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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

 نبدأ على بركة اهلل تعريفًا وتوضيحًا لتسهيل التعامل واالستفادة من 

 أّواًل: ما هي منصة بناء العلمية؟ 

تعنى بتعليم العلم الشرعي جمانًا، وفق منهج أهل السنة إليكرتونّية هي منصة 
 1...واجلماعة، وتتبع نظام التعليم عن بعد

  وأتصفحها؟ منصة بناء العلمية أسّجل يفًا: كيف نيثا

 طريقة التسجيل -1
 

وكتابة عنوان موقع املنصة، أو نسخه ولصقه فيه، أو  تصفحاملفتح  :1اخلطوة  ��
c الضغط على الرابط: om.b e n a a c a d em y.www 

 
 

 

 ]التسجيل يف املنّصة[الضغط على أيقونة )خيار(  :2طوة اخل ��

 

 

 
 : على الرابط( لمزيد من المعلومات حول المنّصة وفكرة المشروع وآلية الدراسة، يمكنكم االّطالع 1

benaacademy.com/about-us/ 

(1) 

(2) 

http://www.benaacademy.com/
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 تعبئة البيانات التالية: :3وة اخلط ��

 

 

 التسجيلإمتام عملية  :4ة اخلطو ��
 ]سّجل[بعد إكمال البيانات السابقة اضغط على زر 

 

 

(3) 

(4) 
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وللتحّقق من ذلك؛ تصلك رسالة على بريدك  ،نصةبهذه اخلطوات تصري مسّجاًل يف امل
 اإلليكرتوني تفيد بتمام عملية التسجيل.

 

 ميكنك كذلك تلقائيًا، و بتسجيل دخولكبعدها سيقوم النظام 
 اخلطوات التالية:متى شئت عرب  إىل املنّصة الدخولتسجيل 

cموقع املنصة:  فتح( 1 om.b e n a a c a d em y.www 
 

 ]دخول الطالب / الطالبات[الضغط على  (2

 
 

 تعبئة البيانات املطلوبة مبا كنت كتبته عند تسجيلك يف املنصة:( 3

 

http://www.benaacademy.com/
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متام عملية تسجيل الدخول اليت تدلك على  بعد هذا تظهر لك الشاشة التالية (4
 ✅ بنجاح

وتستطيع التسجيل يف الدورات أو املساقات املتاحة، كما تستطيع أن تدخل إىل  
، واالّطالع -يف حال احتجت لذلك-لتعديل أو تغيري معلومات حسابك ملف الطالب 

 على ما سجلت به من دورات أو مساقات وسريك فيها. 
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 أقسام املنصة: -2    

 عرض األقسام: -1

 

 األقسام: شرح -2

 : وفيها الصفحة الرئيسة:

 .)د. خالد  بن عبدالعزيز الباتلي(  كلمة املشرف العام عليها  -     . مقطع تعريفي باملنصة -

 .وبعض اإلحصائيات ،حول باقي أقسام املنصة متنوعة أخبار  -

الربيدية )ومعناه أن تصلك رسائل على الربيد من املنصة ضمن إتاحة االشرتاك يف القائمة   -
 .جمموعة رسائلها اجلماعية(

 وأخرًيا: جتد يف الصفحة الرئيسة كالمًا من جتارب الطالب السابقني مع برامج املنّصة. -

 ، وأهدافه، وآلية الدراسة.فكرة املشروع: اوفيه :نبذة عن املنصة

آخر األخبار والتحديثات التابعة للمنصة، من إطالق دورات، ونتائج، وغري  :وفيها :أخبار املنصة
 ذلك.

(1) 
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سالسل الدروس مبساراتها الثالثة )النظامي، والفردي،  :وفيها الدورات واملساقات العلمية:
 واالستماع( وسنتحدث عنها بتفصيل بعد قليل إن شاء اهلل.

بًا هنا، وإن مل جيد اوهذه مفيدة ملن عنده تساؤل حول املنصة، قد جيد عليه جو :سئلة الشائعةاأل
فبإمكانه التواصل مع املنصة من خالل الوسائل املوضحة يف املنصة وستكون يف آخر هذا الدليل بإذن 

 اهلل.

