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9201، فبراير   

 وبعد، طيبة تحية

 

 المفتوحة الجامعة في ةبالعربي   متحد ثينال للطالب الممنوحة ةالتعليمي   االمتيازات باقة: الموضوع

 

إلى طالّبنا المتحّدثين بالعربيّة، يسعدنا أن نُقّدم لكم باقةً من االمتيازات التعليميّة الُمتاحة على امتداد فترة دراستكم في 

 الجامعة المفتوحة.

 .(דיקנט הלימודים האקדמיים)ّي" األكاديم على موقع "مكتب ِعمادة الطلبة للتعليم المعلوماتكما تتوفّر هذه 

 ى لكم النجاح واالستمتاع بالدراسة في الجامعة المفتوحة.نتمنّ 

 

 في االمتحانات  الوقت اإلضافي  

مد ته  - الحصول على وقت إضافيّ  ،ة"فيها "غير عبريّ  دريسلغة الت ،ةثانويّ  سارفي مد تعلّمواب الذين يستطيع الطلّ 

التي يُمتحنون فيها في الجامعة  ة األولىلمساقات األكاديمية الست  لفي االمتحان النهائي  -ال تتجاوز النصف ساعة 

إلى مركز التحصيل شخصيًّا . يمكن التوّجه بمستوياتها المختلفة المفتوحة، باإلضافة إلى امتحانات اللغة اإلنجليزية

أو إرسالها قبل شهر ونصف من موعد االمتحان )على األقل  ناسبة،مكتوب ومرفق بالمستندات الم بطلب   ،التعليميّ 

العنوان ، 09-7780726رقم:  ، فاكسinfodesk@openu.ac.il: من خلل أحد الوسائل التالية: البريد اإللكتروني

 רעננה(.، 1האוניברסיטה דרך ، קריית האוניברסיטה הפתוחה، מרכז ההישגים הלימודיים: يّ لبريدا

في االمتحان النهائّي )وقت إضافّي مّدته نصف ساعة(،  في كّل الحاالت يُمنح الطالّب خالل شهر رمضان تمديًدا

 حتى لو كان االمتحان خارج نطاق المساقات الستّة األولى.

 

 استخدام القاموس خالل االمتحان 

طوال فترة دراستهم باستخدام القاموس  ،اللغة )كما ورد أعله( عامل بسبب ين للوقت اإلضافيّ ستحقّ يُسمح للطلب المُ 

 . ةفي الجامعة المفتوح

فيها  يؤثّر. هذه اإلمكانية غير قائمة في بعض المساقات التي ال اإللكتروني -المطبوع  الورقي   القاموسيمكن استخدام 

 مكتوب بطلب  شخصيًّا . يمكن التوّجه ميّة لهذا االستخدام، نظًرا للتبعات األكاديعلى االمتحان النهائيّ  استخدام القاموس

أو إرسالها من خلل أحد ) مع إرفاق المستندات المناسبة إلى مركز التحصيل التعليميّ  ،ستخدام القاموسيقضي با

מרכז : يّ لبريدالعنوان ا، 09-7780726رقم:  ، فاكسinfodesk@openu.ac.il: الوسائل التالية: البريد اإللكتروني

 רעננה(.، 1דרך האוניברסיטה ، קריית האוניברסיטה הפתוחה، ההישגים הלימודיים
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ة، والذي يُعطى للطلب في بعض المساقات، عربيّ إلى الالمصطلحات المترجم  قاموس   ليس القصد بالقاموس للتوضيح:

 .عربي عام -، وإنّما المقصود قاموس عبريديسك –على قرص ُمدمج يُنسخ في موقع المساق، أو  يُعرض أو

 

 

 

لةلقاءات إرشاد  ةباللغة العربي   ي ة ُمسج 

 اإللكترونيّة المواقع في عرض هذه التسجيلتتُ  .ةباللغة العربيّ ُمسّجلة ة في المساقات التالية تتوفّر لقاءات إرشاديّ 

 ة بهذه المساقات: الخاصّ 

لطلب العلوم  ءاإلحصاعلم (، مدخل إلى 10269ة والبحث )ة: النظريّ (، الشخصيّ 10136) مدخل إلى علم النفس

(، مساق 10131ميكرو ) –(، مدخل إلى االقتصاد 10126ماكرو ) –(، مدخل إلى االقتصاد 30111) "أ" االجتماعية

(، المجتمع 10215) ةالشكسبيريّ  مسرحيّة(، ال91440ي إدارة الحسابات )فפטור( تحضيري المتحان "اإلعفاء" )

، علم النفس التربوّي (10154ة: مدخل إلى الدراما والمسرح )(، التجربة المسرحيّ 10657العربي في إسرائيل )

(10125). 

