
 

 

 

 

 

 

  2021, اذار 8
 

 مرحبا،جمهور الجامعة 

 

 .جيدة بصحة موعائلتك مأنت واتكون وأن بخير واتكون أن نتمنى

 بدأنا المنزل، من العمل إلى الجامعة موظفي وموظفات من العديد واضطر والطالبات، الطالب منل خا( تقريبًا) الجامعي عام والحرم بعد

. الفصح عيد عطلة بعد مباشرة الجامعي الحرم إلى العودة عملية إكمال نعتزم (.نوعا ما) المعتاد والعمل الدراسة روتين إلى العودة في أخيًرا

 .الماضي العام في عشناها التي الحادة االجتماعيةو ةالصحية، االقتصادي األزمة نهاية بداية الخطوة هذه تكون أن نأمل

 في الروتين هذا انتهاك يتم أال نأمل كله، ذلك من األهم كذلك. أيًضا أنك من يقين على ونحن الروتين، إلى العودة بداية مع احتفالي شعور لدينا

 إلى - طالبنا شيء كل وقبل أوالً  - الجميع عودة لتسهيل جهدنا قصارى سنبذل حال، أي على. البالد في المرض حالة تدهور بسبب المستقبل

 .اإلمكان قدر ومريًحا هادئًا يكون بحيث الجامعي الحرم

 

 وإذا القريب المستقبل في التفصيلية اإلرشادات إرسال سيتم بينما الجامعي، الحرم إلى للعودة التوجيهية المبادئ بتوضيح التالية السطور في سنقوم

 .منفصل بشكل الجامعي الحرم مجتمع كل إلى األمر، لزم

 

 تعريفها سيتم التي المحددة المناطق باستثناء البنفسجية،الشارة  بتنسيق الجامعي الحرم في والنشاط بالدخول السماح سيتم عامة، كقاعدة .1

 االجتماعية المسافة على الحفاظ متطلبات تطبيق سيستمر .أدناه توضيحه سيتم كما الخضراء،الشارة  بتنسيق تعمل مجمعات أنها على

 .قبل من كان كما األقنعة وارتداء المتزايدة النظافة على والحفاظ

 الدخول حد سيصل: مهم تغيير مع عليه، اعتدنا الذي البنفسجية الشارة برنامج في الجامعي الحرم في والبحث اإلداري العمل سيستمر .2

 .مفتوح مكان في مشارًكا 50و مغلق مكان في مشارًكا 20 إلى فصاعدًا اآلن من

 :شكلين في الجامعي الحرم في والتدريس التعلم سيتم .3

 .المكتبات في واإلقامة العمل وورش التعليمية والمختبرات العملي التدريس الممكن من سيكون: الشارة البنفسجية شكل في. أ

 كرسي مساحة وجود مع قاعة، أو دراسي فصل في ممكنًا عافينتوالم للمتطعمين وجاهيال التعلم سيكون: الشارة الخضراء شكل في. ب

 عبر الدروس مشاهدة من الطالب باقي سيتمكن. واحد مكان في مشارك 300 عن المشاركين عدد يزيد ال حال أي وعلى الطالب، بين

 .اإلنترنت

الشارة  بتنسيق ممكنًا سيكون الطعام، تقديم مواقع في واإلقامة المؤتمرات مثل الشارة البنفسجية، في تضمينه يتم لم آخر نشاط أي .4

  .الخضراء

 قسم مسؤولية تحت - المناسبة الالفتات تحديد سيتم :الخضراء الشارة شكل في ستعمل التي الدراسية الفصول أو القاعات مدخل عند .5

 العمل قواعد تحديد أيًضا سيتم. فقط الخضراء الشارة لحاملي مخصص المدخل أن سيوضح مما الكليات، في البناية وموظفي الهندسة

 الخضراء الشارة ضمن والتعلم

اتاحة  على خاص بشكل التركيز مع الروتين، إلى العودة تدرج سيتم والطالب، التدريس هيئة ألعضاء معقول تقييم وقت إتاحة أجل من .6

 .األولى السنة لطالب هذا االمر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نطاق تحديد فسيتم الجامعي(، الحرم إلى الوصول يستطيعون ال الذين أولئك ذلك في بما) طالبنا لجميع التعلم إتاحة نعتزم ألننا نظًرا .7

 الدراسية الغرف هذه عدد بزيادة قمنا األخيرة، األشهر في. لذلك المناسبة المعدات فيها تتوفر التي الفصول عدد خالل من الوجاهي التعليم

. الحاجة حسب المجهزة الدراسية الغرف عدد زيادة اآلن نواصل أننا كما. المساقات من كبير جزء معالجة على قادرين اآلن وأصبحنا

 بشكل ممكنة تكون أن المتوقع من والتي الدروس، شكل على القادمة األيام في الطالب والطالبات إطالع على األكاديمية الوحدات ستعمل

 .وجاهي

 

 
 

 الجيدة، صحةالب ملك ناوتمنيات الجامعي، الحرم إلى وسهلة ممتعة عودة ملك أتمنى             

 

 

 جادي فرانك   يفاشطمارك   اريئيل فورات

  مدير عام الجامعة           للجامعة األكاديميرئيس الجامعة            الرئيس 


