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 عامّ 

 في العلوم تدریس قسم تتبع التي اإلنترنت، عبر والدراسة للتدریس معیاریة بیئة -" بیتیل" منظومة في بكم وسھًال  أھًال 

 ،كیمیاء بیتیل ،فیزیاء بیتیل - العناوین عبر) التوالي على" المعھد"و ،"الِقسم" ،"المنظومة(" للعلوم وایزمان معھد

 .المعھد یحدّده إضافي أو آخر عنوان أي أو. بیولوجیا بیتیل

 الِقسم ویقوم ،+)GPL v3 ترخیص وفق تُنَشر حّرة بیئة تعلّم إدارة منظومة* (مودل بیئة أساس على مبنیّة المنظومة

 . (Moodle - Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment*).بتشغیلھا

. والبیولوجیا الكیمیاء، الفیزیاء، االتمج في ودراستھا، العلوم لتدریس مختلفة وأدوات مضامین المنظومة تشمل

 ٕاسرائیل في والثانویة اإلعدادیة المرحلتَین في لتالمیذھم وكذلك آنفًا، المذكورة المجاالت في للمعلّمین ُمعَدّة المنظومة

 ). الحقًا مفصَّل ھو كما للمنظومة التسجیل بشرط(

لین للمستخِدمین المنظومة باستخدام یُسَمح  الثانویات في وتالمیذھم آنفًا المذكورة المجاالت في المعلمین أي - فقط الُمخوَّ

 للمنظومة المعلّمین استخدام وإرشادات تسجیل شروط( المنظومة الستخدام تسّجلوا الذین ٕاسرائیل، في واإلعدادیات

 ). منھا یتجزأ ال جزء وھي االستخدام، بشروط كملحق مرفقة

 الخصوصیّة لسیاسةو) الملحق ذلك في بما( ھذه االستخدام لشروط خاضعة ھاواستخدام للمنظومة، الدخول التسجیل،

 "). االستخدام شروط("

 ھذه یغیّر أن المعھد حقّ  من. مّجانًا یتّمان بل للمعھد، بالدفع منوَطین لیسا واستخدامھا للمنظومة التسجیل الیوم، حتى

 من ویكون للمستخدم، رسالة تُرَسل الحالة ھذه في. المال من مبلغًا المستخِدم دفع شرط تُقدَّم الخدمات أنّ  ویقّرر السیاسة

 .آنفا المذكورة الرسالة وفق استخدامھا، عن التوقّف أو المنظومة استخدام بمواصلة معنیّا كان إن یقّرر أن المستخِدم حقّ 

 شروط إلى إضافة تنطبق إضافیة لشروط خاضعة المنظومة في معیّنة نشاطات أو معّینة أجزاء تكون أن یمكن

 .االستخدام

 إذا. االستخدام شروط على موافقتك إلى لھا، آخر استخدام أيّ  أو للمنظومة، الدخول المنظومة، الستخدام التسجیل یشیر

 استخدام أي استخدامھا أو المنظومة إلى الدخول وعدم لالتسجُّ  عدم منك یُطلَب االستخدام، شروط على موافقا تكن لم

 .آخر

 

 .سواء حدٍّ  على والذكور لإلناث ُمعَدّة وھي. فقط للتسھیل المذّكر بصیغة مكتوبة االستخدام شروط

 إجراء حال في .آخر اماستخد أي استخدامھا أو المنظومة، إلى الدخول التسجیل، قبل بعنایة االستخدام شروط فضلك من اقرأ
 .ُمستخِدم لكلّ  تحدیثات تُرَسل االستخدام شروط على تغییرات

https://petel.weizmann.ac.il/
https://petel.weizmann.ac.il/
https://petel.weizmann.ac.il/prototypes/biology
https://petel.weizmann.ac.il/prototypes/biology
https://www.weizmann.ac.il/pages/he/privacy-policy
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   المنظومة .1

 تشملھ، ما بین تشمل، وھي. لُّموالتع التدریس لحاجات اإلنترنت عبر كبیئة استخدامھا ھو المنظومة ھدف 1.1

 اتصال ووسائل التعلُّم وإلدارة للدراسة مختلفة أدوات ،)الحقًا التعریف وفق دراسیة مضامین( مضامین

 .وزمالئھم المعلمین وبین والطالب المعلمین بین مختلفة

 الذین والطالب لمعلّما( صفّ  لكل مغلقة تعلُّم بیئات -" صفیّة مناطق: "للُمستخِدمین مناطق المنظومة تتضمن 1.2

) زمالء بیئة أو مشتَركة قاعدة مثل( ُمستخِدمین لمجموعات مغلقة مناطق -" للمجموعات مناطق" ؛)یعلّمھم

   ).مختّصین منتدى: مثل( المنظومة ُمستخِدمي لجمیع" مفتوحة مناطق"و فقط، للمعلّمین مغلق بعضھا

