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يجب توفر جهاز محمول (البتوب) /جهاز موبايل.
يجب وجود انترنت ذو جودة عالية.
يتم تسليم الطالب مغلف يحتوي على جميع المستندات الالزمة للبدء بالدراسة .يجب اإلطالع عليها جميعا.
ايميل الطالب (البريد االلكتروني)  :وهو الوسيييييييلة الرويسييييييية واصسيييييياسييييييية للتواكييييييل بيش الطالب والكلية .يكوش بهذا ال ييييييكل
 .StudentID@student.kcst.eduيتم تحميلييم مش لالل المو ع اإللكتروني  outlook.comأو مش لالل التطبيق على
اصجهزة التالية:
( ايفوش  )IPhoneمش لالل تطبيق  App Storeالموجود على الجهاز.
( سامسونج  )Samsungمش لالل تطبيق  Play Storeالموجود على الجهاز.
تكوش الكلمة السرية لاليميل هي ر م الطالب المدني.
عند ت سجيل دلول الطالب على اإليميل أول مرة سيتلقى رابطا يحتوي على ايميل برنامج  ،Zoomويقوم بال ضغط عليم
والتوجم للمو ع لتعبوة البيانات وتفعيل الحساب كما هو موضح أدناه في القسم اللاص ب رح برنامج .Zoom
مو ع المودل  Moodleهو المو ع اصسييياسيييي إلسيييتلدام الطالب يوميا في المحاضيييرات الفكيييلية .يتم الدلول عليم مش
لالل المو ع .إسييم المسييتلدم سيييكوش ر م الطالب الجامعي المرفق بالمسييتندات الموجودة بالمغلف .و كلمة السيير اصولية
هي ر م الطالب المدني.
https://kcstmoodle.kcst.edu.kw/login/index.php
مش لالل تطبيق المودل  Moodleيستطيع الطالب االطالع على جميع المواد المسجلة في الفكل الدراسي ،وفي حال عدم وجود
أي مادة موجودة بالجدول المرفق بالمغلف وغير موجودة بالمودل ،يجب على الطالب التواكييل مع سييم ال  ITعش طريق اإليميل
التالي r.kumar@kcst.edu.kw
المو ع المهم اآللر هو بورتال الطالب : Student Portal
مش لالل هذا المو ع (البورتال) يستطيع الطالب معرفة جدول المحاضرات ،أسماء المدرسيش ،اللطة الدراسية ،وحضور وغياب
الطالب .وسيتم تدريب الطالب على ذلك.
 oالدلول إلى مو ع البورتال مش لالل الرابط التاليhttps://portals.kcst.edu.kw/SolidSIS-KCST/# :
 oالييييدلول على المو ع بييييإسيييييييتلييييدام إسيييييييم المسيييييييتلييييدم وهو إ يميييييل الطييييالييييب ويكوش بهييييذا ال يييييييكييييل:
StudentID@student.kcst.edu.kw
 oكلمة السر هي الر م المدني للطالب.
يجب تحميل تطبيق الزوم  Zoomعلى اصجهزة التالية:
 .aالموبايل:
( ايفوش  )IPhoneمش لالل تطبيق  App Storeالموجود على الجهاز.
( سامسونج  )Samsungمش لالل تطبيق  Play Storeالموجود على الجهاز.
 .bجهيياز الالبتوب مش لالل المو ع  ، www.zoom.usوتنزيييل التطبيق مش لالل كلميية  Downloadفي أسيييييييفييل
الكفحة .بعد اإلنتهاء مش تنزيل التطبيق يجب على الطالب تسجيل حساب  Create an Accountبحيث يكوش:
 إسم المستلدم (إسم الطالب الجامعي).
 كلمة السر(تكوش مش إلتيار الطالب).
يجب التأكد مش عدم وجود أي للل بتطبيق الزوم أوالجهاز
يجب اإلطالع على مستند الجدول الدراسي المرفق بالملف ،لمعرفة المواد المسجلة وأسماء المدرسيش ومواعيد جميع المحاضرات.
توجد طريقتيش للدلول على المحاضرات :
 oإما عش طريق اإليميل ،حيث سيقوم المدرسيش بإرسال إيميالت حسب الجدول الدراسي ،تحتوي على الرابط.
 oأو عش طريق الدلول إلى مو ع المودل ،حيث توجد روابط المحاضرات لكل مادة مش المواد حسب الجدول الدراسي.
يجب إتباع جميع إر ادات المدرس لالل المحاضرات بلكوص إستلدام أي برنامج.
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يجب توفر بيوة مناسبة للطالب لحضور المحاضرات ،والتواجد في مكاش منعزل عش اإلزعاج ،مع توفر مكتب دراسي.
يجب توفر سماعة وميكروفوش للتواكل لالل المحاضرات.
يجب التواكييل مع مدرس أي مادة مش لالل اإليميل المكتوب بالمسييتند أو مش لالل برنامج المودل ) (Moodleفي حال مواجهة
أي م كلة.
يتم تسجيل جميع المحاضرات الدراسية فيديو ورفعها على المودل  Moodleبعد إنتهاء المحاضرة لالل  24ساعة ،بحيث يمكش
للطالب اإلطالع عليها في أي و ت عند الحاجة.

