
 

 شاهد ( www.jamd.ac.il ) األكاديمية موقع رأس على "طالب" قائمة طريق عن تابعتنا المعلومات أنظمة دخول ميت

 هنا: أحمر وتعليم شاشة صورة

 

 

 التالي: النحو على ستظهر ذاتها القائمة فإن النقّال الهاتف طريق عن الموقع تتصفحون كنتم إذا

 

 

 بشكل التعرف يفضل القدس. في المعاصر والرقص للموسيقى األكاديمية في المعلومات ألنظمة األساسّية المركبات إلكم

 الدراسة: فترة طوال ستخدمكم التي المنظومات، لهذه وجّيد منمق

 

 الطالب( )بّوابة للطالب المعلومات منظومة .1

  التالية: اإلمكانيات تشمل المنظومة ذهه
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 والمحاضرين. السكرتارية من والرسائل المستجدات آخر ومتابعة التحتلن .5

 شتى. مواضيع في رسمية أكاديمية طلبات تقديم .6

 الفصل(. ختام )في الدراسي المساق عن مردود إرسال .7
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 للطالب ةالمعلوماتي المنظومة الى الدخول

 "بوابة على والضغط "طالب" قائمة فتح www.jamd.ac.il بعنوان: األكاديمية موقع تصفح يتوجب .א

 الطالب".

 

 4 من )المكّون بكم الخاص السريّ  والرقم ضافي،اإل الرقم يشمل ُهوّيتكم، بطاقة رقم إدخال عليكم يتوجب اآلن .ב

 كطالب منصبكم سوّيتم أن بعد )ذاتي( وماتيكيأوت بشكل السريّ  الرقم إرسال يتم الدخول. استمارة في اعداد(

 فاعلين.

 

 طريق عن االلكتروني البريد عبر عليه الحصول بإمكان معّين، لسبب السريّ  الرقم على تحصلوا لم حال في .ג

 تعبئة منكم سُيطلب بعدها،   .هنا  إضغط السر كلمة استحداث ألجل للمنظومة: البداية صفحة في الظاهر الرابط

 "أرسل". الضغط وبعدها التسجيل، عند أدخلتموه الذي ذاته البريدي والعنوان خاصتكم الُهوّية بطاقة رقم

 

 

  محتملة: مشاكل

1. Pop up blocker:  من ينبع والذي خاصتكم، التصفح برنامج بها قام حجب رسالة استوقفتكم حال في 

 هناك عادة القافز. الشباك في ستظهر التي التعليمات اتباع يرجى به، الخاص Pop up blocker الـ تعريف

 الموقع. دخول وإتاحة العنوان( سطر في أحمر X) الحجب رسالة على بالضغط حاجة

 الدراسّي، القسط في دين من تنبع حجب رسالة للمنظومة، الدخول بعد األيمن، الجانب في ظهرت حال في .2

 القسط دائرة في الموضوع باستيضاح عليكم الحال هذه في لكم. محجوبة المنظومة في اإلمكانيات بعض كونست

 .6759937/8-02 الهاتف: أرقام عبر الدراسي،

 كـ تسجلكم أن األكاديمية السكرتارية نسيت أو خاطئ، الكتروني بريد أدخل اذا ينجح لن السر كلمة إستحداث .3

 الرسائل"، يتلقون "طالب

 تأشيرات، دراسة، )تصديق المنظومة تنتجهم واللذين Google chrome بواسطة PDF ملفات مشاهدة بغية .4

 عبر به، الخاصة اإلضافات صفحة الى المتصفح هذا سطةبوا الدخول من بد ال وغيرها( ممتحن، وبطاقة

 فّعالة غير Chrome PDF viewer ةاالضاف أن من التأكد يجب .chrome://plugins عنوان: تصفح

(disabled،) اإلضافة وأن  Adobe Acrobat فّعال (enabled.) الصحيح للوضع تفصيلي رسم شاهد 

 http://www.jamd.ac.il/sites/default/files/chrome_help.png التالي: العنوان عبر

 

 



 تحديث البيانات

 كمبريدعنوان  أو كم،هاتف قمأو ر كم،عنوان رتغي إذافعلى سبيل المثال . الشخصية بتفاصيلكم البيانات قاعدة تحديثلكم  تيحي

