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دليل الطالب



يةكيفية الدخول الى المساقات االلكترون

اذهب الى موقع جامعة العين  :aau.ac.ae    

االلكترونيةالمساقات: المصادر االلكترونية

المروراكتب رقمك الجامعي، وكلمة: في الصفحة الرئيسية

مالحظة
قات يمكنك الدخول بشكل مباشر الى موقع المسا

:االلكترونية، بكتابة مايلي

https://online-earning.aau.ac.ae/moodle/

اضغط هنا

الرقم الجامعي

لكترونيةهي الموقع الذي يتمكن فيه الطالب من الحصول على الواجبات، وأداء االمتحانات اال:  المساقات االلكترونية

http://aau.ac.ae/


بعد الدخول الى المساقات

تغيير اللغة

المساقات سوف تكون ظاهرة هنا



على الهاتفMoodleتطبيق الـــ

، على الهاتفMoodleباالمكان تنزيل تطبيق الـــ-

/https://online-learning.aau.ac.ae/moodle: اكتب الرابط التالي-

صول سوف تتمكن من الح.. قم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور-

على جميع مساقاتك في الداخل



العالمات

ك باالمكان االطالع على الدرجات من صفحتك الشخصية، بمجرد الدخول الى حساب-

الشخصي، وبعد الدخول الى المساق المطلوب

قم بالضغط على الدرجات-



Moodleالروابط الموجودة على صفحة الـــ

مباشرة الى موقع البوابة

االلكترونية

موقع جامعة العين

الحصول على المساقات 

الخاصة بك

تغيير اللغة

الذهاب الى ايميل الجامعة

 OSالذهاب الى موقع الــ

Ticket

نسبة ، تستطيع أن تجد العديد من الروابط، والتي تكون في غاية األهمية بالMoodleفي الصفحة األولى للــ * 

:اليك



كيفية تغيير كلمة المرور

:لتغيير كلمة المرور للبوابة االلكترونية، والمساقات االلكترونية* 

ية من الصفحة الرئيس

يةللمساقات االلكترون

قم بوضع رقمك 

الجامعي



كيفية تغيير كلمة المرور

قم بادخال رقم هوية االمارات كما

هو موجود، سوف يقوم النظام 

ع بتحويلك الى صفحة أخرى لوض

الباسورد الجديدة



OS Ticketكيفية وضع تذكرة عن طريق نظام الـــ

 OSالـــج الضافة تذكرة جديدة، الي مشكلة تقنية تواجهها، الرجاء التواصل مع مركز تقنية المعلومات، باستخدام برنام* 
Ticketing system ، المساقات االلكترونيةوذلك عن طريق صفحة

قم بوضع رقمك 

الجامعي، وكلمة 

المرور، ثم الضغط 

لعلى تسجيل الدخو



OS Ticketكيفية وضع تذكرة عن طريق نظام الـــ

اضغط على فتح تذكرة جديدة-

رح قم باختيار موضوع المشكلة أو نوعها، قم بش-

الشيء البسيط عن نوع المشكلة

قم بالضغط على انشاء تذكرة جديدة-



رفـــع الواجبات

قم برفع الملف

، قم بالدخول الى المساق، سوف Moodleقم بفتح حسابك الشخصي على الــ•

تجد الواجب المطلوب أداؤه

قم بالضغط على الواجب•

ي الرجاء االنتباه الى بعض المالحظات المهمة الموجودة أمامـك فـ

من لرفع الصفحة، وخصوصا تاريخ تقديم المهمة، وكم متبقي من الز

الواجب



رفـــع الواجبات

ن قم برفع الملف م

على جهازك، ثم 

قم بالضغط على

حفظ

باالمكان تحديث 

الملف، او حذفه، 

د ثم وضع ملف جدي

بالضغط على 

تحديث



طريقة أداء االمتحانات االلكترونية

المرورقم بادخال الرقم الجامعي وكلمة •

.بمجرد الدخول الى قاعة االمتحان االلكتروني، يجب اطفاء الهاتف الخلوي•

، والذي سيكون ظاهر Safe exam browserيجب استخدام العارض الخاص باالمتحانات الــ•

:على الصفحة االولى من الجهاز، المختصر الخاص به سيكون بالشكل التالي



طريقة أداء االمتحانات االلكترونية

تحانقم بالضغط على أيقونة االم-
قم باالنتباه الى المعلومات-

:الظاهرة امامك

تى الوقت المخصص لالمتحان م-

حانيبدأ ومتى سيتم غلق االمت

يجب عليك معرفة رمز المرور -

الخاص باالمتحان

ال االمتحان سيبدأ فقط في ح-

 Safe examاستخدامك الــ

browser،

الوقت المحدد لالمتحان -
قم بأداء محاولة االمتحان االن



طريقة أداء االمتحانات االلكترونية

قم بوضع كلمة المرور الخاصة 

 startباالمتحان، ثم بالضغط على 

attempt

هاء النهاء االمتحان، قم بالضغط على ان-

finish attemptالمحاولة 



طريقة أداء االمتحانات االلكترونية

بعد الضغط على انهاء المحاولة،

سوف يقوم النظام بسؤالك مرة

، ثم أخرى لتقوم بالتأكد من اجاباتك

قم بالضغط على سلم الجميع 

وأنهي



البوابة االلكترونية
جامعة العين–مركز تقنية المعلومات 

Edu Gate

دليل الطالب



البـــوابة االلكترونية

قم بادخل الرقم الجامعي، وكلمة المرور

ق اتباع الرابط تستطيع الدخول الى البوابة االلكترونية بشكل مباشر، عن طري

:المباشر 

https://edugate.aau.ac.ae/

/https://aau.ac.ae/ar:أو من موقع جامعة العين

لتي قام البوابة االلكترونية، هو الموقع الذي يقوم بمساعدة الطالب على االطالع على الجداول، المساقات ا: نبذة

افة المواد بتنزيلها، الجدول الدراسي، المرشد االكاديمي، المعامالت المالية، ويتمكن الطالب من خاللها من سحب واض

خالل فنرة التسجيل االلكتروني

https://edugate.aau.ac.ae/
https://aau.ac.ae/ar/


البـــوابة االلكترونية

ــ- ــية ل ــفحة الرئيس ك الص

كطالب جامعي

ن تستطيع من خاللهـا  ا-

ـــى جـــدول  تحصـــل عل

ــا،و  المحاضــرات، أوقاته

اماكنها



السجل األكاديمي

:من أكاديمي، يمكنك االطالع على مايلي

جدول الطالب•

خطة الطالب•

السجل االكاديمي•

نسخة طبق األصل•

نتائج المواد، في فترة اعالن النتائج، من خالل•

اختيار الفصل الدراسي

بمجرد ان يتم فتح 

فترة التسجيل 

االلكتروني ، سوف 

تتمكن من السحب 

واالضاقة من خالل 

يلالضغط على التسج



شخصي

:من قائمة شخصي

ات سوف تجد كل البيان

الخاصة بك كطالب، 

من مثل الغيابات، 

وغيرها.. االنذارات

(عة العينجام)باالمكان تنزيل تطبيق البوابة االلكترونية من المتجر، تحت اسم : مالحظة


