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 المحتوى:

 طريقة الوصول للموقع 

 تدجيل الدخول و أدارة الحداب 

 ادتخدام خدمات التعليم االلكتروني 

 ادتخدام تطبيق التعليم االلكتروني على جهاز الموبايل 
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  االلكتروني :الوصول الى موقع التعليم- 
( والوصول الى Moodleشرح مفصل فً مساعدة الطالب للدخول الى نظام الـ) الدلٌلفً هذا 

 المقررات الدراسٌة الخاصة به.

 الرابط ادناه :ٌمكن الوصول الى نظام المودل باستخدام 

(http://elearning.uokufa.edu.iq/moodle/avic ونضغط )enter  . من الكٌبورد 

 :الدخول الى تطبٌقات الجامعة لألنظمة االلكترونٌة عن طرٌق الرابط التالً او

http://elearning.uokufa.edu.iq))  المؤدي الى واجهة تطبٌقات الجامعة أو عن طرق

 : ةالتالٌ بالخطواتالدخول من المتصفح 

  عن طريقجامعة الالدخول الى موقع ( الـGoogle :)- 

 

(التطبيقات)وبعد الدخول على الموقع الرسمً لجامعة الكوفة نختار من اعلى الشرٌط 

 

ٌمكننا  (مركز ابن سٌنا للتعلٌم االلكترونً)من ضمنها واجهة عندها تفتح لنا واجهة التطبٌقات 

 Moodle)الواجهة الخاصة بنظام الـ)كذلك و ( Link menuالدخول منها عن طرٌق )

  -:)مركز ابن سٌنا للتعلٌم االلكترونً(  نختار منها

http://elearning.uokufa.edu.iq/moodle/avic
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كافة كلٌات تظهر لكم  Links Menu)وبمجرد النقر على رابط ) هذه الواجهة تظهر لكم

 بالصورة ادناه : جامعة الكوفة 
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 تظهر لكم واجهة جمٌع كلٌات جامعة الكوفة :

 

 (كلية اآلثار)نختار على سبٌل المثال لتسجٌل الدخول والوصول الى نظام التعلٌم االلكترونً 
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 أدارة الحساب : 

بعد تسجٌل الدخول عزٌزي الطالب بإمكانك تحرٌر سٌرتك الذاتٌة من خالل التأشٌر على االسم 

  "حرر سٌرتك الذاتٌة"تختار منها  (تظهر اإلعدادات الخاصة بك)

 

 اضافة برٌدالبرٌد االلكترونً ) تعديلمكان بالحساب الشخصً باإلتظهر االعدادات الخاصة 

  -صورة شخصٌة وغٌرها: أضافةو الكترونً فعال( 

 
 

  -( ٌمكنك تتبع الخطوات التالٌة :Passwordوفً حال نسٌان كلمة المرور )

 



 مركز ابن دينا للتعليم االلكتروني                                                                                                      /   جامعة الكوفة  

 http://elearning.uokufa.edu.iq/moodle/avic/ 

 

 

 

 

 



 مركز ابن دينا للتعليم االلكتروني                                                                                                      /   جامعة الكوفة  

 http://elearning.uokufa.edu.iq/moodle/avic/ 

 

وفً حال  (Inbox)واآلن الذهاب الى البرٌد االلكترونً سوف تجد رسالة فً البرٌد الوارد 

  (Spam)عدم وجودها فً البرٌد الوارد , تجدها فً صندوق الرسائل غٌر المرغوب فٌها 

 

 

 

 

  هنا تتم عملٌة تغٌٌر كلمة المرور .
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 استخدام خدمات الموقع:      

والمراحل الدراسٌة نختار القسم  المقررات الدراسٌة حٌث توجد األقسامنذهب الى بعد الدخول 

 المقرر الدراسً )المادة ( :لمرحلة وا ونحدد

 

بعد الدخول للمقرر المطلوب تظهر الصفحة الخاصة بالمقرر الدراسً والتً من خاللها ٌتم 

وغٌرها , اٌضاً تحمٌل المادة التعلٌمٌة واالمتحانات واالطالع على النتائج واألخبار 

ستالحظ عزٌزي الطالب تسلسل المحاضرات االلكترونٌة الموجودة باإلمكان ان توجد بأي 

 .الفٌدٌوٌة( وحتى الصٌغ Word-PDF-PowerPointصٌغة كانت )

 

  و غرف النقاش منتدى األخبارالدخول الى:-   
من أخبار اٌضاً بإمكانكم الدخول على منتدى األخبار لالطالع على كل ما هو جدٌد 

 واعالنات تخص المقرر الدراسً مثل تحدٌد موعد االمتحان وإعالن النتائج وغٌرها.
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 لتعامل مع االمتحان االلكتروني :ا-  

( والذي ٌوفر العدٌد من الخدمات Moodleٌعتبر االمتحان االلكترونً من ممٌزات نظام الـ)

اعباء تصحٌح االجوبة باإلضافة الى ان منها اختصار الوقت على الطالب التدرٌسً وتقلٌل 

درجة االمتحان سوف تبقى محفوظة فً حساب الطالب بحٌث بإمكانه االطالع علٌها فً أي 

 وقت.

 

 بعد الدخول الى االمتحان تظهر الواجهة الخاصة به بالشكل التالً : 

 

 

على عاتق نظام  ٌعد االمتحان من قبل استاذ المادة حصراً مرفق معه االجابة الصحٌحة وٌقع

( التصحٌح التلقائً لألسلة وارجاع نتٌجة االمتحان الى الطالب والتدرٌسً بنفس Moodleالـ)

اللحظة وبهذا توفر هذه اآللٌة الوقت والجهد السٌما من ناحٌة الدقة .هناك انواع عدٌدة من 

والسؤال  االسئلة منها االكثر استخدام هً )سؤال الصواب والخطأ , والمتعدد الخٌارات ,

 -: تطابقً وغٌرها من االسئلة ( كما موضح ادناهال والسؤال الفراغاتالمقالً و
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 :ها عدد االسئلة وانواعها والوقت الخاص باالمتحانفٌفً هذه الصورة تظهر واجهة االمتحان 

 

 

 والصورة التالٌة تبٌن السؤال المقالً حٌث تكون االجابة بشكل كتابة نص :
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 بعد االجابة على جمٌع االسئلة ومراجعتها اضغط على سلم الجمٌع وانهً , 

 

 

 

 من النظام .بعدها تظهر النتٌجة النهائٌة , وعندها عزٌزي الطالب تقوم بتسجٌل الخروج 
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  تطبيق الموبايل استخدام: 

للوصول الى بٌئة التعلٌم االلكترونً إما عن طرٌق الدخول من المتصفح بنفس الخطوات السابقة 

وأخٌار  Moodle)نظام الـ)  عن طرٌق          جامعة الكوفة           التطبٌقات        

ٌمكن االستفادة ( أو http://elearning.uokufa.edu.iqوعن طرٌق الرابط التالً)الكلٌة 

 او الدخول الى مركز ابن سٌنا للتعلٌم االلكترونً (Moodleمن خالل تحمٌل تطبٌق نظام الـ)

 ( :   App Store( وكذلك من تطبٌقات الـ)Androidعبر تطبٌقات الـ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 , وتسجٌل الدخول  اتكمبٌئة التعلٌم االلكترونً لكلٌبعد التثبٌت نقوم بإدخال الرابط الخاص بموقع 
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 ٌمكنكم االستفادة من االشعارات وتحمٌل الملفات والدخول الى المقررات الدراسٌة وغٌرها.
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