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11.10.20 
 الطالبات والطالب األعزاء

 السالم عليكم وحتية وبعد،

 ِاْنطََلْقنا -( א"תשפ) 2020/2021السنة الدراسية 

ْينامبشيئة اهلل 2020/2021بعد أسبوع ستبدأ السنة الدراسية  أن تُ ْعقد يف الكلية أهم أو جزء من النشاطات  . َتممن م

ح لنا بتعلُّم كامل عن بُعداألكادميية، إال أن الواقع واإلرشادات تُ ْلزُِمنا أن نبدأ السنة الدراسية  . وعندما سًيسمم

ة، سنعود ونعقد معظم النشاطات األكادميية يف الكلية، ألن هذا هو  هم ومجَّ
ُ

وحبسب اإلرشادات والتعليمات امل

 املناِسب والصحيح للقيام هبذه العملية. 

جيًنا، واليت قسم منها يف الكلية والقسم اآلخر  ن اجراء برناجما دراسيا هم لقد استثمرت الكلية موارد كثرية لكي َتُمكِّ

واهلدف األمسى لذلك هو احلفاظ على صحتنا عن بُعد حبسب إرشادات الشارة البنفسجية جمللس التعليم العايل، 

  مجيعا.

كما ذُكر سابقا، عندما ُتسنح لنا الفرصة العودة اىل الدراسة يف الكلية، سنقوم بذلك حبيث ستكون األفضلية 

األوىل لطالب وطالبات السنة الدراسية األوىل )وباألساس يف اللقب األول( وللتعليم العملي. التدريبات يف 

 للتعليمات املتبعة يف املدارس واألطر الرتبوية األخرى. التطبيقات( سُتعقد وفق -املدارس )التدريب واإلرشاد العملي

ب صادمفم كل واحد منكم بشكل خمتلف من حيث اجلوانب االقتصادية،  رمكَّ
ُ

حنن ندرك جيدا ان هذا الواقع امل

 الصحية، العاطفية، العائلية وُأخرى. 
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نمُكم من متابعة الر يف حالة أن األدوات واحللول اليت نقرتحها ال  هوا َتُمكِّ وتني األكادميي املعقول، من فضلكم توجَّ

 كمبأسرع وقت ممكن اىل املرِكزَّة اإلدارية للمسار أو لرئيس املسار أو لعمادة الطلبة. سوف نبذل جهدا لتزويد 

  اخلاصة. الحتياجاتكميت سيتم مالءممتها بأفضل مساعدة ال

 واإلرشادات:مع بداية السنة الدراسية إليكم عددا من الحتلنات 

 حدد يف الربنامج(:  المحاضرات المتزامنة
ُ

 )ستكون ُمسجلة ويتم بثها حبسب موعدها امل

  .ستبدأ يف الوقت  احملاضرةاحملاضرات املتزامنة ستكون أقصر وتستمر مدهتا لساعة وربع كأقصى حد

حدد. 
ُ

 امل

  ،واجب احُلضور كما يف أيام هنالك يف هذه احملاضرات، ويف احملاضرات اليت ستعقد يف الكلية الحقا

ه مباشرة اىل % تغيب20اعتيادية، أي حىت  . يف حالة وجود مشكلة يف هذا املوضوع جيب التوجُّ

 احملاِضر. 

  حاضرات
ُ

. هذه اخلطوة ُتساهم بشكل كبري يف هنالك واجب تشغيل الكاميرا وفتحهايف هذه امل

ه اىل احملاضر مباشرة.  رة وإدارهتا. يف حالة وجود مشكلة يف املوضوع، يُرجى التومجُّ حاضم
ُ

 جودة امل

  من فضلكم حافظوا على أن يكون ظهوركم الشخصي خالل التسجيل )لكون احملاضرة ُمصورة

حاضر وزمالءمكم. 
ُ

 ومسجلة( حترتم امل

  :تسجيل المحاضرات 

  لة وحتت تصرفكم يف موقع املساق، من خالل املوقع تستطيعون حاضرات كلها ستكون ُمسجَّ
ُ

امل

 مشاهدة التسجيالت حىت هناية فرتة االمتحانات وتسليم الوظائف هلذا الفصل. 
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  ،يُمنع نشرها أو تمريرها )كلها او جزء هذه التسجيالت هي الستعماالتكم الشخصية فقط

