
خطوات توضيحية 
لمجموعاتبيتيةكيفية إضافة وظيفية 

:من خالل اتباع الخطوات التاليةLMSنظام لمجموعات على بامكانكم إضافة وظيفة بيتية 

، وعدد 40على سبيل المثال عدد الطلبة في الشعبة)انشاء مجموعات داخل الشعبة الدراسية:أولاً
(.طالب8بالتالي سوف تتكون كل مجموعة من 5المجموعات 

اً كي يتمكنو تحديد أسماء الطلبة في كل مجموعة وتزويد الطالب بالمجموعة الخاصة بهم ل: ثانيا
.من اإلجابة على الوظيفة الخاصة بمجموعتهم

اً 5موعات إضافة وظيفة بيتية على عدد المجموعات التي تم انشاءها، فإذا كان عدد المج: ثالثا
.لهاوظائف بيتية وفي اعدادات كل وظيفة احدد المجموعة التي تنتمي5يتوجب علي اضافة 

.أرجوًمتابعةًالخطواتًالثالثةًلتتمًعمليةًاإلضافةًبكلًمرونةًوسهولة



إنشاء المجموعات: أولا 

الزاوية اليمنى يوجد مربع به اعدادات التحكم بعد الدخول الى احدى المساقات الدراسية ، في

groupsومن ثم نضغط على  usersنضغط على ( Administration)بالمساق

Administration Block اعدادات المساق وهي موجودة على اليمين

navigation blockأسفل 

groupsوبعدها سوف تظهر لنا  usersنضغط على 



سوف تظهر الشاشة الخاصة groupsبعد الضغط على 
بإنشاء مجموعة 

create groupنضغط على زر 



سوف تظهر الشاشة الخاصة باعدادات المجموعة

ادخل اسم المجموعة األولى( 1

save changesومن ثم اضغط ( 2



من خالل هذه الشاشة ابدا باضافة الطلبة على المجموعة
األولى

اختار الطالب( 1
 addثم اضغط على زر ( 2

ليتم اضافته



سوف يظهر اسم الطالب األول في المجموعة 

تمت اضافة 
الطالب األول 



ا  الطلبة اعالمومن الضروري جداا تحديد أسماء الطلبة : ثانيا
بأي مجموعة هم

 announcementبإمكان المحاضر تزويد الطلبة بالمجموعات مع أسماء كل مجموعة اما من خالل اضافة 
(كما هو مرفق بالصورة)في مكان اإلعالنات الخاص بالمساق

ناسبة او من خالل اضافة ملف بعنوان اسماء الطلبة وفقاً لكل مجموعة او الطريقة التي يراها المحاضر م
.مجموعتهإلبالغ الطلبة باي مجموعة ينتمي ليتسنى للطلبة فيما بعد اإلجابة على الوظيفة التي تخص



ا  إضافة الوظيفة البيتية: ثالثا

نختار وظيفة بيتية( 1

ثم نضغط زر اضافة( 2



ل نحدد اسم الوظيفة ونضع السؤال في الوصف وننزل لألسف
restrict accessونضغط على خيار 

restrict accessخيار (1

add restrictionنضغط على زر ( 2



سوف تظهر عدة add restrictionبعد الضغط على زر 
groupخيارات اضغط على 



سوف تظهر الشاشة التالية

من هنا أحدد اي مجموعة لهذه الوظيفة

وعلى سبيل اختار المجموعة 
group Aالمثال 

ثمًنضغطًعلىًزرًحفظ



بعد الضغط على زر حفظ سوف تظهر الوظيفة األولى
group Aوالتي كانت مخصصة لمجموعة 

Group Aالوظيفة تم تحديدها لمجموعة



 restrictإلضافة وظيفة جديده نعيد نفس الخطوات وفي خيار 
access  احدد بان الوظيفة الثانية للمجموعةGroup B

group Bالوظيفة الثانية محددة للمجموعة 



:شكرا لحسن المتابعة ،، لإلستفسار أكثر بإمكانكم التواصل معي على البريد اإللكتروني

Y.abuhasirah@ptuk.edu.ps


