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عمادة شؤون الطلبة
לשכת הדייקנות

أنظمة عمادة شؤون الطلبة \2015

 2016أكاديمية القاسمي (ج.م)

לשכת הדיקן תשע "ג  -אקדמיית אלקאסמי (ע "ר )
ألسرة أكاديمية القاسمي محاضريها وطالبها املحترمين
تحيات من القلب إلى القلب
نضع بين أيديكم وثيقة األنظمة واإلجراءات .تهدف هذه الوثيقة إلى تطوير جو إيجابي داخل
الحرم األكاديمي فالهدف ليس العقاب بل التقويم ،املتابعة واملعالجة من أجل مصلحة
الطالب/ة املخالف/ة واملصلحة العامة.
لقد عكفت لجنة مختصة يترأسها عميد شؤون الطلبة د .عبدهللا طربيه ورؤساء املسارات
على إعداد هذا الدستور الذي يتمش ى مع الدليل العام لألكاديمية مع مراعاة أحداث وحاالت
مستجدة لم يتطرق لها الدليل.
بفضل التعاون واالنتماء الحقيقي ألكاديمية القاسمي ،والعمل بموجب الرسالة السامية التي
تحملها ،وما تطلبه في مجال العملية التعليمية التربوية ،وااللتزام الذاتي لكل منا باألنظمة
والسلوكيات األكاديمية تستمر أكاديميتنا في ريادتها ،تقدمها وتطورها لتكون صرحا تربويا –
تعليميا هاما في هذه املنطقة.
من هذا املنطلق والستمرار التقدم نناشدكم االلتزام والتعهد جميعا باملحافظة على املعايير
األساسية التي جاءت في طيات هذه الوثيقة .لكي نرتقي إلى مستوى أكاديمي رفيع.
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أكاديمية القاسمي  -كصرح تربوي ريادي في املجتمع العربي -تهدف إلى تذويت هوية مجتمعية
واعية ،لذا تتوخى من جميع طلبتها احترام القيم اإلنسانية من أخالقيات التعامل مع اآلخرين
واملحافظة على جميع املعايير االجتماعية واألكاديمية املنبثقة من روح ميثاق األكاديمية.
السلوك غير األخالقي كاملس باألكاديمية وبإدارتها ومحاضريها وطالبها وعامليها وممتلكاتها
يستدعي الطالب املثول أمام لجنة الضبط بحضور عميد الطلبة وممثل اللجنة الطالبية من
أجل البت في أمره .وهذا يشمل أي إساءة لألطر واملؤسسات التي يتدرب بها الطلبة خالل
تواجدهم في األكاديمية (مؤسسات ومدارس التطبيقات) .في حالة خرق األنظمة والقيام
بسلوكيات وتصرفات غير أكاديمية مثل خرق النظام العام والتعليمات الواردة من قبل
محاضر املادة (كالدخول متأخرا إلى اللقاءات بشكل مفرط ،أو تحد للمحاضر وعدم االنصياع
لطلب املحاضر) ،يمثل الطالب حينها أمام لجنة الضبط التي من شأنها أن تتخذ إجراءات
تتناسب مع نوع السلوك .كما َّ
وأن لجنة الضبط لها كامل الصالحية لنشر القرارات املتعلقة
بالخروقات التي قد يقوم بها الطالب.
عميد شؤون الطلبة :يعتبر عميد شؤون الطلبة العنوان لتوجهات الطالب في أي موضوع
يتعلق بسير الدراسة ،بقضايا اجتماعية ،اقتصادية ،وقضايا أخرى .وكذلك هو العنوان
العتراضات الطالب واستئنافاتهم على قرارات اية جهة في الكلية .يركز العميد خدمات
املساعدة االقتصادية والشخصية للطالب ويمثلهم في لجان الكلية ،يبادر وينظم نشاطات
اجتماعية ،كما ويعمل رئيسا للجنة الضبط.
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املادة األولى -االنضباط السلوكي :السلوك األكاديمي يعتبر أحدى الركائز الهامة ويشكل نقطة
االنطالق في تحديد املسؤوليات التي يعتمد عليها جهاز العالقة بين الطالب/ة ومؤسسات
األكاديمية .األكاديمية تسعى جاهدة من أجل تذويت السلوك األكاديمي لدى روادها ,في حالة
خرق ملثل تلك السلوكيات يتم معالجتها وفق نظام واضح وغير قابل للتأويل والتفاوض حوله.
السلوكيات غير املقبولة على أكاديمية القاسمي والتي قد تؤدي إلى إجراءات تتخذها لجنة
الضبط ومن بينها اإلقصاء الكلي عن التعليم في األكاديمية:
أ .السرقة واالعتداء على املمتلكات -كل من يقدم على السرقة أو املس بممتلكات اآلخرين
سواء العامة أو الخاصة سيقدم إلى لجنة ضبط التخاذ اإلجراءات بشأنه.
ب .التصوير والتشهير -يمنع منعا باتا استخدام الحاسوب النقال وأي معدات إلكترونية ألي
غرض خارج عن نطاق الحاجة التعليمية وبموافقة إدارة أو طاقم األكاديمية .وبالتالي فإن
أي تصوير للطلبة دون علمهم قد يؤدي إلى عقوبات تقررها لجنة الضبط.
ت .القذف واإلساءة للمؤسسة بمحاضريها والعاملين بين أروقتها ,يعتبر خرقا للسلوكيات
األكاديمية.
ث .محاوالت تزييف او تزوير ملستندات باسم املؤسسة أو تقمص لشخصيات مسؤولة
يعرض صاحبها ألشد العقوبات.
ج .التدخين  -يمنع التدخين في مرافق األكاديمية منعا باتا باستثناء األماكن املخصصة لذلك
(وفقا لالفتات التي تسمح بذلك).
ح .األكل والشراب -من باب املحافظة على النظافة ،يمنع األكل والشرب في داخل قاعات
املحاضرات وقاعة املؤتمرات وفي املكتبة ومختبرات الحاسوب والعلوم (يسمح التزود باملاء
وتفهم حاالت خاصة يحددها املحاضر).
خ .إثارة الشجارات والخالفات -تمنع منعا باتا النزاعات بين الطالب في حرم األكاديمية أو
األطر املرافقة للتطبيقات العملية(.يمنع منعا باتا استخدام العنف بأنواعه)
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د .اإلزعاج لسير العملية التعليمية -يمنع منعا باتا اإلزعاج والصراخ خالل املحاضرات وفي
ممرات األكاديمية.
ذ .الهاتف النقال -يمنع منعا باتا استخدام الهاتف النقال خالل املحاضرات أو الرد عليه.
كما يمنع تشغيل األجهزة اإللكترونية الصوتية أمام قاعات وغرف املحاضرات بهدف
لسماع املوسيقى والتسلية.
ر .اصطحاب األطفال والغرباء -من باب املحافظة على سالمتكم وراحتكم يمنع اصطحاب
األطفال من قبل الطالب والطالبات األمهات إلى قاعات املحاضرات واإلزعاج في ممرات
األكاديمية .إذا كان الهدف تعارف وزيارة ملرافق األكاديمية ينبغي التنسيق املسبق مع
رئيس الوحدة املستهدفة ومصادقة موظف األمن.
ز .اللباس -ينبغي ارتداء اللباس املالئم والالئق أخالقيا والذي يعبر عن الجو العام ألكاديمية
القاسمي من قبل الطالب والطالبات في داخل األكاديمية.
عدم االنصياع لتعليمات إدارية في األكاديمية ومرافقها ،ملحاضريها ،لعامليها وألصحاب
الوظائف ،يمثل أمام لجنة الضبط.

املادة الثانية -الغش في االمتحانات ،األبحاث والوظائف
أكاديمية القاسمي تعمل على تذويت القيم األخالقية التي يجب أن يتحلى بها خريج األكاديمية.
لذا نعطي أهمية قصوى لهذا الجانب ،وبالتالي فإن أي من السلوكيات التالية ستؤدي إلى
اتخاذ إجراءات من قبل لجنة الضبط:
أ .اإلخالل بالتعليمات املتعلقة بالوظائف :حلقة دراسية ،وظيفة بيتيه أو مهمة تعليمية
بما في ذلك تزييف الوظائف واألبحاث ومشاريع التخرج.
ب .تقمص شخصية طالب خالل االمتحان.
ت .الغش في االمتحانات :استالم ،احتفاظ ،أو كتابة على اليد ،أو استعمال مادة أو معلومات
محظورة بما في ذلك اإلخالل بتعليمات سلوكية خالل امتحان كتابي أو شفوي وعدم
االنصياع لتعليمات املراقبة بما في ذلك التشويش في قاعة االمتحان.
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ث .استخدام الهاتف النقال :يمنع استخدام الهاتف النقال والسماعات على األذنين -يجب
إقفال الهاتف النقال ووضعه بعيدا عنه وعدم استخدامه كساعة أو كآلة حاسبة .كل
طالب/ة يتوجب عليه ان يحمل ساعة على يده وعدم االستفسار عن الساعة دون اذن
املراقبة الن كل سؤال ال عالقة له باالمتحان يمكن ان يؤثر على تركيز الطالب.