 لیس لكن الِقسم، حقّ  من. المعلمون یُدیرھا) موجودة تكون عندما الصفیة المنتدیات فیھا بما( الصفیة المناطق

 . والمختّصین المعلّمین لمنتدیات ُمدیرین تعیین علیھ، لزاًما

 رغم. ومحدودیاتھا بمیزاتھا ھي كما لالستخدام تُعَرض فیھا، التي واألدوات المضامین ذلك في بما المنظومة، 1.3

 المنظومة تكون بأن یلتزم ال فھو وآمن، سلیم بشكل وتعمل ةمفید المنظومة تكون كي جھودًا یبذل المعھد أن

 تجاه شكوى أو دعوى، ادعاء، أي لدیك یكون لن. معیّنة طلبات أو حاجات تالئم أن أو العیوب من خالیة

 .لحاجاتك ُمالَءمتھا أو عیوبھا، محدودیاتھا، المنظومة، لمیزات بالنسبة یمثّلھ، َمن أو المعھد

  

 

   المنظومة استخدام 2
 .فقط الستخدامھم الُمعَدّة المناطق في فقط، المخّولین للُمستخِدمین ُمتاحان واستخدامھا المنظومة إلى الدخول 2.1

ده ثالث طرف أو( الِقسم لك یعیّن المنظومة إلى الدخول أجل من 2.2  لم المعھد دام ما( للدخول وسائل) الِقسم یُحدِّ

 ). المرور وكلمة المستخدم اسم: ھما الدخول وسیلتا ر،آخ شيء عن یُعِلن

 في. استخدامھا من اآلخرین تمكین أو عنھا الكشف یجب ال. فقط لك ُمعدّة وھي شخصیة ھي الدخول وسائل 2.3

 عبر( فوًرا مرورك كلمة تعیین إعادة یُرجى ثالثة، ألطراف بك الخاصة الدخول وسائل انكشاف في الشكّ  حال

 التفاصیل وفق( فوًرا بذلك وإبالغنا) بك الخاصّ  للمستخِدم الشخصي الملف في المرور كلمة ینتعی إعادة آلیّة

 یُرجى ثالثة، ألطراف آخر بمستخِدم الخاّصة الدخول وسائل انكشاف في الشكّ  حال في). الحقًا الظاھرة

 ).الحقًا الظاھرة التفاصیل وفق( فوًرا بذلك إبالغنا

 والتعلّم التدریس لحاجات االستخدام، شروط وفق بھ مسموح مضامینھا، لكذ في بما المنظومة، استخدام 2.4

. آخر ھدف ألي مضامینھا، ذلك في بما المنظومة، استخدام یُمنع. المفعول الساریة األنظمة ووفق فقط، الذاتي

 . تجاریة لغایة فیھا مضامین أو منھا، أجزاء المنظومة، استخدام منع ذلك یشمل

 استخدام أي المنظومة استخدام یجوز ال ذُكر، كما بوضوح بھ المسموح االستخدام عدا ذُكر، مّما التقلیل دون

 التغییر، المعالجة، التنفیذ، علنًا، العرض وسیلة، بأیة النشر الترجمة، التصویر، النسخ، ذلك وضمن آخر،

 من أكبر بمقدار عیوب من تعاني وقد دوریة، تغییرات علیھا تطرأ قد .التطویر مرحلة في ھي المنظومة
 .طویل زمن منذ الُمستخدَمة المنظومات
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 وسیلة، أو طریقة أیةب ثالث، طرف بتعاون أو بواسطة أو بواسطتك سواءٌ  االستخدام، أو التأجیر، البیع،

 . وخطی�ا ُمسبقًا المعھد مصادقة على الحصول دون) فیھا مضامین أو منھا أجزاء ذلك في بما( للمنظومة

 جھة وأیة اآلخرین ُمستخِدمیھ مع باحترام والتعامل المنظومة استخدام لدى بمسؤولیة بالتصرف تلتزم إنك 2.5

 . للمنظومة استخدامك جراء تتضرر أن یمكن أخرى

 على اآلخرین مساَعدة أو الوصول، محاولة الوصول، یجب ال. آخرین لُمستخِدمین مغلقة مناطق إلى لوصولا 2.6

 .منھم لستَ  الذین للُمستخِدمین المغلقة المناطق إلى الوصول،

 ُمثِمر تعلُّم إتاحة أجل من آخرین، ُمستخِدمین مع والتواصل مضامین ورفع إنتاج تتیح أدوات المنظومة تشمل 2.7

 رفع اخترت حال في االستخدام، شروط في آخر بند أي في أو آنفًا، 3 البند في المذكور عن فضًال . فوھاد

  المنظومة إلى مضامین

 بلغة المنظومة في اآلخرین الُمستخِدمین مع التواصل یجب. وحدك علیك تنشرھا التي المضامین مسؤولیة تقع

