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    (Moodleلنظام ) م االلكترونييالستخدام بوابة التعل التدريسيينسادة دليل ال

...سادة التدريسييناعزائي ال  

فتح موقع البوابة: -1  

عن طريق  بالجامعة التقنية الوسطىالخاصة  (Moodleلنظام )يمكنكم الدخول الى بوابة التعلم االلكتروني 
 /http://elearn.mtu.edu.iq    الرابط

  

 حيث تظهر لك الصفحة الرئيسية للبوابة وكما هو واضح في الشكل اعاله.بعدها تقوم بالدخول الى البوابة
( والمزود به من قبل (Password( والباسوورد (User name( بكتابة:اسم المستخدم  (Log in عن طريق

 المعهد حصرا )كماهو مؤشر في الشكل اعاله(.
 

وكما  ((Googleالجامعة التقنية الوسطى من خالل محرك البحث  بر موقعاو يمكنك الدخول الى البوابة ع
 هو واضح في الشكل ادناه: 

http://elearn.mtu.edu.iq/


 

ن االلكتروني موبعدها تظهر لنا الصفجة الرئيسية للجامعة التقنية الوسطى ثم يتم الدخول الى بوابة التعليم 
 خالل اختيار التعليم االلكتروني وكما هو موضح في الشكل:

 

وبعدها تظهر لكم نفس الواجهة الرئيسية لبوابة التعليم االلكتروني في الشكل االول والدخول اليها بالطريقة 
 التي تم شرحها سابقا. 

:اختيار اللغة -2  

وافذ والتعليمات( وذلك بالضغط على قائمة لنبها )لغة القوائم واالختبارات وا وناختيار اللغة التي ترغب ميمكنك
افذة ناللغات الموجودة اعلى يمين ال  



 

بصورة صحيحة يتم التوجه تلقائيا الى الصفحة الرئيسية للنظام. تدريسيوبعد دخول ال  

:تدريسيتعديل االعدادات الشخصية لل -3  

)تغيير كلمة المرور،تعديل خاصة بحسابك في البوابة لتعديل االعدادات ا تدريسييمكنك عزيزي ال
مستخدم في لاالسم،اضافة االيميل الخاص بك،اضافة صورة خاصة بك( وذلك من خالل الذهاب الى اسم ا

وكما هو واضح في الشكل االتي:اعلى يسار صفحة البوابة الرئيسية   

 

ملف سيرتك  منها حرر وبعدها تظهر نافذة جديدة نختار (Profile)ومن الشكل السابق نختار نبذة شخصية 
  (Edit Profile)الذاتية 



 

 

 

  اليوتيوب والروابط الخارجية: كيفية رفع المحاضرات واضافة روابط -4

وكما هو مبين في  عند دخولك الى البوابة سوف يقوم النظام باظهار المقررات الدراسية التي تقوم بتدريسها
 الشكل ادناه:



 

وبعدها نختار المقرر الدراسي الذي نرغب برفع المحاضرات له فتظهر لنا النافذة التالية حيث في البداية 
 اليمكننا اضافة اي محاضرة مالم يتم تشغيل التحرير وكما هو موضح:

 

وبعد تشغيل التحرير سوف يتغير شكل النافذة المفتوحة للشكل التالي والذي يمكننا من خالله من اضافة 
 :مورداالمحاضرات بعد اختيار اضافة نشاط او 



 

لنا النافذة التالية حيث نقوم باختيار ملف من خالل تحديده وبعد الضغط على اضف نشاط او موردا تظهر 
 وبعدها نضغط على كلمة اضف:

 

  Word, PowerPoint, Pdf)يتم اختيار النشاط ملف اذا اردنا اضافة محاضرات بصيغة ) مالحظة:

من خالل الضغط على هذا القلم يمكننا 

 تغيير الموضوع الى االسبوع الثاني 



وفي حالة اضافة رابط يوتيوب او رابط خارجي سوف نقوم بنفس الخطوات السابقة اي نختار اضافة نشاط او 
  وبعدها نختار كلمة اضف وكما هو موضح في الصورة ادناه:موردا ثم بعد ذلك نختار رابط الكتروني 

 

 وبعدها تظهر لنا النافذة التالية :

 

يتم هنا كتابة اسم الفيديو او 

 اسم الموضوع الذي يحمله

 نختار هنا رابط الفديو



 كيفية اضافة منتدى االخبار وغرفة النقاش-5

من خالل منتدى االخبار يستطيع التدريسي اضافة اي تبليغات واعالنات تخص الطلبة او تكوين غرفة 
 للنقاش حول موضوع معين من خالل:

لخاصة بكل تدريسي ومن هذه الصفحة نختار اضافة الضافة منتدى االخبار نذهب الى المقررات ا -أ
 ( وكما هو واضح في الشكل ادناه:Add an activity or resourceنشاط او موردا )

  
 :وبعدها نضغط على كلمة اضف منتدىالوبعدها تظهر لنا نافذة جديدة اخرى نختار منها  

 



يمكن للتدريسي ان يضيف اي اعالنات تخص منتدى االخبار له عدة استخدامات فمن خالله : )مالحظة
بينه وبين الطلبة وتكون هذه النقاشات غير متزامنة او لمناقشات المدرسين  او مناقشة مواضيع المقرر المقرر
 .(فقط 

 وبعد اضافة المنتدى والدخول اليه تظهر لنا نافذة جديدة وكما هو واضح في الشكل ادناه:

 

 

وبعد كتابة اسم المنتدى وليكن اعالنات الطلبة على سبيل المثال وتحديد نوعه نضغط على حفظ والعودة الى 
 المقر حيث سيظهر لنا المنتدى وبعدها نضغط على اسم المنتدى فتظهر لنا نافذة جديدة:

 
 

 

 نكتب هنا اسم المنتدى

 نختار هنا نوع المنتدى  

 نضغط هنا الضافة موضوع جديد



 
ربع على المالتاشير  ننسى يجب انوالفي الشكل ادناه  حيمكن ارفاق ملف مع هذا المنتدى وكما هو واض

 :الى جميع الطلبة المشاركين في المنتدى  شعارالموجود امام كلمة ارسل البريد االن ليتم ارسال اال

 
 .وبعد اتمام المعلومات المطلوبة في اعاله نضغط على اضافة المشاركة للمنتدى

 

 

 

 

 

 نكتب هنا اسم الموضوع الجديد

كتابة توضيح هنا يتم 

نكتب  للمنتدى الجديد

توضيح لموضوع 

 المناقشة

 هنا يتم ارفاق ملف

 تحديد هذا المربع



 بنفس الطريقة السابقة يتم اضافة غرفة للنقاش   -ب

 
وبين الطلبة انفسهم حيث  التدريسي والطلبة من جهة يتم من خالل المحادثة اجراء مناقشات متزامنة مع

 تجري مناقشة وتوضيح موضوع معين من خالل مجموعة من االسئلة التي يطرحها كل من التدريسي والطلبة. 

 
ى وبعد ذلك نضغط عل يتم من خالل جلسة المحادثة والتي تظهر في الشكل اعاله تحديد وقت المحادثة

 )حفظ والعودة الى المقرر الدراسي( .
 

 يتم هنا كتابة اسم غرفة المحادثة



 

 نحدد الوقت هنا 

 اخيرا نضغط هنا