املادة الثالثة -االحتيال من أجل الحصول على امتياز معين
يحظر على الطالب القيام بالسلوكيات التالية:
أ .اإلدالء بمعلومة مغلوطة لألكاديمية ،ملؤسساتها ،ملحاضريها ،لعامليها ،أو القيام بعمل
احتيالي ،أو إخفاء معلومات من أجل الحصول على حقوق وامتيازات من األكاديمية أو
تسهيالت في املواد التعليمية .كما ويحظر اإلدالء بشهادة زور أمام لجنة الضبط.
ب .شراء ،أو نشر ،أو نسخ مادة بهدف تسويقها سواء كانت مادة محاضرات أو أبحاث
معتمدة على محاضرات أو تمارين عرضت في األكاديمية دون مصادقة املحاضر أو الطرف
ّ
املخول بذلك (.املتاجرة بالوظائف).
ت .سلوكيات غير حذرة أو إخالل بتعليمات األمان في املختبر أو بأجهزة ومنشآت أخرى :أجهزة
األكاديمية ،املكتبة ،القاعات ،املختبرات ،املكاتب ،الساحات ،األجهزة الرياضية ومواقف
املركبات.

املادة الرابعة -التحرش الجنس ي
يحظر أي تحرش أو تنكيل جنس ي ،كما جاء في القانون ملنع التحرش الجنس ي ( ،)1998في
محيط الكلية أو في أي إطار أو فعالية ذات صلة باألكاديمية (التطبيقات العملية ،الرحالت
التعليمية ،إرساليات تمثل الكلية وغيرها) بما في ذلك:
أ .سلوك ابتزازي ذي طابع جنس ي من أجل الحصول على امتيازات شخصية.
ب .تلميحات متكررة ذات طابع جنس ي لطرف معين.

إجراءات عقابية
كل طالب/ة يضبط متلبسا/ة بإحدى املخالفات سيكون معرضا لواحدة أو أكثر من العقوبات
الواردة أدناه:
أ .كتاب تحذير ،توبيخ يتم رصده في ملف الطالب الشخص ي.
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ب .حرمان من استحقاقات قد حصل/ت عليها مثل :تخفيض من قسط دراس ي ،جائزة أو
منحة دراسية قد حصل/ت عليها من األكاديمية.
ت .منعه/ها من استخدام أجهزة ومنشآت األكاديمية :مختبرات ،مكتبة ،قاعة الرياضة،
موقف السيارات لفترة تحددها لجنة الضبط.
ث .إلغاء امتحان ،وظيفة ،حلقة دراسية أنجزها /تها الطالب/ة أثناء تعلمه/ها -قرار اإللغاء
يعني رصد عالمة صفر.
ج .منعه/ها من التقدم المتحان في موعد معين أو مواعيد معينة.
ح .إلغاء املشاركة في مساق أو مساقات معينة.
خ .حجز أو تأخير تسليم تصديق حول تعليم الطالب/ة أو تصديق إنهاء تعليم ملدة تحددها
لجنة الضبط.
د .تغريم املخالف/ة بمبلغ مالي (لغاية  %50من مجمل القسط الدراس ي).
ذ .عدم احتساب أو االعتراف بالتعليم للمخالف/ة ملساقات قد تعلمها.
ر .إقصاء وإبعاد عن األكاديمية ملدة محددة أو بشكل نهائي (.يتم االقصاء بعد منح الطالب
فرصة االستماع ويحق للطالب تقديم استئناف).
ز .إلغاء حقه/ها من الحصول على اعتراف بتعليمه/ها أو بشهادته/ها.
س .للجهة املسئولة الحق في إلزام الطالب/ة بتقديم االعتذار أمام الشخص املشتكي/املدعي
الذي تم املس باحترامه/ا ،بجسده/ا وبأمالكه/ا وكذلك الجهة املختصة تحدد النص
مضمونا وشكال.
ش .يحق للجنة الضبط اتخاذ أي اجراء تراه مناسبا غير االجراءات التي ذكرت اعاله.

جزاء مع وقف التنفيذ:
أ .للجهة املسئولة الحق في تنفيذ قرار العقوبة جزئيا أو كليا أو رصدها مع وقف التنفيذ مع
تحديد الفترة الزمنية.
ب .طالب/ة قد أدين/ت مع وقف التنفيذ يتم معاقبته/ا فقط في حالة اقترافه/ا مخالفة
من املخالفات التي وردت أعاله خالل فترة وقف التنفيذ.
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ت .طالب/ة قد أدين/ت مع وقف التنفيذ يحق للجهة املخولة تنفيذ القرار أو عدم تنفيذه
مع إمكانية تمديد فترة وقف التنفيذ أو تجديد الفترة ملرة واحدة إضافية ألسباب خاصة.

تعويضات
كل من يعبث بممتلكات أو منشآت األكاديمية ،العاملين ،املحاضرين ،الطالب سيتم تغريمه
بدفع تعويضات وتفرض عليه عقوبات.

نظام املناقشة
أ .عميد شؤون الطلبة يدعو اللتئام لجنة الضبط وهو يترأس اللجنة ويفتتح جلسة املناقشة
بعرض الشكوى أمام املخالف ويطلب منه التعقيب على الشكوى( .جميع المراسالت
والتواصل الرسمي مع جميع االطراف يتم عبر البريد االلكتروني) يحق للعميد
عدم استدعاء الطالب اذا كانت جميع االمور واضحة وينوب عنه ممثل الطالب .
ب .يتم مساءلة املشتكي/ة عليه/ا إذا أراد/ت االعتراف أو إنكار ما جاء بالشكوى.
ت .بناء على االعتراف يحق للجنة العمادة االكتفاء باالعتراف دون البحث حول حقائق
إضافية واتخاذ قرار حكم بحقه.
ث .في حالة حضور شهود ينبغي على لجنة العمادة توفير الحماية والدفاع عن الشهود وعدم
مالحقتهم.
ج .عميد شؤون الطلبة يدير النقاش بالطريقة التي يراها مناسبة مع األخذ بوجهة نظر
األعضاء اآلخرين في اللجنة.
ح .يكتب محضر الجلسة بيد العميد أو سكرتيرة اللجنة ويسلم منه نسخة لألطراف املختلفة
بعد التوقيع على املحضر.
خ .يحق للجنة إعادة الشكوى لصاحبها إذا وجدت حاجة لتوضيح نقاط معينة وإضافة
معلومات وتفاصيل إضافية قبل انتهاء التداول في القضية.
د .يحق للجنة إقرار جزاء على مخالفة مختلفة عن التي تلبس بها بعد أن ظهرت حقائق
جديدة غير التي أثبتت أمام اللجنة في قرار سابق.

تركيب اللجنة:
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تتألف لجنة الضبط من رئيس اللجنة  -عميد شؤون الطلبة ,عميد العمادة التي ينتمي اليها
املشتكى عليه/ها او ممثل ينوب عنه ،رئيس قسم االرشاد او من ينوب عنه من القسم أو
املرشد التربوي الذي ينتمي إليه املشتكى عليه/ها ورئيس رابطة الطالب أو من ينوب عنه.

قرار لجنة الضبط
أ .يصدر قرار اللجنة مباشرة بعد الجلسة وعدم التأخير أكثر من ثالثة أيام من تاريخ عقد
الجلسة .ترسل نسخا في حيثيات القرار لجميع األطراف.
ب .يتم تنفيذ القرار عند استالمه مباشرة ،أو في موعد يتم تحديده من قبل عميد شؤون
الطلبة.
ت .يحق لعميد شؤون الطلبة نشر قرار اللجنة مع أو بدون اسم الطالب على لوحة اإلعالنات.

إلغاء قرارات وحق االستئناف
أ .يحق للطالب/ة تقديم استئناف لرئيس اللجنة.
ب .تقديم االستئناف ال يؤجل تنفيذ القرار حتى تتخذ إجراءات أخرى.
كل حكم أو قرار صدر عن لجنة الضبط ،قابل لالستئناف واالعتراض عليه أمام لجنة
االستئناف من قبل الطالب/ة املشتكي/ة عليه/ا أو املدعي.