 .الھدف تصیب وبطریقة الئقة

 :ھي مضامین شرن بات�ا منعًا یُمنَع

 . شابھ وما طروادة، حصان فیروسات تجّسسیة، برامج فیروسات،  2.7.1

فة أو ُمضلِّلة، كاذبة،  2.7.2  .ُمحرَّ

 .صریح جنسيّ  طابع ذات أو إباحیة  2.7.3

 . ثالثة ألطراف أخرى فِكریة ِملكیة بحقوق أو والنشر التألیف بحقوق ماّسة  2.7.4

 .تشھیًرا تُعتبَر  2.7.5

 .بالخصوصیة ماّسة  2.7.6

 .زیةتمیی أو عنصریة  2.7.7

عة  2.7.8  .مدنیة مظالم أو جنائیة مخالفات تنفیذ على ُمشّجِ

 . خفیّة دعایات ذلك في بما دعائیة، أو تجاریة  2.7.9

د أو ُمھین، ُمزِعج، طابع ذات 2.7.10  .ُمھدِّ

 .أعاله 10 - 1 الفرعیة البنود في ذُكر كما مضامین أھدافھا تتضمن لمواقع روابط 2.7.11

 البرامج ضدّ  حدیث وببرنامج حدیث للفیروسات مضادّ  مجببرنا مسحھا یجب المنظومة، إلى ملفّات رفع قبل 2.8

 . التجّسسیة

 .االستخدام شروط تنتھك مضامین) جزئي أو كامل بشكل( یحذف أن الحصري ُحكمھ وفق المعھد حقّ  من 2.9

 فوًرا المنظومة استخدام كامل، أو محدود دائم، أو وقتي بشكل یحجب أن الحصري ُحكمھ وفق المعھد حقّ  من 2.10

 . االستخدام شروط وفق المنظومة تستخدم ال أنك في شكّ  أُثیر أو اكتُشف حال في ار،إنذ بعد أو

 المعھد بتعویض وتلتزم قِبلك، من ذُكر كما محظور استخدام أي عن والحصریة الكاملة المسؤولیة تتحمل إنك 2.11

 .لذلك نتیجةً  یحدث ضرر أي عن

  

 

 وفق( المعھد إلى التوّجھ إلى ندعوك بك، یمسّ  المنظومة في معیّن ُمستخِدم نََشَرهُ  محتوى أنّ  اعتقدتَ  إذا
 .ممكن وقت أقرب في بطلبك وسنھتمّ  ،)الحقًا المفّصلة التفاصیل
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   فكریة الِملكیة 3
 الِقسم رفعھا التي المضامین ذلك في بما المنظومة، في الفكریة الِملكیة حقوق وجمیع والنشر التألیف وقحق 3.1

 التي المضامین" (الُمستخدمین مضامین" وعدا) "المضامین" أو "المنظومة مضامین"( المعھد یمثّل َمن وكل

لون ُمستخِدمون یرفعھا  البند في ذُكر ما علیھا ینطبق)) "تالمیذ" أو "معلّمون"( المعھد طاقم من لیسوا ُمسجَّ

  القانون، وفق الستخدامھا ترخیص على المعھد منھا حصل ثالثة، ألطراف أو للمعھد حصریة ِملكیّة ھي ،3.2

 . للمنظومة - وتالمیذ معلّمون - ُمستخِدمون یرفعھا مضامین 3.2

 قِبلك من المنشورة المضامین نشرت أن حقك من بأنّ  وتلتزم تُصّرح أنت) 1: (للمنظومة مضامین رفع لدى

 كما ترخیًصا المعھد ولمنح لنشرھا القانون وفق سلطة صاحب أو فیھا والتألیف النشر حقوق صاحب وأنك

 محدود غیر عالمی�ا، مقابل، دون لإللغاء، قابل غیر ترخیًصا المعھد تمنح أنت) 2( یلي؛ فیما مفصَّل ھو

 أو أخرى مواقع في طباعةً، ذلك في بما( وسیلة بأیة نشرھا زیعھا،تو نسخھا، المضامین، الستخدام بالوقت،

 تغییرھا، ،)شابھ وما المعھد، نشرات التطبیقات، في الموقع، في أخرى أماكن في الموقع، ھذا غیر إضافیة

 نًاإذ التالمیذ تمنح أنت) 3( والتعلُّم التدریس ألھداف بھا، فرعیة تصاریح إعطاء منھا، مشتقّة أعمال وتكوین

 .التالمیذ تعلُّم ألھداف ذلك وكل منھا، مشتقة أعمال تكوین نسخھا، المضامین، الستخدام فیھ عودة ال

 الستخدام قوانین" إلرشادات أیًضا خاضع معلّمین قِبل من المنظومة إلى مضامین رفع أنّ  التوضیح یجد 3.3