 

 إرشاد من خالل منظومة "زوم"

 المساقات التالية:يتّم العمل على تحضير لقاءات ُمسّجلة باللغة العربيّة في  2018استعداًدا للفصل الدراسي األّول لعام 

 10153 – مدخل لألنثروبولوجيا -

 10432 – اإلسالم: مدخل لتاريخ الدين -

 10647 – المسلمة إسبانيا في ( العبريالديني غير) العلماني الشعر -

 10161 – مدخل للتفكير االجتماعيّ  -

  زوم".في بعض المساقات الواردة أعاله تّم فتح التسجيل لإلرشاد اإللكترونّي من خالل منظومة" 

 

 

 ة اللغة العربي  بة تعليمي  كتب 

(، ومدخل إلى 10125)التربوّي ة: علم النفس إلى اللغة العربيّ  التالية مساقاتالتابعة للة تّمت ترجمة الكتب التعليميّ 

 . (10425، والشرق األوسط بين الحربين العالميّتين )(10161) التفكير االجتماعيّ 

ة، الحصول صة للمتحدّثين باللغة العربيّ خصّ ة و /أو مجموعات مُ في مراكز تعليميّ  ب الذين يتعلمونالطلّ باستطاعة 

ب كما يستطيع الطلّ المذكورة أعله ُمترجمةً ومّجانًا من المركز التعليمّي الذي ينتسبون إليه. ة على المواد التعليميّ 

دون أّي مقابل مادي من خلل توّجههم إلى ة األخرى الحصول على الكتب ة في المراكز التعليميّ ن بالعربيّ والمتحدّث

، أو 7782222-09المفتوحة، أو من خلل التواصل هاتفيًّا على الرقم:  في الجامعةמוקד הפניות( مركز التوّجهات )

 .infodesk@openu.ac.ilمراسلتنا عبر البريد اإللكتروني: 
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  ةترجممُ المصطلحات للقاموس 

الموقع الخاص  على هذه المصطلحات الُمترجمة تتوّفر .ةمن المساقات تّمت ترجمة المصطلحات إلى العربيّ  في عدد  

 : وراحتهم الطلب من المساقات التالية سعيًا لخدمةبكّل مساق 

موقع  علىمصطلحات القاموس  يتوفّر  - (10640)مدخل إلى الفن السينمائي להבין סרטים(: فهم األفلم ) •

 ق.المسا

 ة في موقع المساق. ترجمة إلى العربيّ مُ  ، تجدونهامصطلحاتالقائمة  -( 10123) ة والتطبيقالقراءة: النظريّ  •

ة )قائمة مصطلحات باللغات: العبرية، اإلنجليزية، قاموس مصطلحات في الكيمياء العامّ  -( 20116) عالم الكيمياء •

 العربية( في موقع المساق. 

للطلّب ة ورقيّ ته اليتّم إرساله بنسخالقاموس متوفّر على موقع المساق، كما س –قاموس مصطلحات في علم األحياء  •

 (.20118) "أ"عامة البيولوجيا الفي مساق المشتركين 

 

 ة غة اإلنجليزي  في الللقاءات تقوية 

فهم تقوية إضافيّة في هذه اللغة، تحديدًا في موضوع تُوفّر الجامعة المفتوحة لقاءات اإلنجليزية،  بالتزامن مع تعلّم اللغة

ومع ذلك يعاني من  ،في المساق ستوفي كامل التزاماتهالطالب الذي يواظب على حضور هذه اللقاءات ويالمقروء. 