موعد تقديم االستئناف
االستئناف على قرارات لجنة الضبط يتم تقديمه بأربعة نسخ ملركزة اللجنة بدون تأخير ومع
تفسير الطلب –أقص ى حد هو أسبوع واحد بعد استالم القرار.

الرد على االستئناف
يتم الرد على طلب االستئناف بأربع نسخ خالل اسبوع من يوم عقد جلسة االستئناف.

قرار الحكم
يتم االستماع الدعاءات األطراف أو استالمها كتابيا واللجنة تقرر وتفسر قراراتها بشكل واضح.

إعادة النظر
لرئيس الكلية الحق في النظر باالستئناف إذا كان حقائق ومستندات جديدة بالتشاور مع
لجنة الضبط.

9

لجنة االستئناف:

تتكون لجنة االستئناف من عميد الطلبة ,العميد أألكاديمي وعميد

العمادة التي ينتمي اليها المشتكى عليه/ها واذا تطلب االمر يتم استدعاء أو استشارة المستشار
القضائي ورئيس مجلس الطالب.

طلب العفو واالسترحام
أ .يحق لرئيس األكاديمية العفو لطالب/ة قد صدر بحقه/ا قرار إبعاد عن التعليم باألكاديمية
ملدة سنة أو أكثر.
ب .ال يحق التقدم بطلب عفو إال بعد مرور سنة على قرار إبعاده عن التعليم.
ت .رئيس االكاديمية يقرر منح العفو أو اجراء تعديل القرار بعد دراسة ملف الطالب/ة
وبالتشاور مع عميد شؤون الطلبة.
ث .إذا قرر رئيس االكاديمية استخدام صالحيته بالعفو وفقا ملا ورد أعاله ،يحق له تخفيف
الحكم والعقوبة أو استبدال الجزاء بش يء آخر.

املادة الخامسة  -االمتحانات والعالمات واملعدالت:
يعطى حق التقدم لالمتحانات للطالب الذين استوفوا الشروط التالية:
 الذين لم يتغيبوا عن املحاضرات أكثر من  %20من اللقاءات. الذين دفعوا املستحقات املالية(.بدون عالقة النتظار منحة أو مساعدة من جهة معينة)ينبغي على كل طالب ان يسدد دينه قبل موعد االمتحانات وعدم االنتظار للحظات األخيرة.
 -الذين يحملون بطاقة طالب وبطاقة ممتحن.

مواعيد االمتحان
أ .يعقد االمتحان لكل مادة مرتين ،تسمى األولى موعد "أ" وتسمى الثانية موعد "ب".
ب .للطالب الحق في أال يتقدم ملوعد "أ" ،وفي هذه الحالة إذا رسب في موعد "ب" أو تغيب
عنه بدون عذر قهري (إجازة والدة ،إجازة زواج ،وفاة قريب من الدرجة األولى ،حالة
مرضية تستحق رقود باملستشفى)ال يحق له أن يتقدم ملوعد خاص.
ت .يعقد امتحان نهاية الفصل في موعد "أ" في بداية األسبوع السادس عشر الدراس ي من
الفصل ،أما موعد "ب" للفصل األول فيعقد في إجازة ما بين الفصلين األول والثاني،
وموعد "ب" للفصل الثاني يعقد بعد انتهاء امتحانات موعد "أ" مباشرة.
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ث .كل من يتغيب عن موعد "أ" أو "ب" في أي فصل من الفصلين بدون عذر قهري ي َ
رصد له
صفر في امتحان نهاية الفصل في املادة التي يتغيب عنها.
ج .إذا رسب الطالب في موعد "أ" و "ب" عليه أن يتعلم مادة املساق من جديد .ال يجوز أن
يتعلم املساق أكثر من مرتين.
ح .يعقد امتحان خاص للطالب في مادة أو أكثر في حالة تعذر امتحان الطالب في موعد "أ" أو
"ب" بسبب عذر قهري ،أو في حالة عدم تقدمه ملوعد "أ" بسبب عذر قهري ورسوبه في
موعد "ب" أو العكس ،وعلى الطالب أن يثبت العذر القهري خالل أسبوعين من تاريخ
موعد االمتحان.
خ .موعد االمتحان للموعد الخاص اذا تم تلبية الشروط القهرية مع اثبات ذلك بمستندات
رسمية عند نزول املساق للمرة الثانية( .اذا تمت املصادقة على املوعد الخاص التابع
للفصل االول يمكن التسجيل له من قبل الطالب/ه في موقع قسم التحصيالت والتقدم
له مع نهاية الفصل الثاني اذا وجد املساق في الفصل الثاني ,واذا لم ينزل ذلك املساق
فيتم اجراء املوعد الخاص في السنة التي تليه بشرط ان يكون قد صودق على طلبه,
التسجيل واملتابعة من مسؤولية الطالب) .
د .العذر القهري للغياب عن االمتحانات يثبت بتقرير طبي عن املكوث في املستشفى وقت
أداء امتحان املادة .كما يثبت بشهادة وفاة قريب الطالب ،مثل :أب ،أم ،أخ ،أخت ،زوج،
زوجة ،ابن ،ابنة ،جد ،جدة ،عم ،عمة ،خال ،خالة ،على أن يكون ذلك موافقا لتاريخ
االمتحان.
ذ .يجري االمتحان الخاص للطالب بعد أن يقدم طلبا إلى قسم التحصيالت الدراسية
يتضمن وثيقة العذر القهري ،وال يحق له أن يتغيب عن االمتحان ،إال إذا كان هناك عذر
ملزم ويحال الطلب إلى لجنة التدريس.
ر .الطالب الذي لم يقدم امتحان موعد "أ" أو رسب في موعد "أ" يتم تسجيله بصورة
تلقائية في موعد "ب" .هذا النظام يشمل طالب املالئمات – بإمكان الطالب توزيع
االمتحانات على املوعدين ومن يفشل في املوعدين ال يستحق الحصول على موعد خاص.
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ز .الحالة املادية الصعبة والتي تمنع الطالب من الدخول الى االمتحانات ال تشكل
عذرا ملنحه موعدا خاصا بعد تسديد الدين (على الطالب تسديد ديونه قبل االمتحانات).
س .املصادقة على امتحانات شفوية هي حالة اضطرارية ال تتم بشكل عفوي ينبغي اقرارها
من خالل عمادة الطلبة وبالتنسيق مع قسم التحصيالت الدراسية وبوجود مالءمات
للطالب .للتوضيح اذا صودق على امتحان شفوي فهو يكون مكان املواعيد التي يستحقها
دون املطالبة بموعد خاص ،يجرى االمتحان بشكل متوازي مع املواعيد املحددة للطالب
ونفس النموذج.

قائمة مساعدة – ملعرفة حق التقدم ملوعد خاص
موعد "أ"

موعد "ب"

