
 جامعة الزرقاء 

 0202/0202 للعام الجامعي لدليل االرشادي للطلبة المستجدين آللية التعليم عن بعد ا
 

 )التسجيل االلكتروني( منصة البوابة االلكترونية للطالب

 خالل موقع الجامعة االلكتروني يتم الدخول الى المنصة من  https://zu.edu.jo   التسجيل ومن ثم اختيار

الدخول الى المنصة من خالل الرابط التالي: او   االلكتروني

http://regist2.zu.edu.jo/registgate/login.jsp  

 ل اسم المستخدم وكلمة المرور التي حصلت عليهما عند قبوله في الجامعة )الجدول يتم الدخول اليها من خال

 الدراسي(.

  عند الدخول إلى المنصة سيتمكن الطالب من الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور لمنصة المحاضرات

إلى الجدول (، اضافة Moodle( ومنصة المواد التعليمية واالمتحانات )Microsoft Teamsالتفاعلية )

الدراسي ومواعيد االمتحانات والتسجيل االلكتروني وآلية التعليم عن بعد والخطة الدراسية وكلمات المرور 

 لجميع المنصات التعليمية والتفاعلية والرسائل الواردة من الجامعة وعمادة القبول والتسجيل.
 

 ( eamsTMicrosoft) التفاعليةالمحاضرات  منصة 
 

  المحاضرات التفاعلية يجب تنزيل برنامجلحضور (Microsoft teams)  تنزيل على جهاز الحاسوب او

 :التطبيق على االجهزة الخلوية من خالل الرابط التالي

  app-teams/download-365/microsoft-us/microsoft-https://www.microsoft.com/en 
 

  ا الطالب عند قبوله في ماسم المستخدم وكلمة المرور التي حصل عليهيتم الدخول الى البرنامج من خالل

 http://regist2.zu.edu.jo/registgate/login.jspالبوابة االلكترونية للطالب:  من خاللأو الجامعة، 

 مواعيد المحاضرات التفاعلية ( باستخدامMicrosoft teams)  لطالب.لحسب الجدول الدراسي 

 

 ( Moodle ) المواد التعليمية واالمتحاناتمنصة  
 

، http://elearning.zu.edu.jo/elearning/login/index.phpى المنصة من خالل الرابط التالي: يتم الدخول ال

من خالل اسم المستخدم وكلمة المرور التي حصل عليهما الطالب عند قبوله في الجامعة، أو من خالل البوابة االلكترونية 

 http://regist2.zu.edu.jo/registgate/login.jspللطالب: 
 

 ل على موادهم المرفوعه مسبقا على النظام على شكل ملفات:الحصو للطالب Moodle يتيح نظام -

 نصية 

  سجالت صوتيه 

  فيديوهات 

  روابط مهمه 
 

 لتسليم الوظائف  المطلوبه منه Moodle بامكان الطالب استخدام نظام -

 للطالب امكانية تقديم االختبارات القصيره واالمتحانات Moodle يوفر نظام  -

 مشاهدة ما يرفعه مدرسمن بمجرد دخول الطالب الى النظام باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر يمكنه مباشرة  -

 .محاضرات وواجبات واختبارات وغيرهامواد تعليمية والماده من 
 

 البريد االلكتروني للطالب
 

  بال قهيئة التدريس واستتوفر الجامعة بريدا الكترونيا لجميع الطلبة لتمكينهم من التواصل مع اعضاء

 ، وسيعتمد البريد االلكتروني لغايات التواصل مع الطلبة.الرسائل الواردة من الجامعة

  :للدخول إلى البريد االلكترونيhttp://mail.zu.edu.jo باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذاتها ،

 (.Microsoft Teamsمية التفاعلية )الخاصة بالمنصة التعلي
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