 دة.   ساع  تقديم المُ  اتبهدف فحص إمكانيّ  ،ة، بإمكانه التوّجه إلى قسم اللغة اإلنجليزيّ صعوبات تُعيق تقدّمه

 مجموعات صغيرة. نطاقهذا التمرين في يتّم كما . ال بدالً منها ،باإلضافة إلى اللقاءاتالمساعدة  تُقدَّم: التنويه وجب

 

 

 ة باللغة العربي   صفحة فيسبوك – الجامعة المفتوحة

: التالي ، تجدونها على العنوانصفحة فيسبوك باللغة العربيّة ةالعربيّ  لمتحدّثيالجامعة المفتوحة  تُخّصص

http://www.facebook.com/openu.ac.il 
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 صة للمتحد ثين بالعربيةة المخص  المجموعات التعليمي  / 1االمتيازات الممنوحة في المراكز

 

 العربي ة باللغة التعليم .1

 

 ة: باللغة العربيّ ها فُر  لتَوَ  ، وذلكباقة االمتيازاتفيما يلي قائمة بأسماء المساقات التي تدخل ضمن 

 ( 10432) الدين تاريخ إلى مدخل: اإلسالم

 (  10109) الحديث العهد في األوسط الشرق تاريخ إلى مدخل

 (10425) تينالعالميّ  الحربين بين األوسط الشرق

 (10406) إسرائيل دولة في والسياسة الُحكم نظام

 (10106) التعليم برامج وتطبيق ،تطويرو تخطيط،

 (10154) والمسرح الدراما إلى مدخل: ةالمسرحيّ  التجربة

 (10647) المسلمة إسبانيا في ( العبريالديني غير) العلماني الشعر

 (10125) التربويّ  النفس علم

 ( 10153) األنثروبولوجيا إلى مدخل

 (10161) االجتماعيّ  التفكير إلى مدخل

 (10807والتعليم )االختالف في التربية 

 

س المساقات الواردة في القائمة أعاله باللغة العربيّة، بما في ذلك كّل العناصر التي تدخل في نطاقها، من: لقاءات  تُدرَّ

 إرشاديّة، مهّمات ووظائف، وامتحانات.

في إطار المساقات الستّة  يستطيع الطالّب من متحّدثي العربيّة تعلّم ثالثة مساقات باللغة العربيّة )كحّدٍّ أقصى(، وفقط

 نقطة استحقاقيّة(. 36األولى من تعليمهم )حتى 

(، 10125: علم النفس التربوّي )العربيّةكما سبق وذكرنا، في المساقات التالية تّمت ترجمة الكتب التعليميّة إلى اللغة 

 (.10425(، الشرق األوسط بين الحربين العالميّتين )10161مدخل إلى التفكير االجتماعّي )

                                                      
ة (، كليّ 204سخنين )(،  211مجدل شمس ) -ة التي تُقدّم بها هذه االمتيازات: مركز الجوالنالمراكز التعليميّ  1

(، الحرم 717ة العلوم الرياضية )ة كليّ إرساليّ  -(، عكا274(، الناصرة )215(، طمرة )216سخنين للرياضة )

 - ة الجماهيرية(، الكليّ 597المركز التكنولوجي ) –(، بيت بيرل 425(، أم الفحم )406الجامعي وادي عارة )

ة مركز النقب كليّ  –(، رهط 791ة مركز النقب )(، كليّ 938ة بئر السبع العربية )(، كليّ 458بيت بيرل )

(، 168ة الجماهيرية بيت حنينا )(، الكليّ 166(، الحرم الجامعي في القدس )لطلب شرقّي القدس( )704)

 (.102ة )ة العلوم الرياضيّ ة كليّ إرساليّ  -القدس
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كما  .ةالعربيّ اللغة بتُقدَّم  استمارة االمتحان ، فإنّ ةباللغة العربيّ  امساقً  تقترح فيه الجامعةالذي  في الفصل الدراسيّ 

على  أن يحصلة( ثي العربيّ خّصصة لمتحدّ ة )حتى ولو لم يكن ضمن مجموعة مُ ث بالعربيّ طالب متحّد   كلّ يحّق ل

 ة.العبريّ باللغة باإلضافة إلى االستمارة  ،ةربيّ عإلى ال ترجمةً مُ  االمتحان استمارة

الذي ال يتعل م في نطاق مجموعة ُمخص صة لمتحد ثي العربي ة ال يستطيع تقديم االمتحان فإّن الطالب  ،ومع ذلك

م الطالب امتحانه بالعربي ة، حتى ولو حصل على استمارة االمتحان باللغة العربي ة ، بناًء على طلبه. وفي حال قد 

 باللغة العربي ة بما يتنافى مع تعليمات االمتحان، فامتحانه يُعتبر الغيًا.