موعد خاص

امتحن ورسب

لم يمتحن بسبب عذر قهري

مسموح

لم يمتحن بسبب عذر قهري

امتحن ورسب

مسموح

لم يمتحن بسبب عذر قهري

لم يمتحن بسبب عذر قهري

مسموح

امتحن

امتحن

غير مسموح

امتحن

لم يمتحن بدون عذر قهري

غير مسموح

لم يمتحن بدون عذر قهري

امتحن

غير مسموح

لم يمتحن بدون عذر قهري

لم يمتحن بدون عذر قهري

غير مسموح

أنظمة ومعايير سلوكية وقت االمتحان:
أ .على الطالب أن يعمل وفق تعليمات وتوجيهات املراقب في االمتحان.
ب .عل ىىى الطال ىىب أن يك ىىون ف ىىي قاع ىىة االمتح ىىان قب ىىل املوع ىىد برب ىىع س ىىاعة عل ىىى األق ىىل ،وبع ىىد أن
يتأكد من إدراج اسمه في قائمة املمتحنين املعلقة على باب قاعة االمتحان.
ت .على الطالب أن يجلس في املكان الذي يحدده املراقب ،يحق للمراقىب أن ينقىل طالىب مىن
مكان ىىه إل ىىى مك ىىان آخ ىىر ف ىىي أي وق ىىت .كم ىىا يح ىىق للمراق ىىب إذا ش ىىك بالطال ىىب يغ ىىش بواس ىىطة
سماعات األذنين أن يقوم باستدعائه جانبا للتيقن من ذلك.
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ث .عنى ىىد دخى ىىول الطالى ىىب قاعى ىىة االمتحى ىىان عليى ىىه أن يظهى ىىر بطاقى ىىة الطالى ىىب وبطاقى ىىة املمى ىىتحن
للمراقب ،إذ دونهما ال يسمح له بأداء االمتحان
ج .يقىىوم املراقىىب باإلشىىارة إلىىى أسىىماء الطىىالب الىىذين تظهىىر أسىىماؤهم فىىي قائمىىة املمتحنىىين ،وفىىي
حالىىة وج ىىود طال ىىب ل ىىم يظهىىر اس ىىمه ف ىىي القائم ىىة ف ىىإن عليىىه التوج ىىه إل ىىى قس ىىم التحص ىىيالت
الدراسية لترتيب األمر.
ح .بع ىىد دخ ىىول الطال ىىب قاع ىىة االمتح ىىان علي ىىه أن يض ىىع جمي ىىع أغراض ىىه الشخص ىىية ف ىىي زاوي ىىة
القاع ىىة ،علي ىىه االحتف ىىاظ فق ىىط بقل ىىم حب ىىر ،بطاق ىىة الطال ىىب ،بطاق ىىة املم ىىتحن وإذا يوج ددد
مواد مساعدة مسموحة وفق ما ُس ّجل في استمارة االمتحان بطلب من املحاضر.
خ .يق ىىوم املراق ىىب بتوجي ىىه الط ىىالب بم ىىا يتعل ىىق بتعبئ ىىة التفاص ىىيل عل ىىى دفت ىىر االمتح ىىان ،وذل ىىك
خمى ىىس دقى ىىائق قبى ىىل بدايى ىىة االمتحى ىىان ،ثى ىىم يقى ىىوم املراقى ىىب بتوزيى ىىع دفى ىىاتر االمتحانى ىىات على ىىى
الطالب.

يقددوم الطددالب بتعبف ددة التفاصدديل علددى دفت ددر االمتحددان وفددق تعليمددات املراقددب ،ثددم
نزع الجزء السفلي من الجهة اليسرى من دفتر االمتحان وتسليمه للمراقب.
أ .الدفتر الذي لم تسجل عليه التفاصيل في األماكن املحددة لذلك يتم إلغاءه.
ب .مع بداية االمتحان يقوم املراقب بتوزيع استمارة االمتحان على الطالب.
ت .يحىىق للطال ىىب التن ىىازل عىىن حق ىىه ف ىىي إج ىراء االمتح ىىان ف ىىي النصىىف س ىىاعة األول ىىى عل ىى أن ال
يترك قاعة االمتحان إال بعد مرور نصف ساعة على األقىل ،ويعتبىر كمىن تقىدم لالمتحىان،
وترصد له عالمة صفر في ذلك املوعد ،وهذا التنازل ال يمنحه الحق للتقدم ملوعد خاص.
ث .الطالىىب الىىذي يتىىأخر عىىن االمتحىىان أكثىىر مىىن نصىىف سىىاعة يمنىىع مىىن التقىىدم لالمتحىىان فىىي
ذلك املوعد.
ج .يتعذر الخروج من قاعة االمتحان قبل مض ي نصف ساعة من بداية االمتحان.
ح .الخىىروج م ىىن قاع ىىة االمتحىىان يلغ ىىي االمتح ىىان للطالىىب إال ف ىىي ح ىىاالت خاصىىة وبع ىىد موافق ىىة
املراقىب ،ويكىىون ذلىك بعىىد أن يسىىلم الطالىب دفتىىر االمتحىىان واسىتمارة األسىىئلة للمراقىىب .ال
يسمح بخروج أكثر من طالب واحد في نفس الوقت.
خ .على الطالب أن يكتب إجاباته بقلم حبر أسود أو أزرق وبخط واضح.
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د .علىىى الطالىىب الت ىزام الهىىدوء التىىام أثنىىاء تواجىىده فىىي قاعىىة االمتحىىان .فىىي حالىىة أراد الطالىىب
شيئا من املراقب أو املحاضر عليه اإلشارة بيده.
ذ .يمنع التحدث مع طالب آخر خالل االمتحان أو تمرير مواد بين الطالب بما في ذلك أدوات
الكتاب ى ىىة ك ى ىىاألقالم ،عل ى ىىى الطال ى ىىب أن يه ى ىىتم قب ى ىىل االمتح ى ىىان بإحض ى ىىار جمي ى ىىع األدوات الت ى ىىي
يحتاجها خالل االمتحان.
ر .تمنع الكتابة على استمارة األسئلة إال إذا وجدت على االستمارة تعليمات أخرى.
ز .يقىىوم الطالىىب بكتابىىة أجوبىىة االمتحىىان علىى الصىىفحة اليسىىرى مىىن دفتىىر االمتحىىان ،ويمكنىىه
اسىىتخدام الصىىفحة اليمنىىى كمسى ّىودة علىىى أن يمحىىو املسىىودة عىىن طريىىق تمريىىر خىىط وكتابىىة
ّ
"مسودة" في أعلى الصفحة.
س .يمنع إخراج أي ورقة من دفتر االمتحانات.
ش .يمنىع اسىتخدام الهىاتف النقىال فىي قاعىة االمتحىان .يجىب إغىالق الهىاتف النقىال ووضىىعه
مع األغراض الشخصية للطالب في زاوية القاعة.
ص .عنىىد الحاجىىة إلىىى أوراق إضىىافية يعطىىى الطالىىب أوراقىىا مختومىىة وموقعىىة مىىن املراقىىب
يرفقها بالدفتر.
ض .يمنىىع كتابىىة أي إشىىارة علىىى دفتىىر االمتحىىان قىىد تشىىير إلىىى هويىىة الطالىىب ،وإن وجىىدت أي
إشارة تدل على الطالب يتم إلغاء الدفتر.
ط .قبل نهاية االمتحان بربع ساعة يقوم املراقب بإعالم الطالب بالوقت املتبقي.
ظ .عن ىىد إنه ىىاء الطال ىىب لالمتح ىىان أو عن ىىد انته ىىاء وق ىىت االمتح ىىان يق ىىوم الطال ىىب بتس ىىليم دفت ىىر
االمتح ىىان واس ىىتمارة األس ىىئلة للمراق ىىب ،واس ىىتالم بطاق ىىة املم ىىتحن م ىىن املراق ىىب ث ىىم مغ ىىادرة
قاعة االمتحان بهدوء.
ع .عن ىىد تس ىىليم الطال ىىب دفت ىىر االمتحان ىىات للمراق ىىب علي ىىه التوقي ىىع عل ىىى قائم ىىة املمتحن ىىين الت ىىي
بح ىىوزة املراقى ىىب .فى ىىي حالى ىىة ضى ىىياع الى ىىدفتر واسى ىىم الطالى ىىب مى ىىدرج فى ىىي قائمى ىىة الى ىىذين تقى ىىدموا
لالمتحان يعطى الطالب فرصة االمتحان في موعد آخر.
غ .بعد خروج الطالب من قاعة االمتحان عليه مغادرة البناية مباشرة.
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ف .عنىىد انتهىىاء الوقىىت املحىىدد لالمتحىىان علىىى الطالىىب التوقىىف عىىن الكتابىىة فىىورا وتسىىليم دفتىىر
االمتحان واستمارة األسئلة للمراقب.
ق .يقىىوم املراق ىىب بفح ىىص عىىدد دف ىىاتر االمتحان ىىات واسىىتمارات األس ىىئلة للتأك ىىد مىىن أن ىىه تس ىىلم
جميع الدفاتر واستمارات األسئلة التي تم توزيعها في بداية االمتحان.
ك .يق ىىوم املراق ىىب بن ىىزع الج ىىزء الس ىىفلي م ىىن الجه ىىة اليس ىىرى م ىىن ال ىدفاتر ويع ىىدها ويس ىىلمها م ىىع
قائمة املمتحنين بعد توقيعه عليها لقسم التحصيالت الدراسية.
ل .يقىىوم املراقىىب بتس ىىليم دفىىاتر االمتحانىىات واس ىىتمارات األسىىئلة وقائمىىة املمتحن ىىين إلىىى قس ىىم
التحصيالت الدراسية ،كما يسلم تقريرا خطيا بكل حدث غير سوي خالل االمتحان.
م .يقىوم قسىم التحصىيالت الدراسىىية بتسىليم محاضىر املىادة شخصىىيا دفىاتر االمتحانىات وتقريىىر
املراقب ونموذج خاص لتسجيل عالمات الطالب ،وذلك خالل  24ساعة مىن موعىد انتهىاء
االمتحان.