  أخرى بدون موافقة الُمحاضر في المساق.منها( الى شخص او ِجَهةِ 

 )َقني  )من مركز النَُّظم املعلوماتية(: الدعم الفني )الت ِّ

  ه املتوفرة يف موقع أو بوابة الكلية، أو إىل الربيد ه يف كل وقت من خالل استمارة تومجُّ ممكن التوجُّ

 helpdesk@beitberl.ac.ilالتايل :  اإللكرتوين

  7473111-09، هاتف  17:00-8:00الساعات  اخلميس،حىت أيام األحد 

 :ساعدة عن بُعد فيما يتعلق بالبحث عن مواد واستعارة  المكتبة
ُ

طاقم املكتبة سيستمر يف تقدمي امل

 .כאןتفاصيل هنا  –ات( من مكتبات أخرى )االستعارة بني املكتب

 :من فضلكم أنظروا الحقا رسالة د. يعقوب ِطْبِلر، عميد الطلبة حيث  خدمات عمادة الطلبة

 يفصل من خالله خدمات مكتب عمادة الطلبة. 

هها إليكم ب. يولي تمير، رئيسة الكلية الجديدة  ألن هذه السنة الدراسية  –بعض الكلمات الشخصية تُ َوجِّ

األولى لي معكم، أريد أن أبارك لنا جميعا على البدايات الجيدة. أنا أؤمن بمشاركة الطالب في الحياة 

الطالب والطالبات وسأكون سعيدة  األكاديمية وأيضا بإدارتها. من خالل حياتي المهنية تعلمت الكثير من

 للتعلم منكم أيضا. من أجلكم، يولي. 

 نحن نرجو لكم صحة جيدة وسنة دراسية جيدة وُمثمرة 

 من أجلكم،

رئيس المعهد  -، ب. قصي حاج يحيىب. يولي تمير، رئيسة الكلية ونير هكوهين المدير العام للكلية

 األكاديمي العربي للتربية

mailto:helpdesk@beitberl.ac.il
file:///C:/Users/Marwa/Downloads/beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/emergency/pages/sifria.aspx
file:///C:/Users/Marwa/Downloads/beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/emergency/pages/sifria.aspx
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 في الصفحة التالية تظهر رسالة مكتب عمادة الطلبة. مالحظة هامة: 

 2020/2021عمادة الطلبة مع ِوْجَهة إلى السنة الدراسية 

 عميد الطلبة: د. يعقوب )يانكي( ِطْبلر 

7476387-09  dekanat@beitberl.ac.il 
 الطالبات والطالب األعزاء،

بعد أيام معدودة ستُ ْفتمتمح السنة الدراسية يف ظل جائحة كورونا املستمرة. حنن يف عمادة الطلبة حتمضَّْرنا خالل 

ل عليكم قدر املستطاع العملية الدراسية خالل هذه الفرتة. يف هذه الرسالة ستجدون كل  الصيف لكي ُنسهِّ

 األدوات اليت نوفرها لكم يف كل موضوع وجمال. 

 ُت مشكلة اقتصادية:واَجهْ  إذا

 097476387هاتف  الطلبة،مساعدة عميد -أمْجي  فريدةاستشارة أولية:  .1

dekanat@beitberl.ac.il  

 milgot@beitberl.ac.il  097476373أو إهود مسمْحي مركز الرفاه هاتف 

 تقدمي طلبات ملنح مساعدة من خالل موقع عمادة الطلبة .2

 מקרן שכ"לتقدمي طلب لقروض بشروط ممتازة )بدون عمولة(  .3

في االصغاء والتركيز أو مع صعوبة تعليمية، ولدي  او صعوبةفي حالة تم تشخيصي كعسير تعلم، 

 رغبة في االستفسار عن حقوقي:

رئيسة مركز الطالب ذوي صعوبات التعلم واالعاقات.   –استشارة أولية أريئيال هالفينغ  .1

097476395 arialhlo@beitberl.ac.i 

mailto:dekanat@beitberl.ac.il
mailto:dekanat@beitberl.ac.il
mailto:milgot@beitberl.ac.il
https://www.sachal.co.il/
https://www.sachal.co.il/
mailto:arialhlo@beitberl.ac.i
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 حقوقي وامكانيات الدعم، املرافقة واملساعدة الدخول اىل املوقع لفحص .2

  .לאקדמיה למנווטיםأنظروا الدعوة  -أدوات لتنظيم األيام األوىل يف األكادميية .3

 

 :ومؤقتةأنا أواجه حالة أو مشكلة طبية مزمنة 

  097476395مركزة اإلتاحة هاتف  –استشارة أولية مع شرونا ماركوس إلياس  

shem@beitberl.ac.il 

 

