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نسخة تجريبية 
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 دليل المستخدم لتصفح مقرر الكتروني 

 

 

 

 

بانضغط عهي انرابط او َسخ انرابط وادخانه عهي 

 ( google - firefox)يىاقع انتصفح 

URL: http://elc.cu.edu.eg/LMS/ 
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 سىف تظهر انصفحت انتانيت وانخاصت بىحذة انتعهى االنكتروَي

  ثى انضغط عهي دخىل
 

  اسى انًستخذو وكهًت انًرور إدخال
 



يركز جايعت انقاهرة نهخذياث االنكتروَيت وانًعرفيت  

وحذة انتعهى االنكتروَي وانتعهى عٍ بعذ 
 

elc.cu.edu.eg 
 

 

E-Learning Center                      Ahmed Zewail st,Orman,Giza                     Postal code: 12613 
Tel: 01068802245 - 01000963407                          Email: elc.cu.eg@gmail.com   

 2تظهر انصفحت انتانيت وانتي تضى يقرر انتفكير انُقذي بصىرة يرقًُت وانتفكير انُقذي 

 بصىرة انكتروَيت
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 نتصفح يقرر انتفكير انُقذي بصىرة يرقًُت 

  عهي انتفكير انُقذي بانضغط
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 نجاٌ – يقذيت انًقرر –افتتاحيت رئيس انجايعت  )تظهر انصفحت انتانيت وانتي  تضى 

االختباراث انقبهيت - وحذاث انًقرر انتعهيًيت -  خريطت انًقرر –االعذاد وانتحرير 

(انًراجع - يصادر انتعهى - وانبعذيت نكم وحذة 
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بانذخىل عهي االختبار انقبهي او انبعذي الي يٍ وحذاث انًقرر

 في االسئلة عدد يوضح الشكل

 سؤال كل ووضع االختبار
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 مرة الرجوع او االختبار انهاء خيار و االختبار في لالداء ملخص يظهر النهاية في
اخرى
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  المطلوب اختار ثم الترس اضغط االختبار في الطالب اداء ودرجات لمراجعة 
 

سؤال  لكل بالنسبة مفصلة االختبار في الطالب درجات يوضح جدول
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 بك انخاص انتكيف يهف برفع قى ثى تسهيى اضف اضغط انتكهيف نحم
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 قاموا الذين الطالب لعدد توضيح

 التكليف بحل

 التكليف حل لمشاهدة هنا اضغط

 درجة واعطاء
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 حفظ اضغط ثى نهطانب تعهيق اضافت او انذرجت اعطاء و نهطانب انتكهيف حم يعايُت

انتغيراث
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 ونتصفح يقرر انتفكير انُقذي بصىرة انكتروَيت

 

  

 

 

 2 عهي انتفكير انُقذي بانضغط
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تظهر انصفحت انتانيت 
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 لجان – مقدمت المقرر –افتتاحيت رئيس الجامعت  )تظهر لك صفحت المقرر والتي تضم 

االختباراث القبليت - وحداث المقرر التعليميت -  خريطت المقرر –االعداد والتحرير 

(المراجع - مصادر التعلم - والبعديت لكل وحدة 

 نهذخىل تىجهاث دراست انتفكير انُقذي: ثانثا  عهي بانضغط

 عهي انفيذيى
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