
توجيهات للطالب الجدد

في كليّة بيت بيرل

أنظمة وخدمات في تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

طاقم مركز التدريس والتعلُّم

T.L.Center@beitberl.ac.il: بريد إلكتروني 

mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il


ماذا تشمل العارضة؟

.واإللمام بها( بورتال)الدخول إلى البوابة اإللكترونية ✓

معلومات شخصية،–أنظمة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت✓

/Cloud).ןענ)الموودل، البريد اإللكتروني، تخزين المستندات في سحابة 

.استخدام التطبيق✓

Officeتثبيت-استحقاق للطالب ✓

إرشاد ودعم تشغيلي  ✓



مة مقّدِّ

:يجري خالل العنوان التالي( بورتال)الدخول إلى بوابة الكلي ة اإللكتروني ة ✓

w w w. b e i t b e r l . a c . i l

ل  األنظمة يتم  التمك ن من الوصول إلى ك( بورتال)بواسطة البوابة اإللكترونية ✓

.  ها الطالبالتكنولوجية للمعلومات واالتصاالت وكذلك كل  المعلومات التي يحتاج

:  مثال



أنظمة الكليّة 

ابة الكلي ة بو 

معلومات شخصية

Moodleمنظومة موودل 

البريد اإللكتروني  وتشارك
/ענן)المستندات في الس حابة 

Cloud)

تطبيق

Office 365استحقاق

ا هو فتح مكالمة نصي ة بخصوص م

محوَسب وصيانة

ه إلى قسم تكنولوجيا الم علومات التوجُّ

تعلُّمواالتصاالت في مركز التدريس وال



مام بهاواإلل( بورتال)الدخول إلى البوابة اإللكترونيّة 



(بورتال)الدخول إلى البوابة اإللكترونيّة 
www.beitberl.ac.il: ينبغي الدخول إلى العنوان التالي . 1

ب . 2 (כניסה לסטודנטים)نضغط على الدخول للطال 

מדריך כניסה לפורטל-( بورتال)مرشد الدخول إلى البوابة االلكتروني ة 

http://www.beitberl.ac.il/
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C/portal_student.pdf


(הסיסמ)وكلمة مرور (שם משתמש)مطلوب إذن الدخول إلى البوابة االلكترونية اسم مستخِدم 

السترجاع اسم المستخِدم وكلمة المرور عليك

نسيت كلمة المرور: الضغط على

:للمساعدة في الدخول باإلمكان الض غط على

فتح مكالمة نصي ة

م وكلمة للحصول على اسم مستخدِّ

مرور

מערכות מידע-أنظمة المعلومات 

09-7473111

لة)الدخول إلى البّوابة اإللكترونيّة  (تكمِّ



اإللمام-(بورتال)البوابة االلكترونيّة 
الدخول إلى 

/  الكلي ات

المراكز

الدخول إلى 

التطبيقات

المختلفة

أرقام الهواتف

األساسية



لة)اإللمام -(بورتال)البّوابة االلكترونيّة  (تكمِّ

األخبار، التحديثات واألحداث

معلومات للطالب

ع الدروس وُخطط المساقاتعميد الطلبة مجم 

كل  ما تريد معرفته -القسط التعليمي

موقع ات حاد الطلبة

خدمات للطالب

ترتيبات الدفع لموقف السيارات

خدمات سفري ة مجانية للكلية

اقتراح للعملتعليمات السكرتارية األكاديمية

خدمات الت صوير والط باعة



מידע אישי-معلومات شخصيّة 



מידע אישי-معلومات شخصيّة 

:باإلمكانبواسطة منظومة المعلومات الشخصي ة،

(קורסים)التسجيل للمساقات ✓

معاينَة قائمة المساقات والمتطلَّبات التعليمي ة ✓

(סילבוסים)معاينَة ُخطط المساقات✓

معاينَة برامج الساعات التعليمي ة ✓

https://www.beitberl.ac.il/registration/documents/maarehet.pdf
https://beitberl-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ronitgl_beitberl_ac_il/EVew950fSCtDsGDJeyojzfkBZqytVBLepkb4k-Uk-aH9xQ?e=KqEDDz&nav=eyJzSWQiOjQyNCwiY0lkIjo0MTkzNTQwNTg4fQ
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/silbus_watch_by_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/maarechet_student.pdf