تنظيم االمتحانات:
أ .علىىى املحاضىىر أن يلتىىزم بتقىىويم الطالىىب وفىىق مىىا جىىاء فىىي خطىىة املسىىاق ،وإذا رغىىب املحاضىىر
بتغييىىر معىىايير التقيىىيم عليىىه أن يخبىىر سىىكرتارية التعلىىيم فىىي موعىىد أقصىىاه شىىهر بعىىد بدايىىة
الفصل ،وذلك بالتنسيق مع مركز التخصص وإعالم الطلبة.
ب .االمتح ىىان الفص ىىلي يش ىىمل جمي ىىع املواض ىىيع الت ىىي تعلمه ىىا الطال ىىب ف ىىي ذل ىىك الفص ىىل فق ىىط،
واالمتحى ىىان السى ىىنوي يشى ىىمل جميى ىىع املوضى ىىوعات التى ىىي تعلمهى ىىا الطالى ىىب فى ىىي الفصى ىىلين األول
والثاني.
ت .يقىىوم قسىىم التحصىىيالت الدراسىىية بتنظىىيم مواعيىىد االمتحانىىات "أ" و "ب" مىىع األخىىذ بعىىين
االعتبىىار عنىىد توزيعهىىا عىىدم وضىىع أكثىىر مىىن امتحىىان واحىىد للمسىىتوى الواحىىد فىىي اليىىوم ،وفىىي
حالىىة وضىىع امتحىىانين فىىي نفىىس الوقىىت يعطىىى الطالىىب الحىىق فىىي التقىىدم ألحىىد االمتحىىانين فىىي
موعد "ب" وفي موعد خاص .وال يحق إجراء امتحان على حساب اللقاءات واملحاضرات.
ث .يقوم قسىم التحصىيالت الدراسىية بىاإلعالن عىن مواعيىد االمتحانىات فىي موعىد أقصىاه شىهر
قبىىل نهاي ىىة الفص ىىل ،كم ىىا يق ىىوم بترتي ىىب قاعىىات مالئم ىىة لالمتحان ىىات ،وب ىىاإلعالن ع ىىن قائم ىىة
املمتحنين وفق الغرف أو القاعات.
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ج .يقوم قسم التحصيالت الدراسية بتنظيم عملية املراقبة في االمتحانىات ،وهىو املسىؤول عىن
عملية توجيه املراقبين قبل االمتحانات.
ح .يعط ىىي قس ىىم التحص ىىيالت الدراس ىىية للمراق ىىب نف ىىس قائم ىىة املمتحن ىىين املعلن ىىة حي ىىث يق ىىوم
املراقىىب باإلشىىارة إلىىى أسىىماء الطىىالب الىىذين قىىدموا لالمتحىىان ،وفىىي حالىىة وجىىود طالىىب لىىم
يظهر اسمه في القائمة عليه التوجه إلى قسم التحصيالت الدراسية لترتيب األمر.
خ .يقوم قسم التحصيالت الدراسية بتعليق قوائم املمتحنين وفىق الغىرف علىى أبىواب الغىرف
أو القاعات في يوم االمتحان.
د .يقىوم قسىىم التحصىيالت الدراسىىية ،نصىف سىىاعة قبىل االمتحىىان ،بتسىليم املراقىىب مغلفىىات
مغلقة تحتوي على نماذج االمتحىان ،دفىاتر االمتحانىات (بىدون أسىماء) ،وقائمىة املمتحنىين.
يتم فتح املغلفات من ِق َبل املراقب فقط عند بداية االمتحان.
ذ .يقىىوم قسىىم التحصىىيالت الدراسىىية بىىإعالم إدارة الكليىىة عىىن سىىير األمىىور فىىي االمتحانىىات ،وفىىي
حال ىىة س ىىلوك غي ىىر س ىىوي م ىىن قب ىىل أي طال ىىب خ ىىالل االمتح ىىان ينبغ ىىي إع ىىالم عمي ىىد الطلب ىىة
بذلك.
ر .ينبغىي علىى املحاضىر أن يعطىي للطىالب طريقىة/نمىاذج طىرح أسىئلة حىول املىادة التىي درسىها فىي
املساق للتخفيف من التخوف من االمتحانات.
ز .ينبغ ىىي عل ىىى املحاض ىىر ان يتقي ىىد بامل ىىادة الت ىىي تط ىىرق له ىىا ف ىىي املس ىىاق وان يك ىىون االمتح ىىان ذو
مصداقية ويغطي معظم املادة املطلوبة.

تحضير استمارة االمتحان
أ .علىىى محاضىىر املسىىاق أن يقىىدم نمىىاذج االمتحىىان ملوعىىدي "أ" و"ب" مطبوعىىة (وفىىق النمىىوذج
املوحىىد) وتشىىمل جميىىع التعليمىىات الخاصىىة (املىىادة ،اسىىم ملحاضىىر ،املسىىتوى ،الفصىىل ،تىىاريخ
االمتح ىىان ،م ىىدة االمتح ىىان وامل ىىواد املس ىىاعدة املس ىىموحة ف ىىي االمتح ىىان ،وتعليم ىىات أخ ىىرى) إل ىىى
قس ىىم التحص ىىيالت الدراس ىىية ف ىىي موع ىىد أقص ىىاه أس ىىبوعين قب ىىل موع ىىد االمتح ىىان .كم ىىا يق ىىوم
املحاضر بإعالم الطالب عن أية مادة مساعدة مسموحة فىي االمتحىان ،وذلىك خىالل األسىبوع
األخير من الفصل.
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ب .علىىى املحاضىىر كتابىىة وزن كىىل سىىؤال مىىن أسىىئلة االمتحىىان فىىي نمىىوذج االمتحىىان .فىىي حالىىة لىىم
متساو لكل األسئلة.
يتم ذكر وزن كل سؤال يعطى وزن
ٍ
ت .يقىوم قسىم التحصىىيالت الدراسىية بتصىوير عىىدد نسىخ كافيىة مىىن االمتحىان ،ويقىوم بالتأكىىد
بعد التصوير أنه لم َّ
تتبق أي مادة لها عالقة باالمتحان خارج مكان الحفظ.
ث .نماذج االمتحان تحفظ في مغلف مغلق وتوضع في مكان آمن حتى موعد االمتحان.

نقل العالمات وتسجيلها واالعتراض عليها
أ .مىىدرس املىىادة مس ىىؤول عىىن تو ىىحيح وتىىدقيق أوراق االمتحانىىات الش ىىهرية والنهائيىىة والبح ىىوث
الخاصىىة بىىاملواد التىىي يدرسىىها خىىالل خمسىىة ايىىام علىىى األكثىىر بعىىد التقىىدم لالمتحىىان ليتسىىنى
للطالىىب االطىىالع علىىى النتيجىىة وتىىدبر امىىره ،وهىىو مسىىؤول عىىن نقىىل العالمىىات إلىىى الكشىىوفات
بشكل صحيح ،وتسليمها إلى قسم التحصيالت الدراسية في كل فصل دراس ي.
ب .تعتبىر الكشىىوفات التىىي يقىدمها املىىدرس رسىىمية بعىد توقيعىىه عليهىىا وبعىد انتهىىاء فتىىرة املراجعىىة،
أي تعديل بعد ذلك بحاجة إلى تصديق من رئيس القسم واملركز األكاديمي.
ت .ال يج ىىوز االعت ىراض عل ىىى أي ىىة عالم ىىة بع ىىد مض ى ي أس ىىبوعين م ىىن ت ىىاريخ إع ىىالن النت ىىائج ف ىىي ك ىىل
فصل.
ث .إذا أراد الطال ىىب أن يش ىىاهد دفت ىىر االمتح ىىان الخ ىىاص ب ىىه يمكن ىىه تق ىىديم طل ىىب تص ىىوير دفت ىىر
االمتحان لقسم التحصيالت الدراسية( .يحق للكلية تحديد رسوم لتصوير دفتر االمتحان).
ج .يقوم قسىم التحصىيالت الدراسىية بنسىخ دفتىر االمتحىان وإرسىاله للطالىب بالبريىد اإللكترونىي
مرفق مع نموذج طلب االعتراض خالل أسبوعين من تقديم الطلب.
ح .املحاضىىر الىىذي ال يسىىمح بىىأن تصى َّىور دفىىاتر امتحىىان مىىواده ،يقىىوم بتسىىليم قسىىم التحصىىيالت
الدراسىىية وثيقىىة خطيىىة بىىذلك .فىىي هىىذه الحالىىة يمكىىن للطالىىب مشىىاهدة دفتىىر االمتحىىان فقىىط
بحضور مسؤول قسم التحصيالت الدراسية دون أن يقوم بتصىوير دفتىر االمتحىان (.كشىف
دفاتر االمتحانات بالصيغة االمريكية منوط بموافقة محاضر املادة)
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خ .فىىي حالىىة أراد الطالىىب تقىىديم اعت ىراض علىىى العالمىىة ،عليىىه أن يقىىدم طلىىب االعت ىراض لقسىىم
التحصيالت الدراسية ،مع تفصيل سبب االعتراض ،مع األخذ بعين االعتبار أن العالمة بعىد
االعتراض هي العالمة النهائية حتى لو كانت أقل.
د .يقوم قسم التحصيالت الدراسية بتسليم محاضر املادة دفتر امتحان الطالب أو نسخة عنه
مرفى ىىق مى ىىع طلى ىىب االعتى ىراض ،على ىىى أن ال تزيى ىىد مى ىىدة الفحى ىىص على ىىى أسى ىىبوع واحى ىىد مى ىىن تى ىىاريخ
االستالم.
ذ .يقىوم املحاضىر بعىىد فحىص دفتىر االمتحىىان بتسىجيل قىراره بخصىىوص االعتىراض علىى اسىىتمارة
االعتى ىراض والتوقيى ىىع عليهى ىىا ،ثى ىىم يقى ىىوم بتسى ىىليم دفتى ىىر االمتحى ىىان واسى ىىتمارة االعتى ىراض لقسى ىىم
التحص ىىيالت الدراس ىىية عل ىىى أن ال تزي ىىد فت ىىرة الفح ىىص عل ىىى أس ىىبوع واح ىىد م ىىن اس ىىتالم دفت ىىر
االمتحان واستمارة االعتراض.
ر .يحق ألكاديمية تحديد عدد االعتراضات التي يمكن للطالب أن يقدمها.
ز .ال يحق للطالب االعتراض على نفس االمتحان أكثر من مرة.
س .فىىي حالىىة وجىىود اعتىراض اسىىتثنائي يحىىال األمىىر إلىىى عميىىد الطلبىىة التخىىاذ اإلجىراءات املناسىىبة
وعرضى ىىه على ىىى لجنى ىىة اسى ىىتئناف مهنيى ىىة تتكى ىىون مى ىىن املركى ىىز األكى ىىاديمي وعميى ىىد الطلبى ىىة ورئى ىىيس
القسم.
ش .ال يح ىىق للطال ىىب املطالب ىىة برص ىىد عالم ىىة ل ىىه م ىىر عليه ىىا فت ىىرة زمني ىىة .متابع ىىة عالم ىىات الطال ىىب
واسىتحقاقاته األكاديميىة هىو مىن مسىؤولية الطالىىب( .يمكىن للطالىب التوجىه واالستفسىار مىىن
خالل املوقع التابع للقسم)