المواصفات التي يجب أن تتوفر بجهاز الالبتوب كحد أدنى:
معالج بسرعة  1.5جيجاهيتر أو أعلى ( -32بت أو  -64بت)
 I5أو أعلى
 8جيجابايت
 500جيجابايت
يحتوي الجهاز على طريقة إتكال مع اإلنترنت (بلوتوث أو
)wireless
ويندوز 10

IT /CPU
Core
الذاكرةRam/
مساحة القرص الصلب Hard Disk
اإلتصال باإلنترنت
نظام التشغيل Operating System

مالحظة هامة  :يمكن للطالب شراء أي ماركة لجهاز الالبتوب ،ويجب أن يكون ويندوز  Windowsوليس .MAC
الجدول التالي يوضح ملخص المواقع األساسية المهمة إلستخدام الطالب في دراسته عن بعد (:)Online Classes
البرنامج

الرابط

إسم المستلدم User Name

الر م السري
Password

Portal

https://portals.kcst.edu.kw/SolidSISKCST/#

Student KCST email
)يتم تسليمم للطالب بالمغلف(

الر م المدني للطالب

Moodle

https://kcstmoodle.kcst.edu.kw/login/index.
php

KCST ID number
)يتم تسليمم للطالب بالمغلف(

الر م المدني للطالب

https://www.office.com/

Student KCST email

الر م المدني للطالب

يتم تحميل هذا التطبيق على الجهاز

Student KCST email
)يتم تسليمم للطالب بالمغلف(

يقوم الطالب بتحديث كلمة
السر

Outlook
Zoom

لدفع الرسوم الدراسية (أونالين):
الرابط
https://payment.kcst.edu.kw/

إسم المستلدم User Name
Student KCST email
)يتم تسليمم للطالب بالمغلف(

الر م السري Password
الر م المدني للطالب

يييييييييياهييييد اليييفييييييييدييييو اإلر ييييييييييادي ليييميييعيييرفيييية ميييزيييييد ميييش اليييتيييفيييياكيييييييييييييييل ،ميييش ليييالل اليييرابيييط اليييتيييياليييي:
 https://www.kcst.edu.kw/distance-learning.htmlثم إلتر الفيييديو المسيييييييمى (الدددراسدددددددددة عن بعددد
)Distance Learning
تواصل معنا:
الخط الساخن للكلية
رقم الواتساب لقسم شؤون الطلبة والتسجيل
إيميل قسم شؤون الطلبة والتسجيل
قناة التلغرام لقسم شؤون الطلبة والتسجيل
الموقع الرسمي للكلية
عنوان الكلية
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