 .منھا جزًءا تشّكل والتي الستخداما بشروط الُملَحقة" المنظومة في المعلّمین

 الرسوم، البیانیة، الرسوم النصوص، ذلك في بما األنواع، جمیع من مضامین" مضامین" المصطلح یشمل 3.4

 .شابھ وما البیانات، والفیدیو، الصوت ملفات

  

 
 

 

 التفاصیل وفق( ممكن وقت أقرب في فضلك من أبِلغنا ُحقوقك، ینتھك المنظومة في معیّنًا محتوى أنّ  اعتقدت إذا
 .ممكن توق أسرع في بطلبك وسنھتمّ  ،)الحقًا الظاھرة
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    المنظومة داخل من وروابط للمنظومة روابط 4

 ھذه مفّصل، بشكل ذلك خالف یُذَكر لم حال في. خارجیة لمواقع روابط المنظومة مضامین تتضمن أن یمكن 4.1

 .حیالھا مسؤولیة أیة تكون ولن للمعھد ولیست مسؤولیتھ، أو إشرافھ، المعھد، سیطرة تحت لیست المواقع

 المواقع. "فقط ممنوعة غیر مواقع من المنظومة إلى الدخول لصفحة رابط وضع یمكن - للمنظومة روابط 4.2

 عنصریة، مواقع لھ، منبًرا تشّكل أو شرعي غیر نشاط على تشّجع مواقع إباحیة، موادّ  مواقع -" الممنوعة

 في بحقّھ المعھد یحتفظ. بالمعھد عالقة أو برعایة یوحي أن یمكن بشكل رابط وضع یجب ال. كراھیة ومواقع

 . حصريّ ال ُحكمھ وفق آنفًا ذُكر كما روابط إزالة وطلب موافقتھ سحب

 یعرض عمل( آخر شبیھ عمل أي أو تأطیر، ،"عمیقة روابط" أو داخلیة لصفحات روابط وضع یُمنَع 4.3

 ).المنظومة خارج مضامین مع متداخل بشكل المنظومة مضامین

لین تالمیذھم إلى ینقلوا أن للمعلّمین یُسَمح 4.4  أخرى ومناطق الصفیة للمنطقة عمیقة روابط منظومة في الُمسجَّ

 .تالمیذ ھم لُمستخِدمین ومةالمنظ في

 عاّمةً  االستخدام لشروط خاضع ُمستخِدمین قِبل من المنظومة في روابط نشر أنّ  إلى االنتباه یُرجى 4.5

 .خاصّ  بشكل آنفًا 2 البند وإلرشادات

 ")cookies( االرتباط تعریف ملفات" 5

 في المنشورة المعلومات انظر نالشأ ھذا وفي ،) cookies("    ارتباط تعریف ملفات" تُستخدَم المنظومة في 5.1

   .المنظومة إلى الدخول صفحة

 والتعویض المسؤولیة عن التخلّي 6

 مسؤولیة، أیة دون ھي، كما لالستخدام مطروحة - ومضامینھا أدواتھا، محدودیاتھا، بقدراتھا، - المنظومة 6.1

 .یمثّلھ َمن كلّ  أو المعھد انبج من مباشرة، غیر أو مباشرة

 أخطاء، ودون بأمان، یُرام، كما المنظومة تعمل أن ذلك وضمن جودتھا، أو المنظومة بتوفّر المعھد یلتزم ال 6.2

 .استخدامھا جّراء معّینة نتیجة على الحصول أو إزعاجات، أو أعطال،

 وما خصوصي، ناتج، مباشر، غیر مباشر،: ذلك في بما( كان ضرر أي عن مسؤوال یكون ولن المعھد لیس 6.3

 استخدامھا، على القدرة عدم أو المنظومة استخدام نتیجة یحدث فقدان أو ارتیاح، عدم تكلفة، خسارة، ،)شابھ

 . أدواتھا من أي أو منھا، أجزاء استخدام

 ھو المنظومة الستخدام األساسي الشرط. مّجانًا الُمستخِدمین الستخدام مطروحة المنظومة الیوم، حتى 6.4

 لن یمثّلھ َمن كلّ  أو المعھد وأنّ  فقط مسؤولیتك على ھو استخدامھا أنّ  على والصریحة الواضحة موافقتك

 .المنظومة استخدام على القدرة عدم ذلك في بما االستخدام، جّراء مسؤولیة أیة تجاھك مسؤولین یكونوا

 في ُمستخِدمین عبر المنظومة إلى یُرفَع محتوى أو یتمّ  استخدام أي عن مسؤوال یكون ولن المعھد لیس 6.5

 .المنظومة

 المعھد، في التدریس طاقم أعضاء ُمدیریھ، فیھ، العاملین: ذلك في بما( یمثّلھ َمن أو المعھد بتعویض تلتزم إنك 6.6