تحسين العالمة
أ .الطالىب الىذي يرغىىب فىي تحسىىين عالمتىه فىىي موعىد "ب" ،عليىىه أن يتسىجل لىىذلك عبىر املوقىىع
وفق التعليمات املعلن عنها.
ب .يسمح للطالب بتحسين عالماته في ثالثة مواضيع على أقص ى حد.
ت .إذا كانت عالمة االمتحان  85فأعلى ،يدفع الطالب رسوم تحسين تحددها األكاديمية.
ث .إذا كانت عالمة االمتحان  84فأدنى يحق للطالب التحسين دون دفع رسوم.
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ج .في حالة تحسين عالمة ترصد للطالب العالمة األخيرة حتى لو كانت أقل من األولى.
ح .ال يحق للطالب طلب تحسين عالمة في موعد خاص.

االحتفاظ بدفاتر االمتحان
أ .يق ى ىىوم قس ى ىىم االمتحان ى ىىات والوظ ى ىىائف باالحتف ى ىىاظ ب ى ىىدفاتر االمتحان ى ىىات بع ى ىىد تس ى ىىلمها م ى ىىن
املحاضر ،وذلك في حالة تم تقديم اعتراض على العالمات.
ب .بعى ىىد مضى ى ي شى ىىهر مى ىىن انتهى ىىاء موعى ىىد االعتى ىراض على ىىى العالمى ىىات ،يقى ىىوم قسى ىىم االمتحانى ىىات
والوظائف بإتالف دفاتر االمتحانات.

العالمات وحساب املعدل السنوي:
أ .عالمىىة النجىىاح فىىي كىىل مىىادة مىىن مىىواد التخصىىص والتربيىىة العمليىىة  %70فمىىا فىىوق و %60
فما فوق في كل مادة من مواد غير التخصص.
يس ىىتثنى م ىىن ذل ىىك مواض ىىيع األساس ىىيات والحلق ىىات الدراس ىىية وال ىىتالوة والحف ىىظ ف ىىإن عالم ىىة
النجاح املقررة هي .%70
ب .يصنف تقدير املعدل العام والسنوي للطالب وفق الجدول التالي:
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التقدير

املعدل ونسبته املفوية
100-95

=

ممتاز

94-85

=

جيد جدا

84-75

=

جيد

74-65

=

جيد بالتقريب

64-60

=

كاف

59-0

=

راسب

ت .املعدل السنوي للطالب عبارة عن معدل مجموع عالمات املواد التي درسها الطالب في
تلك السنة نجاحا ورسوبا.
ث .يستخرج املعدل السنوي بضرب عالمة كل مادة بعدد ساعاتها ،ثم جمع جميع عالمات
املواد التي درسها الطالب في ذلك العام ،ثم تقسيم املجموع على عدد الساعات التي
درسها في مواد تلك السنة.
ج .يتم استخراج املعدل العام بضرب عالمة كل مادة بعدد ساعاتها ثم جمع جميع
عالمات املواد التي درسها الطالب خالل سنوات دراسته ،ثم تقسيم املجموع على عدد
الساعات التي درسها في الكلية.

استحقاق مرتبة الشرف:
أ .تمنح مرتبة الشرف ألعلى ثالثة معدالت عامة في كل تخصص شريطة أن يحصل الطالب
على معدل عام  %90فأعلى عند التخرج ،وتمنح له وثيقة خاصة بذلك ويحظى بمنحة
مادية.
ب .إذا حصل الطالب على معدل سنوي ( %95خمسة وتسعين باملائة) فأعلى ،يوضع اسمه
على لوحة الشرف في الكلية ويحظى بمنحة مادية.
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الوظائف واألبحاث النهائية والحلقات الدراسية
أ .يخصص مدرس كل مادة ألعمال الفصل نسبة معينة من أصل مائة عالمة لكل مادة،
مالئمة ملا ورد في خطة املساق.
ب .تعني أعمال الفصل التقارير والوظائف واألبحاث.
ت .ال يجوز أن يطلب من الطالب في مستوى السنة األولى مهام بمستوى األبحاث.
ث .يلزم الطالب في سنوات دراسته القيام ببحثين على النحو التالي:
* بحث في التخصص.
* بحث في التربية
ج .كل محاضر مسؤول بشكل مباشر عن مستوى األبحاث التي يقدمها الطالب في مساقه،
عليه إرشاد الطالب حول طريقة كتابة األبحاث بشكل علمي.
ح .كل وظيفة أو بحث يقدمه الطالب يجب أن يكون عمال ذاتيا للطالب في جميع مراحل
كتابة الوظيفة أو البحث مع التوثيق للمراجع (البحث عن مراجع ،تجميع املعطيات،
كتابة البحث.)...
خ .عند تسليم وظيفة و/أو بحث ملحاضر املادة يحق له استدعاء الطالب الختباره بموضوع
الوظيفة و/أو البحث وذلك في حالة شك املحاضر بأن الطالب لم يقم بتحضير الوظيفة
و/أو البحث بنفسه .في حالة تم التأكد من قيام الطالب بالغش في تحضير الوظيفة و/أو
البحث ،يقوم املحاضر بإلغاء الوظيفة و/أو البحث وتقديم شكوى ضد الطالب للجنة
الضبط واتخاذ إجراءات صارمة بحق الطالب (إلغاء املساق وتوقيفه عن التعليم).
د .ال يسمح بتقديم نفس الوظيفة و/أو البحث في أكثر من مساق.
ذ .إذا رسب الطالب في بحثه فإنه يعتبر راسبا ،وعليه إعادة دراسة املادة من جديد.
ر .على الطالب االحتفاظ بنسخة من كل وظيفة أو بحث يقوم بتقديمه.
ز .عند تسليم املحاضر لعالمات الوظائف واألبحاث ال يمكن للطلبة مراجعتها أو تحسينها
بعد اعتمادها.
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س .الحلقة الدراسية أو الوظيفة النهائية تقدم بشكل فردي وليس بأزواج.

