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ماجستير علوم حاسبات واتصاالت ➢

كلية المنصور الجامعة /تدريسية في قسم القانون ➢

مدرب في فريق  التعليم االلكتروني في كلية المنصور الجامعة ➢



االهداف 

ةالتعليمي

:في نهاية الجلسة ستكون قادر على مايلي

H5Pانشاء حساب ➢

التعرف على الواجهة الرئيسية ➢

انشاء محتوى تفاعلي  ➢
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➢ H5P is an abbreviation for HTML  5  Package

➢Free  and open source content  collaboration framework based 

on java script 

➢The framework consists of a web based content editor, a web site for 

sharing content types 

What is H5P?
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To make it easy for everyone to create and share and reuse HTML    

content 

The main objective of H5P



Poll #1

من قبل ام ال ؟  H5Pهل استخدمت 

.A نعم

.Bكال



7Create  anew account (free account)

Step 1:
نكتب بداخل محرك البحث كروم 

https://h5p.org
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Create  anew account (free account)

انشاء حساب جديد                               

Step 2:
نقوم بالضغط على

Create free account



9Create  anew account (free account)

انشاء حساب جديد                          

Step 3:
نقوم بملىء الحقول الخاصة 

المطلوبة حسب المعلومات 

User name
E-mail address

password



10Create  anew account (free account)

انشاء حساب جديد                             

Step 4:
بعد االنتهاء من ملىء 

الحقول نقوم بالضغط على 

Create new account Subscribe  تفعيل

What do u get if u add two 
and four? Answer is three 
letter word



11Create  anew account (free account)

انشاء حساب جديد                            

Step 5: رسالة ترحيبية

النضمامك لموقع

H5P

نضغط على 
My account 
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The content                      المحتوى

view

Edit Content  Comment  



13The content       المحتوى

محتوى جديد

نضغط على 
Try out H5P
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Create Content 
سوف تظهر مجموعة من 

االختيارات الموجودة 

باالسفل ويتم اختيار اي 

واحدة تالئم الغرض الذي 

نريده 

The content       المحتوى
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The content       المحتوى

ة يتم اختيار الفايل من الحاسب

من مكان خزنه

Upload  عند اختيار
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Create Interactive content

انشاء محتوى تفاعلي    

Step 1:
رفع الفديو 



17Create Interactive content

انشاء محتوى تفاعلي    

Step 2:
اضافة مؤثرات 



18Create Interactive content

انشاء محتوى تفاعلي    



19Export  Interactive content

رفع المحتوى التفاعلي 

نضغط خيارتضمين



20Export  Interactive content

رفع المحتوى التفاعلي 

نختار فقط الرابط 

الموجود بين 

عالمتي االقتباس 

فقط  ونقوم بنسخه



21Export  Interactive content

رفع المحتوى التفاعلي 
اضافة مهمة 

دراسية في الصف 

االلكتروني 

نقوم بوضع الرابط 

ومن ثم نضغط  

اضافة رابط 



22Export  Interactive content

رفع المحتوى التفاعلي 

لقد تم وضع الفديو

بشكل صحيح واالن 

تريد ارساله او 

جعله كمسودة لحين 

وقت نشره حسب 

اوقات محاضراتك 



H5p.org

شكرا الستماعكم 