 بما ھذه االستخدام شروط انتھاك إثر لھم تحدث نفقة أو دفع، ربح، فقدان خسارة، ضرر، كلّ  عن) شابھ وما

ھ التي ثالث، طرف جانب من الدعوى أو المطالبة، عاء،االدّ  حال في ذلك في  استخدامك نتیجةَ  المعھد إلى تُوجَّ

 .فیھا مضامین نشر ذلك في بما للمنظومة،

https://petel.weizmann.ac.il/
https://petel.weizmann.ac.il/
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 المنظومة نشاط ووقف المنظومة في التغییرات 7

 األدوات ذلك في وبما األدائي، أو الغرافیكي تصمیمھا المنظومة، مبنى آخر إلى حین ِمن یغیّر أن للمعھد یحقّ  7.1

 لیس لكنھ مسبق، بإشعار ذلك ینشر أن للمعھد یحقّ . الحصريّ  ُحكمھ وفق المنظومة، ومضامین فیھا التي

 .بذلك ُملزًما

 كان حال في. ثابت أو وقتيّ  بشكل وقت أي في منھا أجزاء أو المنظومة استخدام یحدّ  أو یوقف أن للمعھد یحقّ  7.2

 . سبقًامُ  ذلك عن إعالنًا المعھد ینشر ممكنًا، ذلك

 أيّ  لدیك یكون لن. ارتیاح بعدم أو بأعطال منوطة تكون أن یمكن آنفًا، ذُكر كما القیود أو التوقّفات، التغییرات، 7.3

 خالل تحدث أعطال إثر أو آنفًا، كالمذكورة تغییرات إجراء بسبب المعھد تجاه مطالبة أو دعوى، ادّعاء،

 .إجرائھا

 االستخدام شروط تحدیث 8

 شروط تغییر یتمّ . الحصریة اعتباراتھ وفق آخر، إلى حین ِمن االستخدام شروط تغییر بحقّ  المعھد یحتفظ

 استمرارك یعني. التحدیث مفعول سریان بدء موعد من لك ُملِزم والتغییر مسبق، بإشعار اإلمكان قدر االستخدام

 االستخدام شروط على وافقت لم حال في. تحدیثھا تمّ  كما االستخدام، شروط على موافقتك المنظومة استخدام في

 .المنظومة استخدام عن التوقّف منك یُطلَب الُمحدَّثة،

   الخصوصیة سیاسة 9

 معھد في ةالخصوصیّ  سیاسة یوافق وبما القانون، إرشادات وفق للموقع التسجیل أثناء تقدّمھا التي البیانات تُحفَظ

 المعلومات المعھد یستخدم  .المنظومة إلى الدخول صفحة في منشور الخصوصیّة سیاسة ُملخَّص. وایزمان

 إلى وباإلضافة التربوي، للبحث وكذلك المنظومة، تشغیل أجل من المنظومة لُمستخِدمي والخصوصیة الشخصیة

 ھذه بین تناقض أي في. بالمعھد الخاصة الخصوصیّة حمایة وسیاسة القانون وفق مطلوب ستخداما ألي ذلك

 الملّخص إلى اإلحالة. المعھد لسیاسة األولویة تكون بالمعھد، الخاصة الخصوصیة حمایة سیاسة وبین الشروط

 .ةالكامل الصیغة ھي الُملزمة الصیغة لكن فقط، التسھیل إلى یھدفان نفسھ والملّخص

 المباشر اإلرسال 10

 رسائل إرسال بھدف الِقسم أو المعھد یستخدمھ إلكتروني برید عنوان تقدّم أن منك یُطلَب والتسجیل، االنضمام لدى

. الِقسم أو المعھد من إعالنیة وموادّ  ُمراَسالت على الحصول على الموافقة منك تُطلَب ذلك، عن فضًال . وتحدیثات

 نیل عن التوقف بھدف الُمراَسالت أسفل في الحذف زرّ  على الضغط وقت أي في یمكن أنھ التوضیح یجدر

 .ذُكر كما ُمراَسالت

قات 11    متفّرِ

 . فیھ یُذَكر آخر مكان أي في تعریفھ ینطبق االستخدام، شروط في ما بندٍ  في تعریفھ تمّ  الذي المصطلح 11.1

). أخرى أحكام إلى لإلحالة مفعول منح دون( فقط إسرائیل دولة أحكام المنظومة استخدام على تنطبق

 للمحاكم ھي ھذه، االستخدام شروط ذلك في بما بالمنظومة، یختصّ  أمر أي في الحصریة القضائیة الوالیة

 . یافا - أبیب تل لواء في المخّولة

 معنا تواَصل

  اإللكتروني البرید عبر

https://www.weizmann.ac.il/pages/he/privacy-policy
https://www.weizmann.ac.il/pages/he/privacy-policy
https://petel.weizmann.ac.il/
https://stwww1.weizmann.ac.il/petel/?page_id=1994
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 إسرائیل ،76100 رحوفوت ،234 ھرتسل شارع للعلوم، وایزمان معھد العلوم، تدریس قِسم :البرید عبر 

