קוד לשימוש המשרד

"مركز إتجار -تحدي"
תאריך השתתפות

دعم وتمكين الطلبة ذوي االحتياجات التعلمية الخاصة

בסדנא:

الصورة الشخصية

طلب التحاق لمركز اتجار – نموذج رقم 1
يرجى التأكد من تعبئة كل أقسام الطلب
ال يتم معاينة الطلب إذا لم يتم تعبئته بالكامل!
يتم تقديم الطلب الى سكرتيرة المركز ،بناية " د " ،غرفة 400
مالحظة :يتم دعوة كل طالب/ة جديد/ة في مركز "اتجار" للمشاركة في ورشة عمل جماعية لمرة واحدة حول
استخدام المعينات التكنولوجية في االمتحانات والدراسة .تندرج هذه الورشة ضمن المساعدات المتميزة التي يقدمها
المركز ،والمشاركة فيها شرط الستمرار الحصول على المساعدات في مركز اتجار .يتم تحديد موعد الورشة عبر
البريد االلكتروني.

المعلومات الشخصية
االسم الشخصي ______________ :اسم العائلة ______________ :رقم الهوية_________________________ :
رقم الهاتف الشخصي ___________________ :البريد االلكتروني_____________________________________ :
الجنس ________ :تاريخ الميالد ____________ :مكان الميالد______________ :
اللغة االم__________________ :

الوضع االجتماعي_______________ :

دعم من ِقبل التأمين الوطني /و ازرة الدفاع /آخر :حدد/ي اسم الهيئة وطبيعة الدعم (اقتصادي /نفسي /صحي)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
المعلومات االكاديمية
مسار الدراسة _________________ :اسم رئيس/رئيسة القسم_____________________________ :
القسم _________________ :اسم رئيس/ة التخصص____________________________________ :
سنة التعليم :أ/ب/ج/د /غير ذلك______

الوضع األكاديمي :نظامي /مشروط /سنة تحضيرية /أخرى

تفاصيل وشرح:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1

أكمل في الصفحة التالية
تفاصيل إحالة الطلب للمركز
سبب التقدم للمركز ،الحديث عن الصعوبات في الوظائف األكاديمية وبشكل عام:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ِ
صف/ي نوع المساعدة التي تلقيتها في السنوات الماضية:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
أشر/أشيري الى المجاالت التي تحتاج/ين الحصول على دعم فيها:
طلب مساعدة_ مواءمات

أيضا)
(إذا لزم االمر ،يرجى تعبئة الطلب رقم ً 2

طلب مساعدة_ دعم أكاديمي

أيضا)
(إذا لزم االمر ،يرجى تعبئة الطلب رقم ً 3

طلب مساعدة_ دعم نفسي شخصي

أيضا)
(إذا لزم االمر ،يرجى تعبئة الطلب رقم ً 4

التنازل عن السرية
انا الموقع أدناه:
اسم الشخصي واسم العائلة________________________________ :

رقم الهوية________________ :

أقر بأنه ضمن إطار الدعم واالستشارة والمساعدة التي يحصل عليها الطلبة في مركز اتجار ،قد تكون هناك حاجة لتبادل معلومات خاصة
مهمة بين أعضاء هيئة التدريس.
بالتوقيع على هذه الوثيقة ،أوافق على تبادل المعلومات الشخصية الضرورية ،وأتنازل عن حق الحفاظ على الخصوصية.
اسم الطالب/ة________________ :

التوقيع __________________ :التاريخ____________________ :
2

مالحظات:
 .1لكي نستطيع معالجة طلب االلتحاق يجب عليك إرفاق ما يلي:
א.

شهادة إعاقة من مؤسسة التأمين الوطني.

ב.

شهادة طبية ُمحدثة من طبيب مختص.

ג.

تشخيص للمهارات التعليمية (تم إصداره خالل السنوات الخمس االخيرة من تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يكون التشخيص قد
تم بعد جيل  16سنة ،وتشمل توصياته اإلشارة الى امتحانات البجروت وامتحان البسيكومتري .يمكن تقديم التشخيص الذي
تم اجرائه بعد جيل  20سنة حتى بعد مرور أكثر من  5سنوات من اجرائه .يقرر طاقم مركز اتجار صالحية التشخيص
وان كانت هناك حاجة الى تجديده.

ד.