مواعيد تسليم الوظائف واألبحاث
أ .يقوم املحاضر بتحديد مواعيد تسليم الوظائف واألبحاث الفصلية ،وعلى الطالب االلتزام
بتسليم الوظائف واألبحاث في املوعد املحدد .آخر موعد لتسليم أعمال الفصل هو حتى
أسبوعين من نهاية الفصل الدراس ي.
ال يجوز للطالب تأجيل تسليم وظيفة أو مهام باالتفاق مع املحاضر دون تقديم طلب
رسمي والحصول على مصادقة رئيس القسم واملسار -أي اتفاق دون معرفة رئيس القسم
واملسار يعتبر الغيا وال مجال لالعتراض على ذلك.
ب .تسلم أبحاث الحلقات الدراسية حتى موعد أقصاه األول من شهر أيلول من كل سنة.
ج .في الحاالت الخاصة ،يمكن للطالب تقديم طلب تقديم وظيفة و/أو بحث بموعد متأخر
لقسم التحصيالت الدراسية في مدة ال تقل عن أسبوع قبل التسليم املحدد من ِق َبل
املحاضر ،ويحال الطلب لرئيس القسم للبت في األمر.
ح .إذا لم يسلم الطالب الوظيفة و/أو البحث في املوعد املحدد ولم تكن هناك ضرورة
حتمية تدعو إلى تأخير التسليم ،ولم يقدم طلبا للتأجيل فإنه يعتبر راسبا ،وعليه إعادة
دراسة املادة من جديد.

تسليم الوظائف/األبحاث
أ .تقدم الحلقات الدراسية مطبوعة وفق قوانين طباعة البحث العلمي (أنظر :مرشد لكتابة
البحث العلمي في دليل الطالب) ،وتقدم الوظائف واألبحاث النهائية مطبوعة أو بخط يد
واضح ومقروء .في حالة تقديم وظيفة و/أو بحث بخط يد غير مقروء يحق للمحاضر إعادة
الوظيفة و/أو البحث للطالب إلعادة تقديمها مطبوعة مع تحديد موعد لتسليمها.
ب .يتم تقديم الوظائف واالبحاث بما في ذلك دوسية التطبيقات –البورتفوليو على املودل
فقط .كل من يرسل الوظيفة او املهام على البريد االلكتروني بدال من املودل ال يلزم املاضر
والكلية بتوحيح ذلك وتحتسب عالمة صفر.
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ت .يقوم الطالب بتقديم نسختين من الحلقات الدراسية .نسخة يتم إعادتها للطالب،
ونسخة يحتفظ بها محاضر املادة.
ث .على الطالب االحتفاظ بنسخة من كل وظيفة و/أو بحث يقوم بتقديمه ،وذلك تحسبا
لضياع الوظيفة و/أو البحث أو عطب القرص املرن أو ضياعه.
ج .يقوم الطالب بتسليم الوظائف واألبحاث لقسم التحصيالت الدراسية في املوعد املحدد
من قبل لجنة التدريس.
ّ
ح .يقوم قسم التحصيالت الدراسية بتسجيل تاريخ تسلم الوظيفة و/أو البحث والتوقيع
ّ
بجانب تاريخ التسلم.
خ .يقوم قسم التحصيالت الدراسية باالحتفاظ بالوظائف واألبحاث في مكان آمن وتسليمها
ملحاضر املادة خالل أسبوع من املوعد األخير لتسليمها.
ّ
د .يقوم محاضر املادة بالتوقيع لدى قسم التحصيالت الدراسية عند تسلمه الوظائف و/أو
األبحاث على وثيقة خاصة تحتوي عدد الوظائف و/أو األبحاث ،أسماء الطالب الذين
ّ
قاموا بالتسليم وتاريخ تسلم املحاضر للوظائف و/أو األبحاث من القسم.

فحص وإرجاع الوظائف واألبحاث
ا .يقوم محاضر املادة بفحص الوظائف واألبحاث وتقييمها مع تسجيل مالحظاته على
الوظيفة و/أو البحث.
ب .على كل محاضر إعادة الوظائف أو األبحاث أو التقارير في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من
تاريخ تسلمها .تعاد الحلقات الدراسية في موعد أقصاه أربعة أسابيع من تاريخ تسلمها.
ت .يقوم املحاضر بإعادة الوظائف و/أو األبحاث لقسم التحصيالت الدراسية وذلك بإرفاق
وثيقة تشمل اسم املحاضر ،اسم املساق وأسماء الطالب املعادة وظائفهم و/أو أبحاثهم
وعالماتهم.
ّ
ث .على الطالب التوجه لقسم التحصيالت الدراسية لتسلم وظيفته و/أو بحثه بنفسه
ّ
مصطحبا بطاقة الهوية ويقوم بالتوقيع على وثيقة تسلم.
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ّ
ج .تقع مسؤولية تسلم الوظائف/األبحاث بعد إعادتها على عاتق الطالب .يتم إتالف
الوظائف واألبحاث التي لم يتسلمها أصحابها بعد مض ي فصل دراس ي واحد.

مرشد لكتابة بحث علمي:
واجبات الكتابة:
يجب على كل طالب يدرس للقب الى  B.Ed.أن يقدم بحثين خالل فترة دراسته ،األول في
مجال التخصص واآلخر في التربية (على كل طالب أن يقوم بإعداد البحث وحده).
تعريف:
.1

البحث عبارة عن مهمة تدل على التعلم الذاتي وبتوجيه وإرشاد مرشد )מנחה)

.2

مبنى البحث )עבודה סמינריונית).
أ .الغالف )השער).
ب .الفهرس )תוכן העניינים).

ت .مقدمة :عرض قضية البحث :أهمية بحث املوضوع؟ ملاذا اختير املوضوع؟ ما هي
خطة العمل بشكل عام؟
ث .فصول البحث.
ج .تلخيص ،تقييم واستنتاج.
ح .قائمة املراجع.
خ .مالحق.
حجم الوظيفة:
عدد صفحات الوظيفة  40-25صفحة بحيث ال تشمل الغالف )שער) .والفهرس واملالحق
واملراجع.
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اختيار املوضوع:
البحث) :עבודה סמינריונית) هو املهمة التي يقوم بها الطالب ضمن مساق حلقة دراسية
)סמינריון) ،يتفق الطالب مع املحاضر املرشد على موضوع البحث ،حيث يقدم الطالب في
نهاية الفصل األول مبنى عام للوظيفة وقائمة مراجع أولية.
عند اختيارك للموضوع أجب عن األسئلة التالية:
 هل املوضوع قابل لالختصار؟ هل هناك اهتمام منهي حول املوضوع ويكتب عنه كتب ومقاالت؟ هل يمكن توقع مدى الجهد الالزم لجمع املعطيات؟ هل يمكن توقع مشاكل في مراحل إجراء البحث؟ -ما هو مدى اهتمامك باملوضوع؟

اإلرشاد:
يحصل الطالب على إرشاد وتوجيه شخص ي من املحاضر املرشد في الجوانب املختلفة للبحث:
تحديد قضية البحث ،جمع املواد وتوثيقها ومعالجتها وإعدادها.
قواعد الطباعة:
يطبع البحث على ورق من نوع  A4مع بعد مضاعف بين األسطر ،ويترك هامش عرضه 3
سم ،ترقيم صفحات البحث واملالحق تصاعديا.
اقتباسات ومالحظات وهوامش:
ينبغي اإلشارة إلى االقتباسات بشكل واضح ،باإلشارة " " ،مع اإلشارة إلى املرجع في نهاية
االقتباس أو في أسفل الصفحة.
موعد تقديم البحث (עבודה סמינריונית ):

يجب أن ال يتأخر تقديم البحث عن موعد أقصاه األسبوع األول من أيلول في كل عام ،فإذا
كانت هناك ضرورة حتمية تدعو إلى تأخير التسليم فيجب تقديم الطلب للعميد ولرئيس
القسم للنظر في ذلك.
تقويم البحث:
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من املعايير التي تؤخذ بعين االعتبار عند تقويم البحث:
ا .التفكير الذاتي والتجديد
ب .طريقة عرض املعرفة املكتسبة من البحث في مجال املضامين.
ت .املهارات وأدوات البحث.
ث .قدرة الربط بين فرضيات البحث والنتائج.
ج .إعداد البحث.
ح .جودة املراجع وعالقتها بموضوع البحث.
خ .مدة تقويم البحث (עבודה סמינריונית) ال تزيد عن أربع أسابيع.
د .القواعد األساسية في كتابة بحث (עבודה סמינריונית):
ذ .املوضوع :أكتب أقوالك بشكل بسيط وواضح.
ر .االختصار :احذر من كتابة كالم زائد ،ومن دمج مادة ال عالقة لها بموضوع البحث،
ابتعد عن التفصيل الزائد واإلطناب وذكر األمثلة الكثيرة ،حافظ على األفكار واملبادئ
املركزية للبحث.
ز .املنطق :ينبغي ترتيب أقوالك في نظام منطقي بحيث يكون االستنتاج من الحقائق التي
ذكرتها فقط ،ودعاويك نابعة من املادة التي عرضتها.
س .الدقة :أعط معطيات ،حقائق ،ووثائق دقيقة ،احرص على تسجيل سليم للمفاهيم
واملراجع.
ش .املوضوعية :احذر من االنغالق في الرأي املسبق لك ولآلخرين ،عند عرضك للحقائق
تأكد من صحتها وافحص مصداقية مراجعك ،وميز بين الحقائق واآلراء.
ص .االستقامة :ليس من املشروط أن تتحقق جميع الفرضيات ،ال تحاول تحقيق
الفرضيات قسرا وال تنتهج منهجا غرضيا مسبقا في تحقيق الفرضيات.