   بیتیل دعم طاقم إلى 

9344115-8-972 :فاكس
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 للمنظومة للتسجیل توجیھات – ملحق

 عامّ 

 عبر( المعلّم تالمیذ یلوتسج") مساق" أو" صفّ " -" صفیّة منطقة" وفتح( المعلّم تسجیل - مرحلتَین على التسجیل یتمّ 
 ).بمساعدتھ أو المعلّم

 المعلّمین تسجیل

لة ھي كما اتصال بوسائل( الِقسم إلى المباشر التوّجھ عبر التسجیل یتمّ   ).الحقًا ُمفصَّ

ح أنت للتسجیل، التوّجھ لدى  : یلي بما المعھد تجاه وتلتزم تُصّرِ

 .آخر باسم أو ُمزیَّف باسم التسجیل یُمنَع. وكاملة ةصحیح تفاصیل ھي للمعھد تقدّمھا التي الشخصیة تفاصیلك .1
 بنیّة تعلم ال وإنك ٕاسرائیل، في ثانویة أو إعدادیة مدرسة في البیولوجیا أو الكیمیاء أو للفیزیاء ونشط ُمؤھَّل معلم إنك .2

 . ذُكر ما وفق كمعلّم تشغیلك إلغاء إلى تؤدي قد أحداث أو
 .البیولوجیا أو الكیمیاء أو الفیزیاء موضوع في تالمیذك ھم بواسطتك سجلونسیت أو ستسّجلھم الذین التالمیذ كلّ  .3
 .االستخدام لشروط خاضع المنظومة استخدام بأنّ  تعلم إنك .4

 .آنفًا تصریحاتك صّحة فحص بالضرورة، لیس ولكن المعھد، حق من أنّ  إلى تنتبھ أن یُرجى

   التالمیذ تسجیل

 . تسجیلك بعد لك ستُعطى التي اإلرشادات وفق بك، باالستعانة أو طتكبواس مباشرةً  التالمیذ تسجیل یتمّ  قد

   زمنی�ا محدود التسجیل

 شروط وفق حقوقھ أحد یمارس أو ذلك خالف المعھد یقّرر لم ما( شھًرا وثالثون ستة ھي صفیّة منطقة كلّ  صالحیة
 ).  االستخدام

 .المنظومة استخدام شروط من جزء ھي التوجیھات ھذه

 

 معنا لتواصَ 

 اإللكتروني البرید عبر

 إسرائیل ،76100 رحوفوت ،234 ھرتسل شارع للعلوم، وایزمان معھد العلوم، تدریس قِسم :البرید عبر

 بیتیل دعم طاقم إلى 

 9344115-8-972 :فاكس

https://stwww1.weizmann.ac.il/petel/?page_id=1994
https://stwww1.weizmann.ac.il/petel/?page_id=1994
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 للمنظومة لّمینالمع الستخدام قواِعد – ملحق
 

 ة،/المعلّم حضرة

فك تحت لیضع عدیدة موارد للعلوم وایزمان معھد في العلوم تدریس قِسم یستثمر  تدریس بیئة تلمیذك وتصّرف تصرُّ
 .منھا الفائدة تجنوا أن نأمل. والتعلُّم التدریس وبأدوات بالمضامین غنیّة إلكترونیة

 .المنظومة استخدام على تساعدك أن مكنی التي والعاّمة اإلرشادیة الخطوط بعض إلیك

 قاعدة: مثل( فقط للمعلمین مناطق ولتالمیذك، لك مغلقة منطقة -" صفیّة منطقة: "مناطق عدة المنظومة تتضمن
 ).مختّصین إلى التوّجھ: مثل( الُمستخِدمین لجمیع ومناطق ،)زمالء بیئة أو مشتَركة

 .فقط وتالمیذك أنت لتستخدمھا مغلقة منطقة ھي الصفیة المنطقة

  :  التالیة اإلرشادات تالمیذك أعطِ  فضلك من

 . لھم المعدّة األماكن في المنظومة باستخدام االھتمام •

 . فقط أجلھا من بُنیت التي ولألھداف االستخدام شروط مع یتوافق بما الئق، بشكل المنظومة استخدام •
 المنظومة، الستخدام أو للتسجیل مطلوبة تكن لم حال في المنظومة إلى عنھم شخصیة معلومات رفع عدم •

 .للدراسة مطلوبة غیر أخرى معلومات أیة أو آخرین، تالمیذ عن شخصیة معلومات رفع وعدم
 استخدامك إنّ . آنفًا المذكور وفق المعلومات وتقدیم المنظومة استخدام على التلمیذ والد موافقة بنیل رجاءً  اھتمّ  •