ة عرب إن كان لديك ملحوظة، أو استفسار، أو اقرتاح فبإمكانك التواصل مع إدارة املنص :تواصل معنا
 إحدى الوسائل التالية: 

 ؛ كما يظهر هنا:املنصةموقع إرسال رسالة مباشرة عرب  ①

 

 اليت ستأتيكم يف آخر الدليل بإذن اهلل... وسائل التواصلإحدى عن طريق  ②
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 دراسيت للعلم الشرعّي يف منصة بناء العلمية؟  طريقة: كيف أختار ثالثًا

عرب أحد مسارات  ألي شرٍح أو سلسلة علمية تتاح علمتم أن الدراسة يف املنصة 
  :وملزيد من التوضيح... 2ثالثة

 
منع بني املساق الفردي، والدراسة النظامية لدورٍة معّينة؛ إذ ُيعليك الرتّوي عندما ختتار ما تنبيه:  

 اجلمع بينهما حبسب نظام التعليم يف املنّصة.
 

يف دورة أو مساق متاح يف املنصة؛ وللتسجيل 
      نآلابدأ ا : ختيارثم افما عليك إال النقر عليه 

    مثال توضيحي                                                  
  

، وعلى الطالب ثم بعد االنضمام يتاح االستماع للدروس بصيغها )املسموعة واملكتوبة والعرض املرئّية(
ليحتسب له إجنازه، ثم يدخل اختباره إن كان يف  أنهيت الدرسأن يضغط بعد كل درس يسمعه على زر 

 ن كان يف مسار االستماع.إالدورة أو املساق الفردّي، أو ينتقل للدرس الذي يليه 
 

 https://youtu.be/NkzrkjbrfXwلمزيد توضيح حول مسارات الدراسة وميزاتها شاهد المقطع على الرابط:  2)
 

 
 الدراسة النظامية

تناسب من يرغب بدراسة العلم الشرعي 
عرب جدوٍل حمّدد ألوقات الدروس 

واختباراتها، مع جمموعة من الطالب، 
هذا هو املقّدم واألفضل وهو مّما حيّفز و

 .ويعني على اإلمتام بإذن اهلل
لتزام به لسبٍب أو لكن من ال يستطيع اال

 ظرف ما؛ فله أن خيتار غريه.
 

 الدراسة الفردية

من يتاح له فرتة زمنية حمدودة وتناسب 
يفّرغها لطلب العلم الشرعّي )كإجازة مثال(، 
أو من يرغب بتكثيف دراسته وفتح الدروس 

واالختبارات متى شاء حبسب وقته وظروفه، 
جمموعة من الطالب مثاًل تناسب لعّلها و

جيتمعون على دراسة منٍت معّين وفق خطة 
 دوليرمسونها فيما بينهم ويلتزمونها جب

 .زميّن خاص بهم

 
 االستماعمسار 

وهذا املسار يشبه مسار الدراسة 
الفردية، غري أّنه ليس فيه واجبات وال 

 اختبارات.
ويناسب َمن أحّب استعراض املادة، أو 

مراجعتها بكل ما فيها من عروٍض 
، دون مرئية، وتفريغات نّصية 

 اختبارات.
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 أخريًا ...

 وسائل التواصل مع إدارة املنصة:

 
 00966500110056واتساب بالتواصل مع الرقم:  عرب

 
 T.me/send2benaa_bot   :املنصة عرب تلجرام بالتواصل مع بوت

 
 info@benaacademy.comإرسال رسالة من بريدكم إىل عنوان بريد: 

 على: -باإلضافة إىل ما سبق-كما ميكنكم متابعة املنصة 

 
 يوتيوب:على  منصة بناء العلميةقناة 

youtube.com/channel/UCKt7jQDlrpTzSKj_E9R7D0A 
 

 نسأل اهلل لنا ولكم علًما نافًعا رافًعا، وعماًل صاحًلا متقّبًلا.
 

 
 

https://wa.me/966500110056

