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 نبذة عن نظام التعليم االلكتروني 

تفاعلية يتم من خاللها التواصل بين المدرسين وطالبهم وبين الطالب فيما بينهم يهدف نظام التعليم االلكتروني اليجاد بيئة 

( واالختبارات Assignmentsمن خالل وسائل عديدة كإيصال المادة التدريسية للطالب أو إضافة الواجبات )

(Quizzes( أو التواصل عبر منتديات الحوار )Forums.وغيرها ) 

لطالب بطريقة استعمل نظام التعلم االلكتروني واألدوات التي يحويها وطريقة التعامل مع نهدف في هذا الدليل إلى تعريف ا

 المساقات.
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 وتفعيل الحساب أوال: الدخول للموقع للمرة األولى

الوصول لموقع التعليم االلكتروني الخاص بالجامعة من خالل الذهاب إلى موقع الجامعة  كيمكن

(http://www.yu.edu.jo ثم اختيار تبويب "خدمات الطلبة" ومنه اختيار "التعليم االلكتروني". أو الدخول من )

  (.http://elearning.yu.edu.jo خالل الرابط المباشر )

الرئيسية للموقع والتي تقسم إلى جزئين رئيسيين هما: الكتل الجانبية, والموجودة على يمين ظهر الشكل التالي الصفحة ي  

ويسار الموقع وتمثل كل كتلة منها خدمة من الخدمات التي يقدمها الموقع كتسجيل الدخول والتقويم والقوائم وتعليمات 

ويحوي قائمة بالكليات ومنها يمكن الدخول الدخول إلى النظام. الجزء الثاني هو الجزء الموجود في وسط الصفحة 

 .الخاصة بكل كلية للمساقات

 

  (SISوكلمة السر الخاصة بنظام التسجيل ) Usernameللدخول إلى الموقع يستخدم الرقم الجامعي للطالب في خانة 

 . Loginثم الضغط على زر الدخول  Passwordفي خانة 

 

  

http://www.yu.edu.jo/
http://elearning.yu.edu.jo/
http://elearning.yu.edu.jo/
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 الرئيسية للمساقالصفحة ثانيا: 

تظهر لك الصفحة الرئيسية للمساق والتي تحوي على محتويات المساق من مواضيع ونشاطات,  ،عند دخولك ألي مساق

 باإلضافة لبعض الكتل الجانبية, كما في الشكل التالي.

 

بناء على المواضيع أو األسابيع : عند إنشاء المساق, يقسم المدرس محتويات المساق األسابيع أو المواضيع -

الدراسية, ويضيف المحتوى الخاص بكل موضوع/ أسبوع في المكان المخصص له. يستطيع المدرس إضافة 

العديد من المصادر التعليمية كالملفات والصفحات, أو األنشطة العلمية كالمنتديات والواجبات واالختبارات, وسيتم 

 الحديث عنها الحقا.

 ومنها :, ةالكتل الجانبي -

o ( البحث في المنتدياتSearch Forums :) وتستخدم للبحث في المواضيع الخاصة بالمنتديات

 الحوارية التي تضاف إلى المساق.

o ( آخر األخبارLatest News)  :  وتحوي آخر عدد من المواضيع المضافة في المنتدى اإلخباري

(News Forum.) 

o ( األحداث القادمةUpcoming Events :) ويمكن منها معرفة األحداث القادمة من اختبارات أو

 واجبات وغيرها.

o ( أحدث النشاطاتRecent Activity وتحوي آخر النشاطات أو المصادر التعليمية التي تمت :)

 إضافتها أو حذفها.

o  قائمة(Navigation :) تحوي قائمةNavigation على عدة روابط تلزمك للتنقل عبر الموقع

 وأهمها:

 My Home.للربط بصفحتك الرئيسية والتي تعرض قائمة المساقات المنتسب إليها : 

 Site Home لالنتقال إلى صفحة الموقع الرئيسية والتي تحوي قائمة الكليات والتي يمكن :

 من خاللها الوصول إلى باقي المساقات.