 من موافقة أُعطیت أنّھ ومصادقة موافقة یشّكالن المنظومة باستخدام لتلمیذك إذن إعطاء أو/و للمنظومة
 .للتلمیذ آنفًا المذكور اإلذن إعطاء عن فضلك من امتنع الوالدین، موافقة عدم حال في. الوالدین

 بنظرك الئق غیر محتوى أي بحذف واھتمّ  وھادفًا، الئقًا الصفیّة المنطقة في الحوار یكون أن على فضلك من احرص
 . بوجوده تعلم

 

 المعلومات ھذه واستخدام للمنظومة تالمیذك استخدام حول بمعلومات االحتفاظ

 یتابع ال المنظومة، في الخصوصیّة سیاسة في ُمفصَّل ھو ما وفق - المنظومة في وإنجازاتھم تالمیذك عالمات استخدام
 والتالمیذ المعلمین الستخدام ُمعَدّة وھي شخصي، بشكل یستخدمانھا أو المنظومة في التالمیذ عالمات المعھد أو الِقسم
 ). الحقًا مفصَّل ھو كما ُمعیَّن، بتلمیذ ربطھا دون الھویة مجھول بشكل العالمات استخدام للمعھد یمكن( فقط

 في ستأخذ وكیف ھل) التربیة وزارة وقواعد مدرستك في المتّبعة القواِعد ووفق( نظرك وجھة وفق تقّرر أن علیك
 ویحقّ  خطی�ا، ذلك بفعل یوصى. باختیارك إخبارھم وعلیك للمنظومة األخرى استخداماتھم أو التالمیذ اتعالم االعتبار

 .ذلك فعل منك نطلب أن لنا

 األحكام ووفق فقط التدریس ألھداف ھو للمنظومة التالمیذ استخدام حول المعلومات استخدام الحاالت، جمیع في
 وفق أو الواجب النحو على موافقة نیل دون آخر، ھدف ألي نقلھا أو استخدامھا یُمنع. مسؤولیتك على ھو. بھا المعمول
 .الحصریة مسؤولیتك على الحاالت جمیع في ھو ذُكر كما االستخدام إن بحیث القانون، تعلیمات

 ھو كما( الصفیّة منطقتك في التسجیل فترة نھایة في أنھ إلى االنتباه یُرجى - تالمیذك قِبل من االستخدام ببیانات االحتفاظ
 إذا إال( شھًرا وثالثین ستّة من إضافیة لفترة االستخدام بیانات وتُحفَظ المنطقة تُقفَل) التسجیل إرشادات ملحق في مفصَّل

 ذُكر، كما انتھائھا بعد أو المدّة خالل بالبیانات باالحتفاظ معنی�ا كنتَ  حال في). إطالتھا أو المدّة تقصیر عن المعھد أعلن
 .استطاعتنا قدر نساعدك أن الحاالت جمیع في ویسّرنا ذلك، فعل كیفیة حول توجیھات سننشر. ذلك بفعل فضلك من اھتمّ 
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 المنظومة مضامین استخدام

 المسّجلة معلّم لكلّ  الشخصیة البیئة إلى نقلھا المشتركة، المعلومات قاعدة في مضامین تحدید للمعلّمین المنظومة تتیح
 البالد أرجاء في المعلمین مالئھز مشاركة النھایة وفي لصفّھ، شخصی�ا وتكییفھا التدریس سلسلة تصمیم تالمیذه، فیھا

 ثالثة وألطراف للِقسم دراسیة مضامین( مضامین المشتَركة المعلومات قاعدة تشمل. بھا قام التي الناجحة بالنشاطات
 التركیز لك وتتیح مفیدة تكون أن أجل من جھودًا الِقسم یبذل. الستخدامك ُمعَدّة إنھا). المنظومة في باستخدامھا لھ سمحوا

 . التدریس على

 حقك من أنّ  ھو المعنى. الصفیّة المنطقة في بك خاّصة مضامین إلیھا تضیف أو تحّرر، تغیّر، أن لك یحقّ  ذلك، مع
 یفعل أن آخر مستخِدم كلّ  حقّ  ومن لھا، واإلضافة تحدیثھا، تغییرھا، المنظومة، في الموجودة المضامین كلّ  استخدام

 . وإثرائھا المنظومة بمضامین التمتّع من الُمستخِدمین جمیع تمكین أجل من ذلك كلّ  بمضامینك؛ كذلك

 الزمالء بیئة

 بیتیل في المعلّمین مجَمل مع یشارك أن للمعلّم تتیح التي" الزمالء بیئة" ھي بیتیل بمنظومة الخاّصة المیزات إحدى
 . صفّھ في أُجریت نشاطات من وبصائر صّممھا أو طوّرھا مضامین

