املركز اجلامعي آفلو

دليل املنصة التعليمية اخلاص بالطلبة
مقدمة

ر
إإللكتون  Learning Management Systemهو برنامج صمم للمساعدة عىل ؤيجاد بيئة تعليمية تفاعلية وإلتحكم ف
نظام ؤدإرة إلتعلم
ؤدإرة إلمحتوى إلدرإس ومتابعة وتقييم مخرجات إلتعليم.
يساهم إلنظام ف إلتوإصل ّ
إلفعال بي إلطلبة وإلساتذة ،فباستخدإم إلنظام يمكن للطالب حفظ إلمادة إلتعليمية ر
إلت يرسلها إلستاذ
كالمحاضإت كما يمكنه ؤرسال إلوإجبات وإلتوإصل مع إلساتذة لألسئلة وإالستفسارإت.
عت إلمنتديات بي إلطلبة وإلساتذة ورؤساء إلقسام.
يتيح إلنظام إلتوإصل ر

الدخول لموقع المنصة التعليمية
الخاصة باملركز

عت إلرإبط إلتالhttps://e-learning.cu-aflou.dz :
إلدخول ر

يمكنك إختيار لغة إلتصفح حيث يدعم إلموقع إللغة إلعربية وإإلنجلتية وإلفرنسية.
بعد إلضغط عىل "تسجيل إلدخول" قم بإدخال إسم إلمستخدم وكلمة إلمرور.
لمعرفة إسم إلمستخدم وكلمة إلمرور ر
يرج إستخدإم رقم تسجيل كشف نقاط إلبكالوريا وتاري خ إلميالد إلخاصي بالطالب ،مثال:
رقم تسجيل إلباكالوريا 934391 :

سنة إلبكالوريا 3143 :

تاري خ إلميالد 4333-14-32 :

فيكون إسم إلمستخدم إلخاص بالطالب هو( 2019394391 :سنة إلباكالوريا  +رقم إلتسجيل).
وكلمة إلمرور ه( 32144333 :تاري خ إلميالد).
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بالنسبة للطلبة إلذين لديهم تاري خ ميالد ر
مفتض مثال (خالل  )4331عليهم إستخدإم إليوم إلول من شهر جانف ( )14/14ف مكان يوم وشهر
إلميالد وبذلك تصبح كلمة إلمرور كالتال 14144331 :
بعد تسجيل إلدخول ستظهر إلصفحة إلتالية ،وفيما يىل رشح لبعض أجزإء إلصفحة:
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يمكنك إختيار لغة إلتصفح حيث يدعم إلموقع إللغة إلعربية وإإلنجلتية وإلفرنسية.

2

ر
إإللكتون للمركز إلجامع آفلو.
 : Site du cu-Aflouرإبط إلموقع
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 :Coursجميع إلدروس إلموجودة عىل إلمنصة مرتبة حسب إلكليات ثم إلقسام.
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 : Accueilإلصفحة إلرئيسية للمنصة.
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كما يمكن للطالب تغيت معلوماته إلشخصية بالضغط عىل "إالسم وإللقب" ثم عىل "إلتفضيالت" :
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التسجيل يف الدروس :
إلغرض من تسجيل إلطالب ف إلمقرر إلدرإس هو ؤعطاء إلصالحيات لهذإ إلطالب بالولوج إل إلمقرر وإلتحميل وإلمشاركة ف كافة نشاطاته،
يتم تسجيل إلطلبة ف إلمقررإت إلدرإسية إلخاصة بهم من طرف إالساتذة كما يمكنهم تسجيل أنفسهم ف مقررإت أخرى عن طريق خاصية
ر
إلذإن وذلك بالدخول ؤل إلمقرر إلدرإس ثم إلضغط عىل "سجلت ف هذإ إلمساق":
إلتسجيل

بعد إلتسجيل يمكن للطالب إالطالع عىل إلدرس:

ر
التالe-learning@cu-aflou.edu.dz :
ون
عب ر
الستفساراتكم تواصلوا معنا ر
ي
البيد االلكب ي

e-learning@cu-aflou.edu.dz