 Site pages صفحات خاصة في الموقع ومنها التقويم والذي يظهر تواريخ األحداث :

 القادمة ويمكنك إضافة أحداث خاصة بك لتتذكرها عند دخولك التقويم.
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 ( ملفي الشخصيMy Profile ويمكن من خاللها عرض الملف الشخصي, المشاركات :)

( والملفات الشخصية Messages(, الرسائل الخاصة )Forum Postsفي المنتديات )

(Private Files.والتي تقوم أنت بتحميلها ) 

o قائمة االعد( اداتSettings : ) ويمكنك من خاللها مشاهدة عالماتك في نشاطات المساق

(Grades( العديل على ملفك الشخصي ,)Edit Profile( وتغيير كلمة السر )Change 

Password.) 

 

  (Resources and Activities: المصادر التعليمية والنشاطات )ثالثا

الطالب من قبل المدرس دون ان يطلب من الطالب المشاركة فيها, كالملفات المصادر التعليمية هي العناصر الموجهة إلى 

 (.URLوالمجلدات والروابط )

أما النشاطات فيطلب من الطالب المشاركة فيها والتفاعل مع المدرس أو الزمالء من خالل الرد على المواضيع أو رفع 

 واالختبارات واالستفتاءات.وأهمها الواجبات والمنتديات ملفات أو اإلجابة على أسئلة. 

تظهر المصادر والنشاطات كل حسب االسبوع/الموضوع المضافة فيه. ويمكنك التمييز بين االنواع المختلفة من خالل 

 االيقونة الظاهرة بجانب اسم كل مصدر أو نشاط, الجدول التالي يبين االيقونات الخاصة بكل نوع منها.

عروض تقديمية لمحتوى راسية والمدرس الخطة الد يضيفالملفات )قد 
 (المادة

 Microsoft Wordملف

 PowerPointملف  

 PDFملف  

  مجلد )ويحوي مجموعة من الملفات المتعلقة ببعضها البعض(
  رابط لصفحة أو لموقع آخر

  (Assignmentواجب )
  (Forumمنتدى حواري )

  (Quizاختبار )
  (Questionاستفتاء )

  

 :(Assignments) الواجبات -

يطلب المدرس من الطالب تنفيذ مهمة ما أو اإلجابة على سؤال أو أكثر وتسليم اإلجابة للمدرس من خالل النظام. 

الطالب رفعه أو كليهما. في حال كان  يمكن ان تكون اإلجابة المطلوبة نصا يقوم الطالب بكتابته أو ملفا يطلب من

 يظهر للطالب محرر النصوص الذي يمكنه كتابة االجابة من خالله. المطلوب كتابة نص كإجابة للسؤال 
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 .Save Changesلتقديم إجابتك اكتب نص اإلجابة ثم اضغط 

 

يختار الطالب منه الملف ( والذي File Pickerأما في حالة الملفات فيظهر للطالب نموذج اختيار الملفات )

 الذي يرغب بتحميله.

 

 (. File Pickerالموجود في صندوق تحميل الملفات لتظهر لك شاشة اختيار الملفات ) Addاضغط على زر 

 

لتحميل الملف. عندها يظهر  Upload this fileثم حدد مكان الملف على جهازك ثم اضغط  Browseمنها اضغط  

 الملف في الصندوق الخاص بالملفات كما يظهر في الشاشة التالية:
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. في حال كنت ترغب بتعديل الملف الذي قمت بتحميله, اضغط على  Save Changesلتسليم اإلجابة اضغط على 

 صورة الملف الموجودة داخل الصندوق لتظهر لك الشاشة التالية:

 

زر أو مسح الملف والعودة الختيار ملف آخر باستخدام  Downloadالملف لمعاينته باستخدام زر  بامكانك تحميل

Delete يمكنك أيضا تغيير اسم الملف. عند االنتهاء من التعديل اضغط على .Update  لحفظ التغييرات ثم قم بالحفظ

 لتسليم االجابة.

