
 
 

 LMSإضافة وتصحيح وظيفة من خالل نظام الـ 

Add and Correct Assignment on Information System 

 



 الخطوات التالية: نتبع LMSإلضافة رابط وظيفة من خالل نظام 

نقوم بالدخول على موقع الجامعة االفتراضية السورية من خالل  .1

 https://svuonline.org/arالرابط 

 كما موضح بالصورة  LMSنضغط على  .2

 نقوم بتسجيل الدخول كما موضح في الصورة المرفقة: .3

 

 

 

 LMSال  كيفية إضافة وتصحيح وظائف من خالل نظام

https://svuonline.org/ar


 المقرر كما موضح أدناه:نقوم بالبحث عن صفحة المقرر من خالل رمز  .4

 

 

 يظهر لدينا رابط للمقرر نقوم بالضغط على الرابط كما موضح أدناه: .5

يظهر لدينا صفحة المقرر نقوم بالضغط على زر تشغيل التحرير لنتمكن من إجراء  .6

 التعديالت كما موضح أدناه:

 

 كما موضح في الصورة المرفقة: ورد"نقوم بالضغط على "إضافة نشاط أو م .7

 

 



يظهر لدينا واجهة نقوم بالنقر على وظيفة ثم نقوم بالضغط على زر إضافة كما موضح  .8

 في الصورة المرفقة:

 
 

 

 

 

 



 يظهر لدينا الواجهة التالية: .9

 

 

 



 

 .. اسم الوظيفة1

 .. وصف للوظيفة2

 .. لتحميل ملف لنص سؤال الوظيفة3

 .. بداية مهلة التحميل الجابات الطالب4

 الجابات الطالب للتحميل.. آخر مهلة 5

 .. مدة السماح للتحميل بشكل متأخر بعد انتهاء الفترة المحددة6

 .. طريقة تحميل االجابة7



 .. تقييد الدخول)السماح لطالب محددين بالدخول الى رابط الوظيفة(8

" الضافة تجميع محدد يظهر لدينا الواجهة Add restriction.. عند الضغط على "9

 التالية:

 

 
 

 " يظهر لدينا كما في الصورة:Grouping.. نضغط على زر "10

 

 .. نختار تجميع معين11

 



 .. بعد االنتهاء من اختيار جميع المعلومات السابقة نقوم بالضغط على زر12

 "Save and displayكما في الصورة ": 

 

 مالحظة هامة:

 إلنشاء تجميع نتبع الخطوات التالية:

"إعدادات" نختار "إدارة المقرر الدراسي" ثم "المستخدمون" ثم من القائمة الجانبية  .1

 "مجموعات" كما موضح في الصورة:

 
 لدينا واجهة نختار "تجميعات" كما موضح في الصورة أدناه:تظهر  .2



 نضغط على زر "إنشاء تجميع" المتواجد أسفل الصفحة كما في الصورة: .3

 

ومن ثم نقوم بالضغط على زر "حفظ تظهر لدينا نافذة نقوم باضافة اسم للتجميع  .4

 التغيرات" كما في الصورة أدناه:

   

 التجميع هايةنيظهر التجميع مع التجميعات الموجودة سابقاً ،نقوم بالنقر على االيقونة في  .5

 كما في الصورة ادناه:



 

يظهر لدينا واجهة نقوم باختيار الصفوف المراد اضافتها الى التجميع ومن ثم ننقر على  .6

زر"إضافة" وفي حال المراد حذف صف من التجميع نقوم بالضغط على زر "أزيح" بعد 

االنتهاء من االضافة نقوم بالضغط على زر "الرجوع إلى التجميعات" كما موضح في 

 الصورة:

 

 وبذلك يكون تم إضافة تجميع ويمكن اضافته إلى رابط الوظيفة كما ذكر سابقاً .

 

 لية:التا نتهاء مهلة تقديم الوظائف نتبع إحدى الخطواتلتحميل إجابات الطالب بعد ا

 الدخول الى رابط الوظيفة الذي تم إنشاءه سابقاً كما في الصورة: .1

 



 " كما في الصورة:View all submissionsيظهر لدينا واجهة نضغط على زر " .2

كما موضح في   "Visible groupsنختار الصف الخاص بالمدرس من قائمة " .3

 الصورة المرفقة:

 



" كما موضح Grading action" من قائمة "Download all submissionsنختار " .4

 أدناه:

 

 ." لديناDownloadبذلك يتم تحميل جميع الوظائف حيث نجدها في مجلد "

  

 بعد إختيار الصف من قائمة أو عن طريق الضغط على ملف وظيفة كل طالب .5

 " Visible groups " :كما في الشكل 

 

 


