الجودة األوروبية من ايطاليا

NIBELUNG

الحلول الربمجة ملخترب اللغة
سامعات ال رأس & األثاث

تعلم اللغات
التدريب عىل الرتجمة
إدارة الفصل الدرايس
التفاعل مع الطالب
التواصلالسمعي
البث املبارش عن طريق الفيديو
األنشطة الثنائية والجامعية
املسجل متعدد الوسائط
االختباراتواالمتحانات

التدريب عىل ترجمة اللغات

نظام  NIBELUNGمناسب متاما للرتجمة اللغوية باملخترب
ويسمح للطالب مبامرسة الرتجمة الفورية و واملتتالية
والشفوية عن بعد
•تسجيل مصادر الصوت
•تسجيل صوت الطالب
•مس ِّج ل مزدوج املسار(املصدر+الطالب)
•عدة جلسات يف وقت واحد

األنشطة

الدمج بني األساليب لتحديد
منهج التدريس وزيادة فعالية
الدروس مع مجموعة أنشطة
واسعة النطاق

•الق راءة
•الوصول الذايت
•االصغاء
•املناقشة
•الدردشة مع مجموعة مختارة
•تسجيل صويت مع مخطط سمعي
•محاكاة محادثة هاتفية
•العمل من خالل امللفات املعدة من قبل املعلم
•توزيع وجمع املهام
•نشاط موجه عىل اإلنرتنت حيث يحدد املعلم الصفحات
التي ميكن للطالب فتحها
•نقل مبارش للشاشة من املعلم أو شاشة أي طالب

التفاعل مع الطالب

•اإلنرتكوم(التواصل الثنايئ)-تواصل خاص فيام بني املعلم والطالب
•االستامع املتكتم-االستامع إىل أحد الطالب بشكل
متكتم(تجسس)
•التسجيل-تسجيل صوت الطالب يف أي وقت
•املكاملة الجامعية :ت واصل املعلم مع طالب أو مجموعة أو مع
الصف الدرايس ككل
•تسجيل املحادثات -تسجيل املحادثات فيام بني املعلم والطالب
أو فيام بني الطالب
•إطالق ال ربامج -للمجموعة أو للصف الدرايس ككل
•ال رتاسل-تبادل الرسائل النصية فيام بني املعلم والطالب
•تحويل امللفات -إىل املجموعات أو إىل الصف الدرايس ككل
•اإلرسال عرب الشاشة-بواسطة املعلم مبا يف ذلك استخدام
املكروفون أو بواسطة الطالب مبا يف ذلك استخدام املكروفون
•وظيفة ماكينات املعلومات املنطقية -التصميم التشاريك مع
استخدام الصور واألشكال والنصوص

NIBELUNG
الحل الربمجي للتدريس
بقاعات الحاسوب
مخترب اللغة

تم تصميمه لالستخدام الفعال داخل الصفوف الدراسية وإلرشاك
الدروس واألنشطة بأحدث محتوى تعليمي للوسائط املتعددة.

نحن نقدم كافة التحديثات والدعم
التقني املجاين مدى الحياة

 NIBELUNGلأللواح الحاسوبية
إدخال كافة م زايا التنقل وإمكانية النقل إىل مخترب الوسائط
املتعددة امليلء باملي زات والخاصيات الحاسوبية
إمكانية استخدام كافة الوظائف يف إطار بيئة شبكة محلية
السلكية “  ”Wireless LANلخلق مخترب لغة السليك.
•الت واصل يف إطار ثنائيات ومجموعات
•االختبارات والتدريبات واالمتحانات
•البث املبارش السمعي” ”Audioواملريئ” ”video
•املسجل متعدد الوسائط
•ارسال ونقل الشاشات
NPW
م راقبة الطاقة من قبل “”Nibelung
•برنامج مستقل ومتكامل لألجهزة اللوحية
يف الفصل الدرايس
•رصد وم راقبة صحة البطارية وحالتها
•دعم نظام تشغيل آندرويد

إدارة الحاسوب

•تحكم كامل عن بعد مبا يف ذلك الكام ريا
الشبكية (ويب) الخاصة بالطالب
•استع راض الصور املصغرة لشاشة الطالب
• Autoscanعرض تلقايئ لشاشة الطالب
•التحكم يف استخدام التطبيق(دعم قامئة
باألبيض واألسود)
•التحكم يف الوصول إىل اإلنرتنت
•التحكم يف الوصول لألجهزة الخارجية
•تشغيل/إيقافالتحكم

تطبيق مدمج

نظام االختبار

طريقة مريحة وسهلة إلنشاء
اختبارات ومتارين مذهلة برصيً ا
بأساليب أسئلة مختلفة وإمكانية
اإلجابة الصوتية

نظام االختبارات

•األسئلة األحادية واملتعددة اإلجابات
•ملء الف راغات -أدخل الكلامت الناقصة
•إعادة الرتتيب -رتب اإلجابات برتتيبها
الصحيح
•إيجاد العالقة-إيجاد م رادفات ومضادات
كلامت معينة
•اإلجابة املفتوحة-منطقة نصية إلدخال
النص الصحيح
•السحب واإلفالت -إسحب التسميات
النصية وأفالتها يف املنطقة املحددة
•البقعة الساخنة :أنقر عىل منطقة
محددة الستخ راج اإلجابة

