
جامعة الكوفة تدريسيينظام مواقع 

مركز البحث والتأهيل ألمعلوماتي
شعبة المواقع االلكترونية  



اكتب البريد االلكتروني الرسمي الخاص بك



إذا كان البريد االلكتروني خاطئ أو غير محدث بقاعدة البيانات ستظهر 
الواجهة التالية

شعبة المواقع  يرجى التأكد من البريد االلكتروني أو مراسلة
االلكترونية لتحديث البيانات الخاصة بك



إذا كان البريد االلكتروني صحيح ستظهر الواجهة التالية 

للذهاب إلى صفحة تسجيل الدخولاضغط هنا 



اكتب البريد االلكتروني وكلمة المرور التي تم إرسالها مسبقا إلى بريدك 
االلكتروني 

في حال ترغب في 
التسجيل من جديد

في حال نسيت كلمة 
المرور اضغط هنا 
لتظهر الواجهة في 

الصفحة التالية



جديدإرسالها من بريدك االلكتروني ليتم في حال نسيت كلمة المرور اكتب 



التدريسي  بهيعمل الذي اختيار المكان 



ملئ المعلومات 
العامة 



اختر التخصص الدقيق من •
االختصاصات الدقيقة 

المتاحة ضمن تخصصك 
العام

إذا لم تجد تخصصك الدقيق •
يرجى إضافته من هنا



إلى لوحة  لالنتقال
التحكم الخاصة بإكمال 
الموقع الشخصي كما 

في الصفحة التالية

لمعاينة الموقع
اسم التدريسي الكامل



الشخصي وسيتم لوحة التحكم الخاصة بإكمال الموقع 
توضيحها بالتتابع 



المحاضرات التي 
تم إضافتها مسبقا 

إلضافة محاضرة 
جديدة قم باختيار 

الكلية والقسم 
والمرحلة الخاصة 

بالمحاضرة 

إضافة 
تفاصيل 

المحاضرة 
الجديدة

المحاضرات



إلضافة 
تفاصيل 

حساباتك في 
مواقع 

التواصل 
االجتماعي

التواصل 
االجتماعي



البحوث التي 
تم إضافتها 

إلضافة بحث 
جديد كما في 
الصفحة التالية

البحوث 
والمنشورات



إضافة  
تفاصيل البحث 

الجديد



األخبار التي تم نشرها مسبقا

إلضافة 
خبر جديد

األخبار والنشاطات



اختيار . ۱
التخصص العام 

اختيار اهتماماتك البحثية من قائمة . ۲
المقترحة

)  إضافة اهتمام بحثي جديد(إذا لم تجد اهتماماتك البحثية اضغط 
لتظهر قائمة إضافة اهتمامات بحثية جديدة   

االهتمامات البحثية



اختر ملف الصورة الشخصية ثم 
)الصورة اضافة(اضغط 

الصورة الشخصية



لتغيير كلمة المرور 
تغيير كلمة المرور
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