 بعد هإدخال ممنك طلبسي  ف ليزية،االنج باللغة كماسمتقوموا بإعطاء  لم إن. فمن المهم جًدا أن تقوموا بتحديثها هنا اإللكتروني،

تحتوي بشكل رئيسي على ) ترويجية إلكتروني بريد رسائل علىإذا كنتم ال ترغبون في الحصول . القسم هذاإلى  دخولكم

 الستقبال استعداد على" :مربعال من العالمة إزالة فيرجى منكم ،(والراقصين للموسيقيين مخفضة وعروضعمل  عروض

 ".الترويجية اإللكتروني البريد رسائل

 

 التسجيل للدروس

 المحاضرين،والتحديثات من  ،والعالمات ،اإللغاءات ئلرسااالعتماد للمادة، وتلقي  على للحصول مسبق شرط هو سجيلالت

"مستشار الـ  تسجيلال نظام يدعى. ذلك من وأكثر ،واالطالع على العالمات ،في الدرس لمشاركينل SMS ورسائل

 يتم علًما بأنه. استخدامه ا حول كيفيةيشرحً يقدم  فيديو إلى النظام مقطع الدخول تسجيل صفحةكما أنه يوجد في ، "الظاهري

 .كم التعليميلمسار اوفقً  معين،تواريخ  نطاقفقط في  تسجيلفتح أبواب ال

 

 االطالع على العالمات

، كاديميةاأل في الدراسية سنواتكم جميع فييمكنكم االطالع على عالمات المواد التي أنتم مسّجلين فيها " العالمات"في قسم 

النظام يمكن اختيار العام  صفحات معظمالجزء العلوي ل فينه أ مالحظةال يرجى. ف العالماتكش إصدار باإلضافة إلى

 الموجودة    يقونةاأل على النقرب. حولهما المعلوماتمن خالل قائمة، واللذين ترغبون في تلقي  والمسارالدراسي 

 التسلسلا وعلى مكانكم في هذ المادة نفس فيعالمات لل الهرمي التسلسليمكنكم االطالع على  ،اسم المادة يسار على

 .الهرمي

 

 كشف حساب

إذا . المستقبلية الدفعات ذلك في بما ،الدراسية رسومال قسممن  هي محّدثةالخاصة بكم كما  ةالمالياألنشطة  جميع يعرض

 .الطابعة أيقونة على النقر طريق عن اإليصاالت طباعة اأيضً  كميمكن الدفع تمجاالدخلتم إلى داخل أحد 

 

 قائمة االمتحانات

فإنه يمكنكم  األكاديمية،سكرتارية  قبلفي المادة التي أنتم مسجلين فيها من  االمتحان ومكان موعد حديدتأنه تم  فتراضا على

الجهة اليسرى  على زرارلألو ،التي تمت بالفعل متحاناتالمستقبلية واال االمتحانات بين لتمييزل انتبهوا. هنا امعليه االطالع

 .النظرية االختباراتطلب منكم إبرازه في سي  والتي  ،الخاضع لالمتحان بطاقةو اتاناالمتح قائمة طباعةالتي تتيح 

 

 الجدول الزمني

 .القسم هذا خالل من طباعتهو الزمني الجدول االطالع على ميمكنك لدروسبعد أن تقوموا بالتسجيل ل

 

 تعبئة استمارات اآلراء االنطباعيةوالدروس الخاصة بي 

(. الشاشة من العلوي الجزء في دراسية فصولالو السنين عبر التمرير يمكن) العام هذافيها  الدروس التي أنتم مسجلين قائمة

االطالع عليه  ميمكنكف لمادةمنهج ل قد قام بوضع محاضرال كان إذاو. تفاصيله صفحة إلى ينقلكم سوف مادةال اسم على النقر



 إعطاءسوف ي طلب منكم  الثاني الدراسي الفصلو األول الدراسي الفصل نهاية وقرب.   يقونةاأل على النقر خالل من

إجراء أنه سوف يتم بعلًما . الصلة ذات المواد جانبإلى  األيقونة  ظهرسوف ت عندئذو ،دروسكم محوسب عن انطباع

 .مالية بين المشاركين دراسية منحسحب على الفوز ب

 