في حال انتهاء المدة المخصصة لتسليم اإلجابات وعدم سماح المدرس بتسليم اإلجابات بعد انتهاء هذا الموعد, فانك ال 

 وتظهر لك رسالة باللون األحمر تفيد بانتهاء الموعد. Add submissionترى زر 
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 :(Quizzesاالختبارات )َ -

وتحوي تعليمات حول مدة  الشاشة الرئيسية لالختبارللتقدم الي اختبار اضغط على اسم االختبار لتظهر لك 

 Attemptاالختبار والفترة التي يكون االختبار فيها متاحا ومنها يمكنك البدء باالختبار بالضغط على زر 

Quiz now. 

 

 
 

تظهر لك رسالة لتأكيد رغبتك بالبدء باالختبار وعدد المحاوالت المتاحة لك )في حال السماح بأكثر من محاولة 

 للبدء باالختبار. Start Attemptمن قبل المدرس(. اضغط على 

 

 
 

 لالنتقال إلى الصفحة التالية.  Nextتظهر لك أسئلة االختبار, أجب عليها ثم اضغط 
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في الصفحة األخيرة من االمتحان, ستظهر لك الشاشة التالية والتي تظهر لك   Nextفي حال الضغط على 

 تلخيصا الجابتك في االختبار والوقت المتبقي.

 
  

مالحظة مهمة: عند ظهور هذه الشاشة فإن اإلجابات ال تكون قد حفظت ولكن يتم عرضها لك لمراجعتها, وفي 

ليتم تسليم اجابتك وتظهر لك صفحة  Submit All and Finishحال تأكدك من االنتهاء, اضغط على زر 

الموجودة بجانب عالمتك  Reviewالنتائج لمعرفة اجاباتك واإلجابات الصحيحة لكل سؤال من خالل الضغط على 

 في االختبار.
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 (:Forumsالمنتديات ) -

يمكنك نظام التعليم االلكتروني من التواصل مع زمالئك في المساق ومدرس المساق من خالل المنتديات. 

والمنتديات هي عبارة عن ساحة حوارية تطرح فيها مواضيع للنقاش ويقوم المنتسبون بمناقشتها من خالل الرد 

 عليها.

 

(, ويكون موجودا في المساحة الموجودة News Forumيوجد في أي مساق منتدى حواري خاص باالخبار )

 Latestقبل االسبوع أو الموضوع األول, وتظهر آخر المواضيع المدرجة في هذا المنتدى في الكتلة الجانبية )

News.) 

  المساق لمناقشة أي شئ يخص الموضوع.ويمكن للمدرس إضافة المنتديات الحوارية في أي موضوع في 

 المدرس. عند الدخول للمنتدى تظهر لك قائمة بمواضيع النقاش التي تم إضافتها من قبل 

 
 

 انقر على عنوان الموضوع لمشاهدته كامال لتتمكن من المشاركة فيه.

 
 

 لتظهر لك الشاشة التالية. Replyإلضافة رد, اضغط على 
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 Post toثم اضغط  Messageأضف رسالتك في خانة . Subjectيمكنك تغيير عنوان ردك في خانة 

forum .ايتم اضافة ردك للموضوع 

 الحظ امكانية ارفاق ملفات مع الرد.

 
 

 (.Reply( أو اضافة رد عليه )Delete(, حذفه )Editبعد اضافة ردك, يمكنك التعديل عليه )

 

 (:Questionsاالستفتاءات ) -

 بجانب اسم النشاط. تستخدم هذه األداة لتوجيه سؤال للطالب لتتم االجابة عليه, وتظهر أيقونة 

 

 
 .Save my choiceاختر إجابتك ثم اضغط 


