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 مركز الحاسبة 

 م.م. إنعام شاكر خضير



    (Moodleلنظام ) م االلكترونييالستخدام بوابة التعل الطالبدليل 

.اعزائي الطلبة..  

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/


 

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

 

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

:اختيار اللغة -2  

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



 

:طالبللتعديل االعدادات الشخصية  -3  

االسم،اضافة  )تغيير كلمة المرور،تعديلخاصة بحسابك في البوابة لتعديل االعدادات ا طالبيمكنك عزيزي ال
مستخدم في اعلى يسار لااليميل الخاص بك،اضافة صورة خاصة بك( وذلك من خالل الذهاب الى اسم ا

وكما هو واضح في الشكل االتي:صفحة البوابة الرئيسية   

 

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



 

 

 

  :كيفية االستفادة من البوابة وتحميل المقررات الدراسية -4

وكما هو مبين لك في الشكل  سوف تظهر لك اسماء مقرراتك الدراسيةبعد دخولك الى البوابة  عزيزي الطالب
 ادناه:

 

 

 



 
والخياطة الرجالية نقوم بالضغط على االسم فتظهر لنا على سبيل المثال سوف نقوم باختيار مادة قوالب 

صفحة جديدة تحتوي على مواضيع هذه المادة مقسمه حسب االسابيع الدراسية ونقوم بالضغظ على اسم 
 المادة باالسبوع االول مثال حيث يمكنك بعدها قراءة المحتويات او تحميلها كما شرحنا سابقا:

 

يمكنك الضغط على هذا الملف 

 لكي تتمكن من قرائته او تحميله


