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 بالدراسة عن بعد  الخاصةوالتعليمات  اإلرشادات

 جهاز موبايل /(جهاز محمول )البتوب رفيجب تو. 

  ذو جودة عاليةانترنت يجب وجود. 

  .عليها جميعا   طالعااليجب يتم تسليم الطالب مغلف يحتوي على جميع المستندات الالزمة للبدء بالدراسة. 

 موقع المودلMoodle  تم الدخول عليه من خالل الفصلية. ي المحاضراتالطالب يوميا في  الستخدامالموقع األساسي  هو

كلمة السر األولية هي رقم بالمغلف. والموجودة بالمستندات  المرفقالطالب الجامعي  كون رقميس ستخدمالم اسمالموقع. 

 الطالب المدني.

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

 المودل  من خالل تطبيقMoodle  يستطيع الطالب االطالع على جميع المواد المسجلة في الفصل الدراسي، وفي حال عدم وجود

يميل عن طريق اإل ITغير موجودة بالمودل، يجب على الطالب التواصل مع قسم ال أي مادة موجودة بالجدول المرفق بالمغلف و

 IT_support@kcst.edu.kwالتالي 

 خر هو بورتال الطالب الموقع المهم اآلStudent Portal: 

وحضور وغياب من خالل هذا الموقع )البورتال( يستطيع الطالب معرفة جدول المحاضرات، أسماء المدرسين، والخطة الدراسية، 

 الطالب. وسيتم تدريب الطالب على ذلك.

o  موقع البورتال من خالل الرابط التاليالدخول إلى: KCST/#-https://portals.kcst.edu.kw/SolidSIS 

o  الرقم الجامعيالمستخدم وهو  اسم باستخدامالدخول على الموقع:  

o كلمة السر هي الرقم المدني للطالب. 

  الزوم يجب تحميل تطبيقZoom األجهزة التالية:على 

a. موبايلال: 

  ايفون(IPhone)    من خالل تطبيقApp Store الموجود على الجهاز. 

 (سامسونجSamsung ) تطبيق  من خاللPlay Store الموجود على الجهاز. 

b. الموقع من خالل  بتوبالال جهاز www.zoom.us  وتنزيل التطبيق من خالل كلمة ،Download  .في أسفل الصفحة

 :يكون بحيث Create an accountمن تنزيل التطبيق يجب على الطالب تسجيل حساب  االنتهاءبعد 

 الطالب الجامعي( اسمالمستخدم ) اسم. 

  الطالب( اختيارتكون من )السر كلمة. 

  زأو الجها الزوم بتطبيقتأكد من عدم وجود أي خلل اليجب 

  المسجلة وأسماء المدرسين ومواعيد جميع المحاضرات الموادعلى مستند الجدول الدراسي المرفق بالملف، لمعرفة  طالعااليجب. 

 ضراتاوجد طريقتين للدخول على المحت: 

o  تحتوي على الرابط الدراسي، حسب الجدول يميالتإرسال اإليميل، حيث سيقوم المدرسين بإإما عن طريق. 

o  حسب الجدول الدراسي الموادمن  مادةأو عن طريق الدخول إلى موقع المودل، حيث توجد روابط المحاضرات لكل. 

  ام أي برنامجدستخإخالل المحاضرات بخصوص رشادات المدرس إتباع جميع إيجب. 

 مكتب دراسيتوفر مع  ،زعاجعن اإل منعزلمكان  والتواجد في، لحضور المحاضرات يجب توفر بيئة مناسبة للطالب. 

 للتواصل خالل المحاضرات ميكروفونيجب توفر سماعة و. 

  المستند أو من خالل برنامج المودليميل المكتوب بمن خالل اإل مادةيجب التواصل مع مدرس أي (Moodle)  في حال مواجهة

 .أي مشكلة

  ورفعها على المودل فيديو يتم تسجيل جميع المحاضرات الدراسيةMoodle  بحيث يمكن ، ساعة 24المحاضرة خالل  انتهاءبعد

 وقت عند الحاجة. في أيعليها  االطالعلب للطا

 

 كحد أدنى: بتوبالال لمواصفات التي يجب أن تتوفر بجهازا

https://kcstmoodle.kcst.edu.kw/login/index.php
https://portals.kcst.edu.kw/SolidSIS-KCST/
http://www.zoom.us/
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CPU /IT بت( -64بت أو  -32أو أعلى ) جيجاهيتر  1.5معالج بسرعة 

Core I5 و أعلىأ 

 جيجابايت Ram 8/الذاكرة

 جيجابايت Hard Disk 500 مساحة القرص الصلب

)بلوتوث أو نترنت مع اإل اتصالوي الجهاز على طريقة يحت نترنتباإل االتصال
wireless) 

 10ويندوز  Operating System نظام التشغيل 

 

 .Windowsلكن يجب أن يكون ويندوز و، لجهاز الالبتوب نوعأي شراء يمكن للطالب  :مهمةمالحظة 

 (:Online Classesعن بعد ) الطالب في دراسته الستخدامالمواقع األساسية المهمة ملخص  الجدول التالي يوضح

  الرقم السري 
Password 

 User المستخدم سما
Name 

 البرنامج الرابط

 الرقم الجامعي للطالب الرقم المدني
يتم تسليمه للطالب (

 )بالمغلف

https://portals.kcst.edu.kw/SolidSIS-KCST/# Portal 

 KCST ID number  للطالب الرقم المدني
يتم تسليمه للطالب (

 )بالمغلف

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

 Student KCST للطالب الرقم المدني
email 

 

https://www.office.com/ 
 

Outlook 

يقوم الطالب بتحديث كلمة 
 سر

Student KCST 
email 

يتم تسليمه للطالب (
 )بالمغلف

 Zoom على الجهازيتم تحميل هذا التطبيق 

 

 لدفع الرسوم الدراسية )أونالين(:

 الرابط User Nameالمستخدم  سما Password  الرقم السري 

 Student KCST email للطالب الرقم المدني
 ) بالمغلفتسليمه للطالب  ميت (

https://payment.kcst.edu.kw/ 
 

 

 :تواصل معنا

 1810010 الخط الساخن

 0096567635195 رقم الواتساب

 registration@kcst.edu.kw إيميل قسم شؤون الطلبة والتسجيل

 /https://www.kcst.edu.kw الموقع الرسمي للكلية

  4منطقة الدوحة، قطعة  العنوان

 

https://portals.kcst.edu.kw/SolidSIS-KCST/
https://kcstmoodle.kcst.edu.kw/login/index.php
https://www.office.com/
https://payment.kcst.edu.kw/

