
   

                                                                       جامعة بنهـــــا برنامــج الهندسة المعمــارية          كلية الهندسة بشبــــرا            
 

 

 

 كيفية استخدام 

  منصة جامعة بنها للتعليم الالكترونى 

 و بوابة الجامعات المصرية

جامعة بنها للكعليي ارشااااااداة لامة للتعل لكعلي كيسية اساااااك داي من اااااة 
 وزارة الكعليي لن بعد للجامعاة الم رية:االلككرونى و من ة 

 

 :الخاص بك ، عليك اتباع الخطوات التالية  Office 365لتلقي حساباوال : 

     انقر فوق أيقونددة .comOffice 365www.بعددا الدداخوى علق  و    .1

Microsoft  أسفى اليسار ، ثم انقر فوق الزر "طلب حسابفي". 
فة برياك ا ل تروني  .2 فقة  نبثقة حي  يتعيإ عليك ريددددددددا سدددددددتذةر نا

و علو اتك الشدددددددخمدددددددية ، ثم اختر تا عتك و علو اتك التعلي ية  إ 

 .القوائم ال نسالة
الخاص بك علق  Office 365 انقر فوق حفذ الحساب وستتلقق حساب .3

 .البريا القي أيفته
الخاص بك في  نمدددددة وزارة التعليم  Office 365 يى حسدددددابلتسدددددت .4

 .العالي
 :لعرض تاولك الز ني ثانيا: 
 .انقر فوق عنمر القائ ه "التاوى الز ني" في شريط القائ ة العلوي .1
 .ستتا الخانات ال يافة حسب التاريخ والو ت .2
شإ باللوإ األمفر وال عا ى  .3 س ا ال حايرات   ثلة باللوإ األزرق وال

 .األخير واال تحانات باللوإ البنفستي باللوإ
 :لالني ام رلق  حايرة أو س شإ أو  ع ىثالثا: 
 .انقر فوق عنمر القائ ه "التاوى الز ني" في شريط القائ ة العلوي .1
 .ايغط علق الخانه ال وتواة في التاوى .2
سدددددتذةر نافقة  نبثقة تحتوي علق التفامددددديى ، انقر علق الرابط باللوإ  .3

 ."لنص "القهاب الياألزرق بتوار ا
 .ال حاا لتت  إ  إ االني ام Teams سيتم توتيةك رلق اتت اع .4

 الهدف من المن ة:
 ترونق و  نمددددددة لتةاف  نمددددددة تا عة بنةا للتعليم اال

للتوامى بيإ أعياء هيئة التاريس التا عات ال مرية 
 حي  تع ى علق:والطلبة أثناء الع لية التعلي ية 

 التوس  في نشر ال حتوى التفاعلي .1
ثيإ التاريس والباحتفعيى التوامى بيإ أعياء هيئة  .2

 والطلبة
 تقايم الخا ات رل ترونيا لل تت   التا عي .3

 
 

 :روابت هامه لعتعع ومعرفة المزيد
Videos on web that explain how to use Egyptian learning 
platform: 

قنمة تا عة بنةا للتعلم ا ل ترون شرح  يفية استخاام  .1  
https://www.youtube.com/watch?v=YnIJZDUjzRI 

 شرح  ختمر ل يفية استخاام  نمة التعلم االل تروني لتا عة بنةا .2

https://www.youtube.com/watch?v=oZD7mXLSPao 

  ناة  ر ز التعليم االل ترونق بتا عة بنةا علق اليوتيوب  .3
https://www.youtube.com/channel/UC7mP7vQu_dfM1a
fBULHkwcw/videos 

4. Microsoft teams  تاريب علي استخاام  نمة وزارة التعليم العالي

  التاياة وبرنا ج 
https://www.youtube.com/watch?v=QRkdnvV3g2M 

5. Egyptian Elearning Platform  رابط  نمة التعليم عإ بعا للتا عات

 ال مرية
https://egypt-hub.edu.eg/ 

6. Useful Resources Microsoft Education Demo Tours 
https://www.microsoft.com/en-us/educa... 

7. Microsoft Teams Training 
https://microsofteur-my.sharepoint.co... 

8. Getting started with hybrid learning in Office 365 
https://education.microsoft.com/en-us... 

9. Master Microsoft Teams for Remote Learning 
https://education.microsoft.com/en-us... 

10. Transform Learning with Microsoft Teams  
https://education.microsoft.com/en-us... 

 

 يمكن للتعل اسك داي المن ة فيما يلى:

 Office 365 حساباتانشاء  .1

  حيور  حايرات ب   باشر .2

  وا لتزام زيااة القارة علق التر يز .3

 لحسابات الطالب  ؤ إالاخوى ال .4

   شاهاة  حايرات  ستلة .5

 التتربة ال ا لة للتعلم عإ بعا عايشة  .6

 
 

فى حالة وجود اى مشااااكلة فى اسااااك داي من ااااة جامعة 
بنهااااا للكعليي االلككرونى يمكن للتعل مراجعااااة احااااد 
الضاء اللجنة ال ا ة بمكابعة لمل المن ة االلككرونية 

 و هي كالكالى:
 د. محمود فكحى

 ي.ي. اسامة  الح 
 ي.ي. مى لثمان 

 

:  أ.د. اسعي نظمى سليمانرئيس  سم الةناسة ال ع ارية                                                                                                د. وائل  عح من ور                نسق  عيار الطالب :   

https://www.youtube.com/watch?v=YnIJZDUjzRI
https://www.youtube.com/watch?v=oZD7mXLSPao
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDk1UUNXaEd1MTFJSVRKUlFob0RIRmlsWUdvd3xBQ3Jtc0tsUVF2Y0pTcUh0WmtJd0ZobVhuXzlOLTdBX2dmTkdScS1pMkRXSnRwTkhKajFXckJSRVNuajlHcnJjZ3AzeTNwUWlFQlRVMXEyV3VrZkFaajcwdGN3RVRsZmZYamFWSzJIakFLZDdWdDNQRzZtbGYxOA&q=https%3A%2F%2Fegypt-hub.edu.eg%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG1sVU1pV2JJVFdPSE5kSDJVX3BLLWMtb1hyZ3xBQ3Jtc0trQmVEdTk1QzdnNHlSbzZleTZjeVhFMzRidTVYT3lqVy1NQ3VrY0VpZHdvSXpoLUFqblpoR3I1aFRuQ0VWR1BMWHhiWndSaFdiUkdVOWJiOW8xLXVwZ0c3ZS1UTjVhUXZReHM3THkyYVdqU2kybG9HYw&q=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Feducation%2Finteractive-demos
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2F0am0tZm1qV080ckVMeklNcmJObm9ZcDRvd3xBQ3Jtc0tsRWxqV215aWR3LUszQmVUVmpOeDVJSVR2MGZYeFN0OEhXR3FYRVo3cFlObmJBdlVVX2RBTnkzVUIySG9HV3diWm9Od1pFS3Y5cDBSa0xWdE1ZOWxJZFB4a0g3ZGdtZDRhRkVoXzBEcUI0Uks0amcxQQ&q=https%3A%2F%2Fmicrosofteur-my.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fv-ebatef_microsoft_com%2FET6wsWo00KNKmplipN3j0JgBKdBLbzPB_TuRtwuMshGwSw%3Fe%3DGwTNuA
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDB3MXMtckhrbnN4TS1FVWpTR0t4LUdBdUhOUXxBQ3Jtc0ttMjVOZVNxRDBNRzRpWDdhVlpqTVk1ckFMd2hYZ1lzWjJxb1U5UVpWajJ2TXpMcVdhUmlnbkJwcUJfdEI0SlgzeGRjZzhaMjQzSzM2R0hnbTVrMjdKV1ZxLS1KZkxDWHA2UnM0dU9PX2F5cVNsZERQRQ&q=https%3A%2F%2Feducation.microsoft.com%2Fen-us%2Fresource%2F4c0c02c0
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkRhNm1BeXR4WkFUUDUwaXkxV3FYY3pHZ2dCQXxBQ3Jtc0trWkVqRmlRcmFja2gzWXVZUTM1N1NKbXNqSDN4ZnVfMUFKOEV4X0sxTjNmRWl3S1BsSG1fbkFYMWlMckhmLVdkYkkxOFY0X2ZNcHVzaFMwb3dUQXNEQlVQb1RHb09hWlFZbVBHSnpNYUpYY0llNnhEdw&q=https%3A%2F%2Feducation.microsoft.com%2Fen-us%2FlearningPath%2Fcbc4f6de
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2ZLLWpJSTJrQWN3RVN3elFST0JwZkxyODNkQXxBQ3Jtc0ttNFhJQzFWOHRqQmJjUUlKRjJpUi14eWUzWHVrZnZqSXRnelZ4VXVhYWV6YWQydDRxTWxvMkN6WkNFMUlsWTBZYm95YzBiT1FTYUZqOWVFQ0htb0lQQ2xwckN1cDlzMEpFck1XclNZVzNtZmNVemFVQQ&q=https%3A%2F%2Feducation.microsoft.com%2Fen-us%2Fcourse%2F9c9f5c11%2Foverview