 :التالیة اآللیّات لتعم الزمالء بیئة في

 یتابعونھم الذین المعلّمون فیھا یرفع مرة كلّ  إشعار نیل للمعلّمین تتیح التي" ویُتاَبعون یُتاِبعون المعلّمون" آلیّة •
 .المشتركة المعلومات لقاعدة جدیدًا محتوى

 یروا آَخرین، معلّمینل التدریس تسلسالت إلى الدخول یطلبوا أن للمعلّمین تتیح التي" الزمالء المعلّمون" آلیة •
 تالمیذ ونواتج تفاصیل رؤیة یستطیع ال الزمیل - المعلّم جزئي؛ أو كامل بشكل ویستخدموھا مبنیّة، ھي كیف

 .الفرد بخصوصیة تتعلق العتبارات الُمضیف المعلّم صفوف

 . البالد أرجاء في الموّزعین المعلمین بین وسریعًا مریًحا ربًطا وتنتج تعزیًزا المعلمین لتعطي األمور ھذه كلّ  ُطّورت

 .منھا یخرج أو الزمالء بیئة إلى یدخل أن وقت أي في للمعلّم یحقّ 

 ثالثة أطراف مضامین استخدام

 من أصلیة مضامین أو المنظومة مضامین من لیست مضامین أي( ثالثة أطراف مضامین استخدام اخترت حال في
 یمكن المضامین معظم أنّ  الحسبان في ُخذ فضلك من. ذلك فعل حقك من أنّ  من التأّكد وواجب مسؤولیة علیك ،)إنتاجك

 . ثالثة ألطراف والنشر التألیف لحقوق خاضعة تكون أن

 تقنیة قیود دون ممكَنین بسھولة ونشره نسخھ وكون اإلنترنت شبكة على منشوًرا معیّن محتوى كون أن فضلك من تذكَّرْ 
 . مسموح األمر أنّ  یعنیان ال

 عن مسؤوًال  المعھد یكون ولن فقط، علیك ثالثة أطراف ومضامین مضامینك استخدام مسؤولیة تقع االت،الح جمیع في
 .لھا استخدامك

 .اإلنترنت شبكة من وصور آخرین ألشخاص دراسیة كتب من مضامین استخدام لدى خاصّ  بشكل الحرص یجب

ً  كثیرون یظنّ   إلى ُمستخِدمون یرفعھا التي الصور ذلك في ماب( إذن دون اإلنترنت من الصور استخدام یمكن أنھ خطأ
 نیل یفرضوا أن معینة لُصَور عدیدین ونشر تألیف حقوق أصحاب عادة من). شابھ وما اجتماعي، تواصل مواقع منتدى،

 أن یمكن ما والنشر، التألیف لحقوق انتھاًكا یشّكل أن یمكن إذن دون أخرى مضامین مثل الصور واستخدام ُحقوقھم،
 .ضرر إثبات دون الحقوق صاحب إلى تعویضات دفع لىإ یؤدي

 استخدام بعدم فضلك من اھتمّ  اإلنترنت، على التي الصورة استخدام واضح بشكل مسموًحا یكن لم حال في لذلك،
َور  .الصُّ
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   المنظومة خارج لمضامین روابط

 حاسوب في تُشاَھد المضامین ألنّ ( ثالثة أطراف لمضامین خفیة وروابط تأطیر إجراء عن كامًال  االمتناع یجب
 وضع لدى حتى. الثالثة األطراف تلك من صریح إذن نیل دون) منھا جزء كأنھا المنظومة من مضامین مع المستخِدم

 بالمضامین مرتبطة فقط قانونیة لمواقع روابط وضع على الِحرص یجب ثالثة، أطراف لمضامین عادیّة روابط
 شك، أي ُوجد حال في. الروابط تمنع ال المواقع تلك في االستخدام شروط أن دالتأك ویجب المنظومة، في الدراسیة
 .إلیھ رابط لوضع إذنھ وطلب الموقع لصاحب بالتوّجھ یُوصى

   الصفیة المنطقة خارج المنظومة في إضافیة مناطق في أنشاتَھا مضامین توزیع

 تُنَشر. للمعلّمین مشتركة مناطق إلى رفعھا عبر شأتَھا،أن التي بالمضامین اآلخرین مشاركة إلى ندعوك معنیّا، كنت ٕاذا
 المذكور الفحص.  الِقسم جانب من وأوليّ  عیّني مھنيّ  فحص بعد المعلومات قاعدة إلى تُرفَع التي الدراسیة المضامین

 یتحمل وال الِقسم یفحص ال إذ ثالثة، أطراف مضامین استخدام على موافقة یشّكل ال وھو فقط، مھنيّ  فحص ھو للِقسم
 . وحدك علیك تقع والتألیف النشر بحقوق االھتمام مسؤولیة - ثالثة أطراف مضامین استخدام سالمة فحص مسؤولیة
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