املصادر متعددة الوسائط

يسمح مخترب  NIBULUGللغات باستخدام عدد يصل إىل  10مصادر
فيديوية/صوتيةبشكلمت زامن
•كارت الصوت
•صوت املدرس
•امللفات املرئية (الفيديوية)
•صوت الطالب
• الفيديو املبارش
•امللفاتالصوتية
•يوتيوب
•القرص املدمج الصويت

املسجل متعدد الوسائط
يسمح مسجل الوسائط الغني باملي زات
للطالب باالستامع أو عرض املحتوى وتسجيل
صوتهم يف نفس الوقت.
إعادة تشغيل التسجيل من املسار الرئييس
للمقارنة وللوصول لفهم أفضل للنطق
الصحيح

 NIBELUNGهو الحل الربمجي الذي
يحول غرفة الحاسوب التقليدية إىل
مخترب متعدد الوسائط
وهو حل ال يتطلب استخدامه إىل
مهارات خاصة بل إن أي مدرس
يستطيع بسهولة أن:
•يدير االسبات اآللية بالصف الدرايس
•ينقل املقاطع السامعية
•ينقلالفيديوهات
•يستخدم مختلف امللفات
وصفحات الشبكة العنكبوتية كم واد
تدريسية

الخصائصالهيكلية

إن الهيكل الداخيل مصنوع من الفوالذ ،وهو ما يعني أن الهيكل الخارجي
مصنوع من مادة لينة ومقاومة ،وهو رضوري ويضمن استخدام طويل األمد
ودائم من قبل الطالب.
•تبدو سامعة ال رأس كعنرص قوي من الوهلة األوىل.
رشة من كابل سامعات األذن من أجل
•يتم التحكم بدرجة الصوت مبا ً
ضبطهابسهولة.
•طول كابل التوصيل هو  200سم.
•إن وسائد األذن قابلة للتبديل – ومتوفر أيضً ا وسائد أذن صحية
وميكروفون.

سامعة ال رأس

””L-H2010

تعد سامعة ال رأس  L-H2010منت ًج ا اح رتاف ًي ا وقويً ا عىل مستوى
عا ٍل من املوثوقية ،وهي مصممة لالستخدام املنتظم يف مخترب
اللغات.
تتكون سامعة ال رأس من مكونات حديثة
تضمن استم رارية االستخدام ووضع
التشغيل السلس والبسيط

الخصائصالوظيفية

•دقة صوت عالية.
•كبسولة ميكروفون أحادية االتجاه مع خاصية خفض الضوضاء
املحيطة عالية الجودة.
•ميكن أن تعمل يف حضور مجاالت مغناطيسية قوية.
•تتوفر توصيالت متعددة لتناسب أي جهاز ،دون انقطاع عريض.

•قطر سامعة األذن 50 :مم
•حساسية سامعة األذن 112 :ديسيبل  3 -/+ديسيبل
•املقاومة الكهربائية 32 :أوم 10% -/+
•فاصل الرتدد 20 – 20 :كيلو هرتز
•الطاقة الخارجة 20 :ميليل فولط
•حساسية امليكروفون -56 :ديسيبل  2 -/+ديسيبل

•كبسولة امليكروفون :أحادية االتجاه
•طول الكابل 2.0 :مرت
•التوصيل 3.5 × 2 :مم | أط راف صغرية | يو إس يب
•التحكم يف الصوت يف الكابل (ليس لط راز يو إس يب)
• 3.5مم موصالت مطلية بالذهب
•الوزن 275 :ج رام

تم تصميم سامعة
ال رأسوملحقاتها
لالستخدام يف املخترب
أيضً ا مع أجهزة
الكمبيوت ر.

األثاث

مهم عند اق رتاح مخترب لغوي
رصا ً
يعد اق رتاح الطاوالت املناسبة عن ً
متعدد الوسائط ،حيث يجب أن يلبي احتياجات العمل وتوفري
مساحة مناسية ألغ راض السالمة.
تنتج  LAIN SRLاألثاث الخاص باملعلم ومحطة الطالب  ،و وف قًا
للترشيعات املتعلقة بالسالمة واستخدام امل واد الصحيحة التي
تفرضها املؤسسات التعليمية .ويعد األثاث الذي اقرتحته LAIN SRL
قوي للغاية .فالخشب مغطى بطبقة من امل واد املضادة للخدش
متوفرة بألوان مختلفة (حسب الطلب) .وميكن أن تكون طاولة
الطالب :مبقعد واحد أو مبقعدين مع حاجز (نوع الكابينة) وزجاج
أمامي أو بدون حاج ز ،مع داعم خشبي للكمبيوت ر .وتوجد القناة التي
تضم األسالك واألجهزة أسفل سطح العمل .وطاولة املعلم بها خ زانة
جانبية ميني  /يسار مثالية لوضع الكمبيوتر واألجهزة األخرى ،وميكن
قفلها مبفتاح ملزيد من األمان.