تشخيص مستوى االنتباه من قبل طبيب االعصاب او طبيب نفسي (مطلوب تشخيص من قبل شخص معتمد لتشخيص
ضعف االنتباه والتركيز من مختص أعصاب او أخصائي نفسي مختص خالل ال  3سنوات األخيرة).

 .2صورة شخصية.
 .3من المفضل ارفاق تشخيصات قد تمت بجيل صغير إن أمكن ذلك.
بالتوفيق ،مركز اتجار.

التاريخ_______________ :

التوقيع_________________ :
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نموذج طلب مساعدة مواءمات لالمتحانات – نموذج رقم 2
يجب تعبئة الطلب بعناية تامة
 على الطالب/ـة طالب/ـة مقدمة طلب المواءمات:
 .1تعبئة النموذج.
 .2ارفاق الشهادات ذات الصلة كما هو موضح في القسم أ.
 يجب تقديم المستندات والطلبات الخاصة بك بحلول نهاية شهر نوفمبر ( )11مع جميع
الوثائق المطلوبة.
االسم الشخصي واسم العائلة____________________ :

رقم الهوية________ :

أ .طلب الموائمات لالمتحانات لألسباب التالية (ضع عالمة Xفي المكان المخصص):


 اضطراب ضعف االنتباه (ارفاق تشخيص ضعف االنتباه من طبيب االعصاب او
صعوبات تعلم (أرفاق تشخيص مهارات التعلم صالح تم إصداره حتى  5سنوات)

طبيب نفسي)


 مشكلة صحية (ارفاق شهادة طبية حديثة من طبيب مختص)
 اضطراب نفسي (ارفاق شهادة طبية حديثة من طبيب مختص)
 أخرى (ارفاق شهادة ذات صلة ومحدثة من قبل سلطة مختصة)

إعاقة حركة (ارفاق شهادة باإلعاقة من مكتب التأمين الوطني /و ازرة الدفاع)

تفصيل_____________________________________________________ :
ب .هل تلقيت مواءمات بامتحانات الثانوية(البجروت)؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،عليك ارفاق
شهادة تثبت ذلك.
ج .هل تلقيت موائمات في امتحان البسيخومتري؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،عليك ارفاق شهادة
تثبت ذلك وتفصيل المواءمات التي تلقيتها.
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د .طلب المواءمات (ضع إشارة  Xبالمكان المناسب)

 زمن إضافي_.%25


 تمديد حتى  %25من موعد تقديم الوظائف (غير شامل التطبيق الميداني).
 استراحة في وقت الحصص.
 غرفة بعدد قليل من الطلبة لتقديم االمتحان.
 تكبير وتصغير لورقة االمتحان (مشاكل في النظر).
 قراءة أسئلة االمتحان (باستثناء امتحان اللغة اإلنجليزية).
 استخدام الحاسوب لكتابة االمتحانات
 قراءة محوسبة ألسئلة امتحان اللغة اإلنجليزية.
 تجاهل األخطاء االمالئية -في االمتحانات فقط.
 امتحان موائم للغة.
 استخدام آلة حاسبة – غير صالحة لطلبة قسم الرياضيات  +السنة
زمن إضافة_.%50

التحضيرية.
 ورق معادالت في الرياضيات  -غير صالحة لطلبة قسم الرياضيات.
 آخر______________________ :
مالحظات:
 .1يمكن تقديم الطلب المتحانات الفصل األول -حتى نهاية شهر نوفمبر ()11
المتحانات الفصل الثاني -حتى نهاية شهر أبريل ()4
 .2هذا الطلب يشكل طلب التحاق اولي لتلقي مواءمات خاصة باالمتحانات.
 .3شهادة المواءمات مشروطة بموافقة نهائية من قبل لجنة المواءمات في الكلية ويتم منحها وفقا للوثائق
التي يقدمها الطالب.
 .4الموائمات صالحة ل  4سنوات.

 .5يتم دعوة كل طالب/ة جديد/ة في مركز "اتجار" للمشاركة في ورشة عمل جماعية لمرة واحدة حول
استخدام المعينات التكنولوجية في االمتحانات والدراسة .تندرج هذه الورشة ضمن المساعدات المتميزة
التي يقدمها المركز ،والمشاركة فيها شرط الستمرار الحصول على المساعدات في مركز اتجار .يتم
تحديد موعد الورشة عبر البريد االلكتروني.
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