
 
 
8.10.2021 

 حضرة أعضاء الطاقم األكاديمي املحترمين/ات 

 السالم عليكم ورحمة هللا،

 

سيكون وجاهيا في االكاديمية، باستثناء املساقات املعّرفة على انها مساقات عن بعد كامل او  2022-2021نلفت انتباهكم الى أّن التعليم للعام 

 .جزئي او ديجيتالية

 

درج لحضراتكم/ن بعض 
ُ
 :التوضيحات املتعلقة باملساقاتأ

هي مساقات تمرر عبر الزوم طيلة الفصل الدراس ي كمساقات طلبة مسار   -مكان الغرفة Moodleاملساقات التي تحمل اسم   .1

 .الهندسيين ومسار طالب شرقي القدس

 

يام االثنين عبر  أ مرة كل أسبوعين على االغلب مكان الغرفة، هي مساقات سيتم تمريرها  חלקי  דיגיטליاملساقات التي تحمل اسم   .2

، عدد تدرس مرة كل اسبوعين بشكل وجاهي بالكليةواملساقات من هذا النوع التي تقع في ايام غير االثنين سوف  منظومة الزوم

 .رافق باملودل، تجدون رابط املحاضرة في املوقع امل7اللقاءات في هذه املساقات هو 

    מרצה כלتواريخ اللقاءات تجدونها في منظومة املحاضر/ التطبيق، وهنالك ستظهر تواريخ اللقاءات في خانة البرنامج األسبوعي،                      

 .שבועית שעות למערכת פורטל/האפליקציה דרך יכנס

 

مساقات سيتم تمريرها عن بعد كامل ودراسة ذاتية للطالب وفق الوحدات  مكان الغرفة، هي  מלא  דיגיטליاملساقات التي تحمل اسم   .3

 .لقاءات عبر الزوم  3واملهام التي ترفقونها في املوقع املرافق باملودل. ولكن وجب تمرير 

 .املذكور في البند أعاله تجدونها في التطبيق او منظومة املحاضر وفقس أيام االثنين،  سوف تقوم السكرتارية االكاديمية بتحديدهاهذه اللقاءات 

 

ا، ويمكن توفير غرف للمحاضر الذي يمرر محاضرة وجاهّية أيام الجمعة لطلبة السنة    .4 سُيعقد التعليم في الدراسات العليا وجاهيًّ

الرابعة او الدراسات العليا ولديه محاضرات زوم في نفس اليوم لطالب مسار شرقي القدس على سبيل املثال او طالب في مسار  

 .الهندسيين 

 

تي سيتم تدريسها في الكلية ستظهر حتى صباح يوم االحد في املنظومة  .5
ّ
 .بالنسبة لغرف املساقات الوجاهية ال

 

 تمنياتي للجميع سنة دراسّية ناجحة 

 أ.د. قتيبة اغبارّية 

 القائم بأعمال رئيس الكلّية والعميد األكاديمي 

                                                                                                                                                                                                           



 
 

 

8.10.2021 

 לכבוד הסגל האקדמי  

 שלום רב,

 
רסים  ויהיו ברובם פרונטליים במכללה מלבד הק  2021-2022  ת הלימודים  ות תשומת לבכם  שהלימודים בשננפלה  ברצוני  

 . חלקי /שהם מרחוק מלא  המוגדרים 

 : להלן כמה הבהרות לגבי הקורסים 

  במשך   יועברו דרך הזום באופן מלאשהם קורסים    ההרצאה,  מקום חדרב   Moodleשם  ה  יםהקורסים שנושא .1
 מזרח ירושלים. ו הנדסאיםה של תכנית קורסים לסטודנטים הכל הסמסטר, כגון 

 
ההרצאות יועברו  אחת לשבועיים  לרוב בימי  –ההרצאהמקום חדר ב –דיגיטלי חלקי נושאים השם הקורסים ש .2

אחת  שהם יועברו באופן פרונטלי מהמכללה  לא יום שני(  דרך הזום, מלבד קורסים שנופלים בימים אחרים )שני   
סגללשבועיים  באפליקצית  אותם  תמצאו  ומפגשים  תאריכי  ושם  .  ו   .  תאריכים  בתכנית המופיעים   מפגשים 

 השבועית כאשר כל מרצה יכנס דרך הפורטל למערכת  שעות שבועית.
 

הינם קורסים שמועברים מרחוק מלא ולמידה    -ההרצאה  מקום חדר  ב  –דיגיטלי מלא  נושאים השם  הקורסים ש .3
להעביר שלושה   צריך מות שיועברו באתר המלווה  של הקורס  במודל  אך יעצמית לסטודנט לפי היחידות והמש

 . סגל   /מרצה באפליקציהמצאו אותם תקבע מפגשים אלה  בימי שני ויי הסטודנטיםמינהל  מפגשים דרך הזום.
 

יש שלמי  .חלקי     /מלבד הקורסים שהוגדרו מרחוק מלא    תפרונטלי  ברובה תהיה בלימודים מתקדמים הוראה  ה .4
בחדרים  המיועדים    מש  תשהל  , יוכל  באותו יום מרחוק ופרונטליים  קורסים מרחוק    פרונטליים ו  לו קורסים

 . לצורך זה
 

 . סגל /ת מרצה ייופיעו ביום ראשון באפלקצי ןהפרונטליות במכללה הבקשר לחדרי ההרצאות  .5

 

 

 מאחל לכם שנת לימודים מוצלחת

 

 פרופ' קותייבה אג'באריה

 מ"מ נשיא המכללה והדיקן הקדמי


