university

اعتمدت جامعة بيرزيت منهاج اللغة اإلنجليزية  Unlockمن جامعة
كامبريدج  Cambridgeوالذي يشتمل على كتابين لكل مستوى يعنى
أحدهما بمهارات الكتابة والقراءة واآلخر بمهارات االستماع والمحادثة.
للحصول على نسختك من كل كتاب ،توجه الى مبنى سعيد خوري للتنمية
قاعة رقم  104طيلة أيام استقبال الطلبة الجدد من  25-22آب ،2016
وفي حالة فقدانك الكتاب أو تلفه تتحمل رسوم شراء كتاب بديل.

التسجيل في مساق اللغة االنجليزية -كتاب
Unlock

Birzeit

كطالب ملتحق في جامعة بيرزيت للعام الدراسي  ،2017\2016يكون
لك حساب على نظام التعلم اإللكتروني المساند لمنهاج اللغة اإلنجليزية
 Unlockمن جامعة كامبريدج .Cambridge
عليك زيارة الموقع الكتروني main/org.cambridgelms.www
والدخول اليه باسم مستخدم وكلمة سر خاصة بك تم إرسالها لحسابك إلى
البريد اإللكتروني الخاص بك في الجامعة (.student@id_Student
.)edu.birzeit
الدليل التالي يوضح الخطوات التي تحتاجها لاللتحاق بالمساق الخاص بك
على نظام التعلم اإللكتروني المساند لمنهاج اللغة اإلنجليزية .Unlock
1.1الدخول إلى الموقع .cambridgelms.www
 ،main/orgيتوفر رابط مباشر من صفحة
المساق على رتاج.
2.2استخدام اسم المستخدم وكلمة السر كما
وصلتك في البريد اإللكتروني ،اسم المستخدم
يكون بصيغة ،BZUStudentID :مثل
BZU1160001

3.3تظهر قائمة بمساقات اللغة اإلنجليزية التي التحقت
بها ،اختر المساق الذي تريده ،واضغط على كلمة
 Activateالمكتوبة مقابل اسم المساق ومن ثم اكشط
وأدخل الرقم الخاص ( )Activation Codeالموجود
على الكتاب كما في الصورة ،مع العلم بان هذا الرقم
الخاص يتم استخدامه لمرة واحدة فقط.
4.4بعد إكمال الخطوات السابقة بنجاح يتم عرض
صفحة المساق الرئيسية والمطلوب من الطالب حل
جميع االنشطة والواجبات بشكل كامل.
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•كيف أدخل إلى بريدي اإللكتروني الخاص
بالجامعة ،وماذا أفعل في حال نسيت كلمة السر؟
يمكن الوصول إلى الرابط المباشر للبريد اإللكتروني وتغيير كلمة السر من
خالل حسابك على رتاج ،كما في الصورة
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أسئلة متكررة:

•ماذا أفعل في حال نسيت كلمة السر لموقع التعلم
اإللكتروني؟

يمكنك طلب رابط لتغييركلمة السر من الموقع .cambridgelms.www
 main/orgكما في الصورة ،حيث يتم إرسال الرابط إلى بريدك اإللكتروني.

للمساعدة ،يمكن إرسال رسالة إلى  ps.ritaj@helpأو مراجعة مركز
الحاسوب /مبنى جابي برامكي لإلدارة.
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