 الدراسة تصاريح

حتى  صالحة التصاريح هذهتكون . التصاريح -اإلضافية  الخيارات: عن طريق مستقل بشكل الدراسة تصاريح يمكن إصدار

 وتصريح دراسة ،تصريح دراسة عادي: تشمل هناالتي سوف تجدونها  التصاريح. المؤسسات من العديد في ختم بدون

  .الدراسيةوتصريح الرسوم  وتصريح متعدد السنوات ليزية،باللغة االنج

 

 والتغييرات واإللغاء شخصية رسائل

التي تعتبر رسائالً " الشخصية الرسائل" واحدة لـ قائمةالجهة اليسرى يمكنكم رؤية  على للنظام الرئيسية الصفحةفي 

. النظام في والتغييرات اتإللغاءل قائمةسوف تظهر في أسفلها . تخصصكم أو كليتكم أو كممساربو بكم أ أكاديمية تتعلق

 فيسيتم إرسال الرسائل  .الرسائل قسمأو عن طريق ... المزيد زر على النقر خالل من الرسائلتفاصيل  على االطالع يمكن

 تظهر التفاصيل)كذلك  SMSوالـ  الخليوي الهاتفر فعب األمر لزم وإذاكذلك،  اإللكتروني كمبريدإلى  الحاالت معظم

 (.أدناه

 

 بنا االتصال

 فتحيتم سالعلوية  القائمة في" بنااالتصال "الزر  على النقرفإنه من خالل  النظام، تشغيل في فنية صعوباتواجهتكم  إذا

إعطاء تفاصيل  يرجىف عطل،كانت المشكلة هي  إذا. yuval@jamd.ac.il: العنوان علىلي  إرسالهارسالة التي سيتم 

 (.9 إكسبلورر إنترنت مثل) اللذين تقومون باستخدامهما إصدارهو متصفحواإلشارة إلى ال حدث، ماع اإلمكان قدر

 

 

 الذكي الهاتف على األكاديمية تطبيق .2

   حياتكم؟ عليكم تسّهلوا ال لماذا

 جهاز في الدراسة خالل تحتاجونها التي المعلومات كافة على والحصول بالمجان األكاديمية تطبيق تحميل باإلمكان

 : التالية الروابط استخدموا أو للموسيقى، األكاديمية:  الكلمات بواسطة التطبيق عن ابحثوا .الهاتف

 : المنظومة إمكانيات عن شرح  

 في يخدماكما اللذين المعتادين السر وكلمة التعريفي الرقم طريق عن الذات عن بالتعريف حاجة هناك التطبيقات معظم في

 .المعلومات منظومات كل

 .الغرف طلب لمنظومة رابط - الغرف طلب.   1

 .االمتحانات مواعير وتغيير دروس إلغاء عن إعالن - تغييرات.   2

3 .Moodle  الـ لمنظومة رابط Moodle خاصتنا . 

mailto:yuval@jamd.ac.il


 الخاص التعليم برنامج على الحصول ألجل( وشهر سنة) تاريخ اختيار من بد ال. الذات عن التعريف يتطلب - نظام.  4

 .اليوم هذا في بكم

 .خاصتكم الدروس لقائمة أسبوعي عرض - الدراسي للفصل دروس قائمة.   5

 .موقعنا في األكاديمية السنة لروزنامة رابط - روزنامة.   6

 .ملك األكاديمية ترسلها رسائل - رسائل.   7

 الواجبات حول التفاصيل تظهر اإلضافي الضغط عند. درستموها التي الدراسية سنوات بحسب العالمات - عالمات.   8

 .محددة كانت حال في مساق كل في

 . المستقبلية امتحاناتكم - امتحانات.   9

 (.تأجيل أو فاتورة عن تقرير يشمل) األكاديمية الطلبات تقديم طلبات.   10

 .لألكاديمية التابعة الفيسبوك لصفحة رابط - فيسبوك.   11

 .باألكاديمية الخاصة اليوتيوب لقناة رابط - يوتيوب.   12

 .األكاديمية موقع في األحداث لالئحة رابط - أحداث.   13

 خالل درستها التي الدراسية بالمساقات رأيك وابداء مردود تحويل. الدراسية الفصول ختام في فقط ُيفتح - مردود.   14