معاينَة العالمات ✓

دفع الِقسط التعليمي✓

تحديث التفاصيل الشخصية✓

استقبال رسائل✓

استصدار مصادقات✓

(تكملة)معلومات شخصية 

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/grades_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/schar_limud_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/personal_details_student.pdf
https://beitberl-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ronitgl_beitberl_ac_il/EVew950fSCtDsGDJeyojzfkBZqytVBLepkb4k-Uk-aH9xQ?e=ZjQvxp&nav=eyJzSWQiOjQ4NSwiY0lkIjozNDkxOTI2MzI5fQ


الصفحة الرئيسيّة–المعلومات الشخصيّة 

الدخول إلى 

تطبيقات 

مختلفة

ة أحداث قريب

رسائل 

وتحديثات

اليوم



عرض فصليّ –برنامج الساعات 

Click to add text



عرض أسبوعيّ -برنامج الساعات 



عرض للّسنة والفصل–دروسي 



خّطة المساق وغرف التعليم–دروسي 



(קורסים)التسجيل للمساقات 



تحديث التفاصيل الشخصية



تكملة-تحديث التفاصيل الشخصية 



جدول االمتحانات



العالمات 



مصادقات-إمكانيّات إضافيّة 



طلبات واستئنافات–إمكانيّات إضافيّة 



MOODLE( موودل)منظومة التعليم اإللكترونّي 



moodle-موودل 

:  نلكل مساق يوجد موقع في منظومة الموودل، في هذا الموقع باإلمكا

.معاينَة كل  محتويات المساقات، الموارد واألنشطة✓

.اإلنترنتتسليم المهام، معاينَة ومشاركة في منتديات الن قاش عبر✓

.إجراء امتحانات ُمحوسبة عبر شبكة اإلنترنت✓

.الدخول إلى الدروس الُمتزامنة خالل التعلُّم عن بعد✓

. محاضري المساقات والطالب اآلخرينالتواصل مع✓

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/hitmazut_bamarechet_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/hagashat_matala_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/doar_pnimi.pdf


اإللمام بالمنظومة-الموودل

(  الموودل)مرشد لإللمام بالمنظومة 

الشريط العلوي  

قائمة المساقات 

وإتاحتها

ل قائمة التنقُّ 

العائم

خانة لتقاطع معلومات من مختلف

المساقات

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/hitmazut_bamarechet_student.pdf


الشريط العلوي

اتنا، البريد منه باإلمكان الدخول إلى ملف اتنا، مساق: الشريط العلويّ 

خصية اإللكتروني الداخلي، تغيير اللغة، تغيير الصفحة الش

.  وغيرها

1



قائمة المساقات وإتاحتها

.  اتنافي هذه المنطقة تظهر قائمة مساق: قائمة المساقات وإتاحتها

للطالب هو متاحاألزرق ينبغي االنتباه إلى أن  كل  مساق باللون 

ب بعدُ الرمادي  وكل  مساق باللون  لمساقات ا. ليس متاحا للطال 

ان إظهار باإلمك. تُفتح تدريجيًّا حت ى بداية السنة الدراسية

.  المحاضر/المساقات وفق اختيار السنة

2



ة تظهر باللغة اإلنجليزي: )قائمة التنقُّل العائم

(.  القائمة في الجهة اليسرى

ة في هذه القائمة تظهر مساقات السنة الدراسي  

.  الحالي ة

باإلمكان التنقُّل خالله بين خيارات العرض

مدرجة المختلفة، الدخول إلى ملف اتي، واألحداث ال

فق الموقع في القائمة تتغيَّر و. في التقويم السنوي  

.الصفحة الرئيسية أو صفحة المساق

لعائمقائمة التنقُّل ا 3



معلومات وأخبار عن المساقات

خانات لتقاطع معلومات من كافّة 

:  المساقات

باللغة اإلنجليزية تظهر القائمة في)