 

  

 دي ةلقاءات اإلرشاالالوقت اإلضافي في  .2

ة، يتمتّع الطلب بإمكانية تمديد كّل لقاء العربيّ  ثيلمتحدّ خّصصة ة المُ في كل المساقات القائمة في المراكز التعليميّ 

 لمساق.الُمحدّدة لة ة، مقابل الفترة الزمنيّ لمدّة ساعة واحدة إضافيّ  إرشاديّ 

 

 كلغة ثانية  ،ةفي اللغة العبري  تعليمي ة  شر  و   .3

 ،ةاللغة العبري   موضوع في ورشة تعليميّةة توفّر الجامعة المفتوحة تحدّثي العربيّ خّصصة لمُ المُ  يّةمراكز التعليمالفي 

. في هذه الورشة عند الطلّب وتمكينهم منها ةباللغة العبريّ ة القدرة التعبيريّ  بهدف تحسين ،(91462) كلغة ثانية

مع األخذ بعين االعتبار  .القيمة ُمخفَّض قسط تعليميّ دفع بالتالي ، ودراسيّة باستطاعة الطلب الحصول على منحة

رش محدود للغاية. نح الُمخّصصة لهذه الو   بأّن عدد الم 

نقطة  30ُمسّجلون لمساق أكاديمّي واحد على األقل، والطالّب الذين جمعوا مستحقّو المنحة اللغويّة: الطالّب الُجدد ال

 استحقاقيّة على األقل، من ضمنها نقاط استحقاق للمساقات الثالثة التي تدخل في باقة االمتيازات.

 

 ة متحد ث باللغة العربي   األكاديمي   التعليم مستشار .4

سعيًا للتسهيل على الطلب المتحدّثين  .ةفي كل المراكز التعليميّ  األكاديميّ الجامعة المفتوحة استشارة عامة للتعليم  قدّمتُ 

خّصصة في مراكز التعليم المُ  التعليم األكاديميّ  شؤون ة، تّم تأهيل مستشارين عرب وظيفتهم تقديم المشورة فيبالعربيّ 

 ة.ثين بالعربيّ للمتحدّ 

 

 (96266) التعل م مهارات في اللغة - ةثنائي   ورشة .5

ة. ثين باللغة العربيّ الُمعدّة للطلب المتحدّ ، و(96266ة اللغة في مهارات التعل م )ورشة ثنائي  تقدّم الجامعة المفتوحة 

 تااللقاءات بكلهذه خمسة لقاءات. تُدار  وتتألّف منة، العربيّ اللغة ب اة التي توفّر إرشادً تُقام الورشة في المراكز التعليميّ 

الخدمات  ، ومن ضمنهافي الجامعة المفتوحة الُمتاحة الخدمات ُمختلف الضوء على مع تسليط ،ةوالعبريّ ة اللغتين العربيّ 

 صياغةتحليل األسئلة، ووة، قراءة النصوص األكاديميّ  وكيفيّات ة. كما تتناول الورشة استراتيجياتاإللكترونيّ 

في التي يدرسونها ة المواد التعليميّ  عتماد علىباالاالستراتيجيات  هذه ب علىالطلّ  يتّم تمرين وتدريب اإلجابات.

 .المختلفةالمساقات 
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ش تعليمي ة .6 ر   עבודות סמינריוניות() البحثي ة الوظائف لكتابة و 

 

 העבודהة )البحثيّ  يفةة في مرحلة كتابة الوظيهيّ توج اشً ر  وِ  قيم هيئة االستشارة واإلرشاد للتعليم األكاديميّ تُ 

شالتُقام (. הסמינריונית  ة. خّصصة للمتحدّثين بالعربيّ ختلف أرجاء البلد، وفي مراكز التعليم المُ في مُ  ِور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالنجاح!

 

 

 

 