 .السنة

 

 التدريب لغرف التسجيل نظام .3

 األكاديميةفي اليوم في غرف  تدريب ساعتيل وترالكمبيبشكل مسبق في  نفسهأن يسّجل  كاديميةاأل في طالب لكل يمكن

قبل  ،(في الطابق األرضي)بالملكية  االتصال خالل من غرفةيتم إجراء الحصول الفعلي على ال. المخصصة لهذا العرض

للنظام قبل  ستخدمينكم الجدد الطالب إضافة تمست أنه مالحظةال يرجى. الساعة التي قمتم بالتسجيل لهامن  دقائق بضع

  .الدراسي العام بداية من فقط أيام ضعةب
 

العليا من  السوداء القائمةوفي . www.jamd.ac.il: على العنوان األكاديمية النظام عليكم زيارة موقع هذاللدخول إلى 

 ".الغرفتسجيل " الرابط على نقرالجهة اليسرى يجب ال
 

شامل الرقم  ،مبك الخاصة الهوية بطاقة رقم هو المستخدم اسمتسجيل الدخول إلى النظام، فإن هو موضح في صفحة  كما

 نظامنفس الرمز المستخدم ل) الشخصي الخاص بكم رمزال هي السر كلمةو. البداية في األصفارغير شامل  الرقابي

 (.مستقلبشكل  استرجاعه ميمكنكوالذي  لطالب،ل معلوماتال
 

التسجيل  مويمكنك ،أمامكم القادم األسبوع في المتاحة التدريب ساعاتيتم عرض  سوفإلى النظام  الدخول تسجيل بعد

 طريق عن لغرفةل تسجيلال إلغاء اأيضً  يمكنكما . الموجود إلى جانبها زرال على النقرالتي تحتاجونها عن طريق  ساعةلل

 .خاصتكم ساعاتإلى بنك ال مرة ثانية تلقائيا اإضافته ميتفإنه س ،لها لتسجيلفور مرور الساعة التي قمتم با. اإللغاء زر
 

 

 

 

http://www.jamd.ac.il/


4. Moodle 

البالد  في المستخدمين من والماليين التثبيتات من اآلالف عشرات لديها هيوجد ل يالذ اإللكتروني التعلم نظام هو دلمو

 الملفات: مثل ةمتنوع توياتوالتي تشمل مح ،ية األخرىالتعليم لألطرو لمواقع الدروس بيت بمثابة تكون أنيمكن . العالمو

 ،Naxos من التشغيل قائمة/  اإلنتاجية ألعمالأجهزة تشغيل موسيقى لالستماع لو الفيديو، أشرطة استيعابو والمجلدات،

 للطالب، ، والرسائلالمحوسبة الواجباتتسليم و ،المادةب المتصلة حداثاأل وتقويم والمنتديات، خارجية،ال مواقعلل الروابطو

  .ذلك من وأكثر تدردشاوال

  خاصتي؟ للمساقات ونتوجه Moodle الى ندخل كيف

 منظومة عبر )كورس( دراسي لمساق تسجلتم حال في .Moodle في الدراسية للمساقات مميز تسجيل يوجد ال انتبهوا:
  قائمتكم. في أوتوماتيكًيا رؤيته من ستتمكنون محوسًبا، المساق هذا يكون أن المعلم واختار للطالب، المعلومات

 موقع طريق عن أو ، http://moodle.jamd.ac.il/ عنوان في للمنظومة الدخول صفحة الى التوجه باإلمكان

 الدخول صندوق سيظهر مباشرة المعلومات(. أنظمة قائمة من Moodle الرابط على )الضغط الرئيسي يميةاألكاد

 كالمعتاد. السر وكلمة األولّية، األصفار بدون الخاص، ُهوّيتكم رقم هو المستخدم اسم اليمين. في للمنظومة

 الحالية. الدراسية نةالس في اليها تسجلتم التي المحوسبة الدراسية للمساقات التابعة "دروسي" قائمة ستظهر الدخول بعد

 بواسطته يمكنكم شباك سيظهر القائمة أعلى في للتسليم. واجبات أمثال: له، تابعة أنشطة ستظهر دراسي مساق كل بجانب

