
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية اللغات األجنبية

 

 

 عزيزتي الطالبة، عزيزي الطالب، 

إن الوضعية الصحية االستثنائية التي يمر بها العالم والتي لم تستثني بلدنا العزيز جراء الجائحة الخاصة 

وحتى نسمح لكم بالتواصل مع أساتذتكم لمتابعة البرنامج الدراسي المسطر ، COVID-19 بفيروس كرونا

ت السيد الوزير والسيد مدير الجامعة، فقد تم وضع منصة رقمية ، وتنفيذا لتوصيا9191-9102بعنوان سنة 

 ةبيقيالتطل أين يتم وضع كافة الدروس واألعمال الموجه واألعمااعتمادا على وسائل اإلعالم واإلتصال الحديثة، 

 حتى تكون في متناولكم.

 

 التالية : فما عليكم إال إتباع الخطوات لألرضية الرقمية ولكي تتمكنوا من الولوج 

 

الضغط على أي محرك من 

على مستوى الموجودة محركات البحث 

الحاسوب أو الهاتف الذكي وهذا بعد 

 .األنترانتإتصالكم بشبكة 

 

 



 تقمون بإدخال العنوان التالي

 e-fle.univ-mosta.dz 

على مستوى شريط العناوين 

الموجب في محرك البحث والضغط 

أو إقونة البحث عن  Enterعلى زر 

 طريق الفأرة.

 

 

بعد ظهور النافذة الخاصة 

كلية اللغات باألرضية الرقمية ل

األجنبية، يمكنكم النزول إلى أسفل 

القسم الذي  واختيارالصفحة 

مون بالضغط وتدرسون فيه وتق

)مثال  على إسم القسم

Département de Français). 

 

ار قائمة األن يتم إظه

بالمستويات والتخصصات 

مون والموجودة في القسم، أينا تق

بالضغط على السطر الذي 

 يناسبكم.

 



ها أنتم في هته الخطوة أمام 

الدروس المتاحة لكم في المستوى أو 

 التخصص الذي قمتم باختياره.

وهنا تقمون بالضغط على إسم 

 الدرس الموجود باللون األزرق.

 

هنا في هذه المرحلة يمكنكم الولوج 

 للدرس عن طريق طريقتين 

بالضغط على زر  (0

connexion anonyme  وهنا يتم

دخلكم للدرس ويمكنكم متابعته أو 

  تحميله.

أو عن طريق إدخال إسم  (9

 كلمة المرورالمستعمل و

المستخدم لكل  فاسمهنا طريقة سهلة 

  متالصقين وبالحروف الصغيرة ةباللغة الالتيني (nom et prénomطالب مكون من اللقب واإلسم )

 مثال:

nom : BENAHMED   prénom : Ali 

 benahmedali( سيكتب على النحو التالي : Nom d’utilisateurإسم المستخدم )

 

يكتب كبير و يوضع خط الوسط  Fحيث حرف  Fle-2020e   التالي:أما كلمة المرور فهيا على النحو 

وليس الخط الموجود على السطر _  وهته الكلمة موحدة لكل الطلبة لكن يطلب منكم تغييرها بعد أو دخول  –

 على المنصة.

 



الذي تبحتون عليه، بحيث يمكنكم تحميل الدروس أو نسخها أو طباعتها  مستوى الدرسعلى ها أنتم األن 

 األسئلة.بة عن واإلجا

 

 

 بالتوفيق للجميع

 

 

 