 أنا بحاجة إلى دعم عاطفي أو نفسي: إذا

هاتف  الطلبة،مساعدة عميد -أمْجي  فريدةحتديد لقاء مع عامل نفسي عالجي يف الكلية مبساعدة  

097476387  dekanat@beitberl.ac.il 

 

 انا طالب/ة في كلية الفنون: إذا

 097478709نوصي بالتوجه اىل د. نوريت كوهني عربون، عميدة الطلبة يف كلية الفنون، هاتف 

nuritce@beitberl.ac.il 

إليكم مجموعة متنوعة من الوسائل التكنولوجية التي تساعد بشكل كبير في جعل التعلم األكاديمي 

 ُمتاًحا:

 :تكنولوجيا ُتساعد يف القراءة

https://www.imkforms.com/Forms/zform_12911600076647
mailto:shem@beitberl.ac.il
mailto:dekanat@beitberl.ac.il
mailto:nuritce@beitberl.ac.il
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ة )خدمة لطالب وطالبات وإجنليزيةبرنامج ِقراءة بثالث لغات: عربية، عربية  . سيساعدك يف قراءة نصوصا ُمتاحم

 الكلية(

  כאן ללחוץ יש ההקראה תוכנת אודות על הסבר לסרטון למעבר
إمكانية القراءة الرقمية على أي موقع يف الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( مبا يف ذلك امللفات املشرتكة يف 

Google Drive  خدمة جمانية ملستخدمي(Chrome  وأصحاب حساباتGmail.) 

  .כאן ללחוץ יש כרום לדפדפן הקראה תוסף אודות על להסבר למעבר
 

 :تكنولوجيا ُتساعد يف الكتابة

)خدمة جمانية  Google Driveإمكانية اإلمالء الرقمي )الكتابة الصوتية أو النسخ( يف امللفات املشرتكة يف 

 (.Gmailألصحاب حسابات 

  .כאן ללחוץ יש כרום לדפדפן הקראה תוסף אודות על הסבר לסרטון למעבר
 

 لوحة املفاتيح للذين يواجهون صعوبات حركية يف حركة املعصم الختصاراتاالستخدام الفعال 

 כאן ללחוץ יש ביותר היעילים המקלדת קיצורי לפירוט למעבר
 

مع:  تكنولوجيا ُتساعد يف عملية السَّ

على سبيل املثال يف درس متزامن أو مشاهدة مقطع فيديو )خدمة جمانية  إمكانية النسخ يف الوقت الفعلي،

 للجميع(

  כאן ללחוץ יש התמלול לאתר למעבר
 

https://youtu.be/BOXUAaZytko
https://chrome.google.com/webstore/detail/read-aloud-a-text-to-spee/hdhinadidafjejdhmfkjgnolgimiaplp
https://youtu.be/Q52OwrY5zqI
https://seowow.co.il/keyboard-shortcuts/#lwptoc6
https://www.speechtexter.com/
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 تكنولوجيا ُتساعد يف عملية اإلبصار:

 إمكانية تشغيل عدسة مكربة )خدمة جمانية للجميع(

   כאן ללחוץ יש שלך במסך גדלהה הפעלת להוראות למעבר
 يف تركيز االنتباه:ُتساعد تكنولوجيا 

على شاشتك وتركيز االنتباه على احملتوى املهم بالنسبة لك.  والتشويشات ملنع التشتت واالنقطاعات إمكانية

 (Gmailوأصحاب حسابات  Chrome)خدمة جمانية ملستخدمي 

 .כאן ללחוץ יש כרום לדפדפן המיקוד תוסף אודות על להסבר למעבר
 

لتحديد فرتات راحة )مببادرة الطالب/ة( أثناء التعلم للسماح باالنتعاش الذهين والبدين. )خدمة جمانية ملستخدمي 

Chrome  وأصحاب حساباتGmail) 

   .כאן ללחוץ יש כרום לדפדפן יזומה הפסקה ףתוס אודות על להסבר למעבר
 

 من أجلكم،

 د. يعقوب )يانكي( ِطْبلر، عميد الطلبة

https://support.microsoft.com/he-il/topic/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%AA-e1330ccd-8d5c-2b3c-d383-fd202808c71a
https://chrome.google.com/webstore/detail/beeline-reader/ifjafammaookpiajfbedmacfldaiamgg
https://chrome.google.com/webstore/detail/move-it/kopilngnmfklhhjocdfdlokmodibcbmk