 ودرستموها. سبق مساقات الى والتوجه المختلفة األكاديمية الدراسية السنوات بين التنقل

 

 أيقونة على الضغط عبر "دروسي" قائمة من - الطالب بوابة طريق عن هي الدراسية المساقات الى للدخول أخرى طريقة

m ، إزاء إضافية تفاصيل  المساق. اسم يسرة ستظهر التي Moodle صفحة )في للطالب اإلرشاد كراسة في متوافرة 

 اليسار(. من Moodle لمنظومة الدخول

 

 

 القصيرة النصية والرسائل الرسائل نظام .5

 ورقم اإللكتروني البريد عنوان إلى خرىاأل هامةال شعاراتاإلو الجديدة العالماتوالدروس  إلغاءالرسائل عن  إرسال سيتم

 معلوماتال نظام إلىكذلك  اتلقائيً  رسالة كل إرسال يتم) كاديميةفي األ كمتسجيل لدى قمتم بإعطائهما الذيالخليوي  الهاتف

 .من قبلكم إضافية رسومالرسائل دفع  خدمةعلى  نطويال ي هعلًما بأن(. لطالبل
 

هذه الخدمة بغية  إلغاءائل الهاتفية "تيليمسر" بحيث سيتوجب عليكم الرس أرقام حجبتلقائية ل قد يكون لدى بعضكم خدمة

 .األكاديمية من رسائلال التمكن من تلقي
 

من فقط  أيام بضعةقبل  SMSالرسائل النصية القصيرة  لنظام مستخدمينك الجدد الطالب إضافة سيتم أنه مالحظةال يرجى

 .الدراسي العام بداية
 



 

 األكاديمية موقع .6

 التحتية البنىب تتعلق معلوماتال ريوفبشكل أساسي بت المرحلة هذهبطبيعته بحيث يقوم في  يتمثيلموقع  هو اديميةكموقع األ

فإن تسجيل الدخول  لذلك،. يتم إجراؤها فيها التي الفنية واألنشطة األحداثعن  وكذلك ،هافي الدراسةوعن األكاديمية 

  .للطالباألعلى هو ليس مخصص في الوقت الحالي  إلىاليمنى  القائمة في الرئيسية الصفحةه في ستصادفوالمعّرف الذي 

  :الموقععلى  ملك بالنسبة هامة معلومات

 المتعلقة العامة والمتطلبات اإلجراءاتيمكنكم االطالع على آخر ( لموقعفي القائمة اليمنى ل) الطلبة قسمفي  .1

 الدراسية والمنح األكاديمية خارج مشاريعلى الإضافة إ ،بقسمكم المتعلقة واألحداث والمسابقات دراساتبال

  .مختلفة ألغراض النماذج نزيلت القسم هذا في كميمكن كما. ذلك من وأكثر الطالبية

 وما والتسجيالت ها عن األعمال اإلنتاجيةسجالت في البحث ميمكنكالرئيسية للموقع،  القائمةفي  المكتبةعبر قسم  .2

 أثناء فترة الخارجية البيانات قواعد إلى لوصولباإلضافة إلى ا ،(مكتبةال في اإلرشاد تلقي يجب) ذلك إلى

 .دراستكم

تقويم  على طالعاال ميمكنكحيث ( للموقع الرئيسية القائمة في) األكاديمي التقويمالدراسات، ستجدون  قسمفي  .3

 .جازاتاإل

 التسجيل :المثال سبيل على) سليمهاتكم سيكون بإمكان التي إلكترونية نماذجقد يتم فيما بعد استبدال بعض النماذج ب .4

يكون بإمكانكم إجراء العمليات عبر  سوف الحالة هذه في(. ذلك إلى وما الموسيقية، والحفالت، انلفصول الفن

 .تسجيل الدخول كمستخدمين معّرفينو الموقع

 

 

 ،(األكاديمي مجالأنا لست ضالًعا في ال) التقنية باألمور تتعلق أسئلة أية على لإلجابة اسعيدً  سأكون

 مع أطيب التحيات،

 ن،يوفال رعنا

 المسؤول عن اإلنترنت ونظم المعلومات في األكاديمية

 

  yuval@jamd.ac.il  بريد إلكتروني:

 6759967-02 هاتف:

 511 رفة:غ 
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