(.  الجهوة اليسرى

، إمكانية الوصول إلى التقويم السنوي  

ف ة المهام القريبة والمحور الزمني في كا

.      مساقاتكم

4



معاينَة المساقات واختيار العرض

و باإلمكان عرض المساقات بحسب السنة أ

بحسب المحاضر 



صفحة المساق

اسم المساق 

شريط التنقُّل

العائم

الضغط على اسم 

ى المساق يعيدنا إل

ية الصفحة الرئيس

. للمساق

الضغط على  

My moodle

حة يعيدنا إلى الصف

.للمودلالرئيسية 

لوحة الرسائل 

مخصصة لنشر 

التحديثات 

ثة المبعووالرسائل

.  من المحاضر

معاينَة ُخط ة 

المساق



البريد اإللكترونّي الداخليّ –صفحة المساق 

خل الضغط على أيقونة الرسالة دا

صفحة المساق، يُتيح إرسال

رسائل إلى الطالب ومحاضر 

نة هنا باإلمكان أيضا معاي. المساق

الرسائل الواردة

.محاضر يختار طريقة التواصل مع الطالب، ويُطلعهم على ذلككل•

تعليمات-استخدام البريد االلكتروني  الداخلي  

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/doar_pnimi.pdf


إخفاء / الضغط على إمكانية إظهار

ع عليمي ة يقل ِص عرض الوحدات الت/يوس ِ

ا باإلمكان أيض

توسيع عرض

ة وحدة تعليمي

مستقل ة 

بواسطة 

الض غط على

الس هم

.  آلخرمبنى الوحدات التعليمي ة والمضامين يختلفان من مساق آلخر ومن محاضر•

عرض الوحدات التعليميّة –صفحة المساق 



للكليّةالبريد اإللكترونيّ 



بيت بيرل-صندوق البريد االلكترونيّ 

ريد اإللكتروني  إلى صندوق الب. لكل  طالب في الكلي ة يتم  إنشاء صندوق بريد إلكتروني  •

ابة من قائمة التطبيقات التابعة لي .باإلمكان الدخول من البو 

ابة، للبو• ابة، بإضافةعنوان البريد اإللكتروني  هو اسم المستخِدم أثناء الدخول إلى البو 

@beitberl.ac.il

سائل الرسمي ة للكلي ة، تنبيهات واردة من الئحة الرسائل في الموود• ل وتنبيهات من كل  الر 

.البريد اإللكتروني  الداخلي  تصل إلى هذا العنوان

.خصي  للطالبباإلمكان تنفيذ إعادة توجيه بريد إلكتروني  من هذا الصندوق إلى البريد الش  •

.تعليمات إلعادة توجيه البريد اإللكتروني  •

https://portal.beitberl.ac.il/Units/it/Documents/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%93%D7%95%D7%90''%D7%9C%20%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D.pdf


تخزين ومشاركة المستندات في سحابة

(ענן)



تخزين المستندات ومشاركتها في سحابة التخزين

تندات في لكل طالب في الكلي ة توجد إمكانية تخزين ومشاركة المس•

(.ענן)سحاب التخزين 

.بعة ليباإلمكان الدخول إلى الس حابة من قائمة التطبيقات الت ا•

.1TBحجم التخزين في السحابة حتى •

.باإلمكان مزامنة مستندات السحابة مع أجهزة أخرى•



تطبيق بيت بيرل



تطبيق بيت بيرل

في األجهزة باإلمكان تنزيل تطبيق بيت بيرل من متجر التطبيقات•

.المختلفة

:بواسطة التطبيق، باإلمكان•

oمعاينَة البرنامج

oمعاينَة العالمات

oاستقبال رسائل

oفتح مكالمة نصي ة بخصوص الدعم

oإجراء بحث في المكتبة

oالتنقُّل في حرم الكلي ة

...وغيرها



OFFICE 365–استحقاق للطالب 



Office 365 pro-استحقاق للطالب 

من الكلي ة، مجانا، على امتداد فترة Office 365باإلمكان الحصول على تطبيق •

.التعليم 

تخزين لتثبيت أوفيس ينبغي الدخول لتخزين ومشاركة المستندات في سحابة ال•

.الموجودة في قائمة التطبيقات التابعة لي

ه إلى أنظمة المعلومات عبر هاتف • 743111-09للدعم في التثبيت باإلمكان التوجُّ



إرشاد ودعم



إرشاد ودعم

.  إلى المواد اإلرشادية حول أنظمة الكلي ةالدخول•

• ، هنافتح مكالمة نصي ة لدعم تقني 

ه إلى أنظمة المعلومات على الهاتف • 743111-09لدعم هاتفي  ينبغي التوجُّ

هنافتح مكالمة نصي ة بخصوص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، •

.االت صاالتمساعدة للطالب في مساحة التعلُّم في المكتبة حول تكنولوجيا المعلومات و•

طابق المدخل في المكتبة المركزي ة: الموقع

15:00-08:00: األربعاء، في الساعات-األحد: أي ام: أوقات عمل الدعم

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/pages/default.aspx
http://apps.beitberl.ac.il/helpdesk/
http://apps.beitberl.ac.il/bbforms/Forms/TikshuvForm


ارشاد ودعم, استشارة

تحتاجون إلى مساعدة؟

سؤال أو استفسار، نحن هناأليّ 

طاقم مركز التدريس والتعلُّم

T.L.Center@beitberl.ac.il: يد إلكترونيبر

mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il


بكم في الكليّةمرحبًا 

سنة دراسيّة ناجحة ومثمرة