املراقبة األكاديمية:
أ .يوضع الطالب تحت املراقبة األكاديمية في نهاية السنة األولى من التحاقه بالكلية.
ب .يوضع تحت املراقبة األكاديمية كل طالب يحصل على معدل سنوي أقل من
(خمس وستين باملائة).
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%65

ت .يوجه للطالب إنذار أكاديمي يشعر فيه بأنه وضع تحت املراقبة األكاديمية لعدم حصوله
على املعدل السنوي املطلوب.
ث .على الطالب الحاصل على إنذار أكاديمي يضعه تحت املراقبة األكاديمية أن يلغي مفعول
ذلك اإلنذار في نهاية السنة التالية للسنة التي وضع بسبب نتائجها تحت املراقبة.
ج .إذا أخفق الطالب الحاصل على إنذار أكاديمي يضعه تحت املراقبة األكاديمية في إلغاء
مفعول ذلك اإلنذار في نهاية السنة التالي للسنة التي وضع بسبب نتائجها تحت املراقبة،
فإنه يوجه إليه إنذار مشدد ويوضع تحت املراقبة املشددة ملدة سنة أخرى تلي السنة التي
أخفق فيها في إزالة مفعول اإلنذار األول.

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها:
أ .يفصل الطالب الذي ينقطع عن الدراسة مدة تزيد عن سنة دراسية بدون تأجيل رسمي.
ب .يعتبر الطالب الذي ينقطع عن الدراسة في فصل دراس ي مدة متواصلة أكثر من  %20من
نسبة دوامه راسبا في سنة مستواه ،وال يسمح له بدخول املحاضرات وال االمتحانات.
ت .يعتبر الطالب الذي ينقطع عن الدراسة في فصل دراس ي مدة متواصلة أكثر من  %20من
نسبة دوامه وبعذر قهري مؤجال لتلك السنة.
ث .يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في األكاديمية بطلب خاص ،وألسباب تقبلها لجنة
التدريس ،وذلك ملدة ال تزيد عن سنتين دراسيتين.
ج .التأجيل املسموح به لسنة كاملة أو سنتين كاملتين ،وال يجوز التأجيل لفصل دراس ي واحد.
ح .إذا انقطع الطالب عن الدراسة انقطاعا متصال مدة حتى ست سنوات وال تقل عن
سنتين ،ورغب في العودة إلى الدراسة ،فإن يلزم بدراسة املواد واملناهج واملتطلبات
الجديدة لألكاديمية في مجال إعداد املعلمين ،وتؤخذ بعين االعتبار املواد التي درسها
الطالب قبل االنقطاع ،إذا كانت وفق املنهاج واملتطلبات الجديدة.
خ .إذا انقطع الطالب عن الدراسة انقطاعا متصال ملدة ست سنوات فأكثر ،ورغب العودة
إلى الدراسة يعامل معاملة الطالب الجديد الذي تنطبق عليه شروط القبول ،وعدم أخذ
ما درسه سابقا من مواد بعين االعتبار.
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د .ال تؤجل الدراسة للطالب بناء على طلبه إال بعد مض ي سنة دراسية كاملة على التحاقه
بالكلية.
ذ .تأجيل الطالب للدراسة في الفصل الثاني ال يلغي عالمات املواد الفصلية ويلغي عالمات
املواد السنوية التي حصل عليها الطالب ،ويلزم بالعودة للدراسة في الفصل األول من العام
الدراس ي التالي النتهاء مدة التأجيل.
ر .إذا تغيب طالب السنة األولى عن الدراسة أكثر ن  %20بدون عذر فإنه يلغي بذلك تسجيله
في الكلية.

تعليمات إنهاء و/أو توقيف دراسة الطالب:
 .1إلدارة األكاديمية الحق في إنهاء تعليم الطالب فيها وذلك في الحاالت التالية:
أ .عدم نجاح الطالب في املهام التعليمية والتربوية املطلوبة منه.
ب .عدم نجاح الطالب في التربية العملية.
ت .في حالة سلوك غير أخالقي وغير مالئم لطالب في أكاديمية القاسمي – كلية أكاديمية
للتربية.
ث .عدم مالءمته ملهنة التعليم (في حالة اكتشاف حاالت مرضية لدى الطالب/ة ولم يبلغ
عنها الطالب/ة يحق للكلية مطالبته/ها بإحضار تقرير طبي من طبيب متخصص وفي
حاالت خاصة يحق للكلية عقد جلسة لبحث سلوكياته وتصرفاته غير االعتيادية
واتخاذ االجراءات الالزمة).
 .2في حالة إيقاف الطالب عن الدراسة من قبل لجنة الضبط يعود إلى الدراسة حسب
الشروط التي تضعها اللجنة.
 .3في حالة إيقاف أو إنهاء دراسة الطالب يبلغ بواسطة رسالة خطية موقعة من قبل رئيس
األكاديمية أو بواسطة البريد املسجل ،للطالب االستئناف على القرار خالل أربعة عشر يوما
من موعد إعالمه ،وذلك أمام لجنة خاصة مركبة من املركز األكاديمي ورئيس املسار
ورئيس القسم ومرشده التربوي ،يعطي قرار اللجنة الخاصة خالل أسبوع ويكون قرارها
نهائيا.
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يمنح الطالب حق االستئناف على قرار لجنة الضبط إلى لجنة االستئناف خالل  14يوم
استالم القرار.
رسوب الطالب وفصله ألسباب أكاديمية:
أ .كل طالب لم ينه بنجاح  %80من النقاط املطلوبة يعتبر راسبا في مستوى السنة التي رسب
فيها  ،وال يجوز أن ينقل أو ينتقل إلى مستوى السنة التي تليها.
ب .يلزم الطالب بدراسة املواد التي رسب فيها حضورا وانتظاما ويلزم بجميع الواجبات
املطلوبة كما هو وارد في خطة املساق ،وبدفع رسوما تحددها الكلية.
ت .ال يجوز للطالب أن يبقى في مستوى السنة الواحدة أكثر من سنتين ،وعندها يعتبر
مفصوال من الكلية بسبب مستواه التعليم املتدني.
ث .تصدر لجنة التدريس قرار فصل الطالب ،ويبلغ الطالب بذلك خطيا.

إعادة دراسة املواد:
أ .على الطالب الذي أخفق في الحصول على معدل عام ( %65خمس وستين) عند التخرج
أن يعيد امتحان بعض املواد في سنة الحقة مع دفع رسوم املواد املعادة إلتمام تخرجه
وبتنسيق من لجنة التدريس ،وفي جميع الحاالت التي شملتها هذه الفقرة تعلم سكرتارية
التعليم خطيا بذلك وترصد له العالمة الجديدة حتى لو كانت أقل من العالمة األولى والتي
بسببها أعاد دراسة تلك املادة أو املواد.
ب .على الطالب الذي أخفق في الحصول على معدل عام ( %70سبعين) في مواد التخصص
إعادة دراسة املواد التي رسب فيها لرفع معدله في ذلك التخصص مع دفع رسوم املادة
املعادة ،ويطبق عليه نظام املواظبة واالمتحانات وترصد له العالمة الجديدة حتى لو كانت
أقل من العالمة األولى والتي بسببها أعاد دراسة تلك املادة أو املواد.
ت .يلزم الطالب الذي يرسب في مادة ويعيدها في سنة الحقة دراسة املادة حسب املنهاج
الجديد املعمول به في سنة إعادة دراسته لها ،ويلزم بجميع الواجبات املطلوبة كما هو وارد
في خطة املساق ،كما يلزم الطالب املؤجل لدراسته بذلك.
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ث .يحق للطالب الذي تقدم ملوعد "أ" أن يعيد امتحان أية مادة نجح فيها في ذلك املوعد من
نفس الفصل والسنة لغرض تحسين عالمته في تلك املادة  /املواد ،وترصد له العالمة
الثانية حتى لو كانت أقل من األولى ،وفي حالة رسوبه في دور "ب" عند اإلعادة يعتبر راسبا،
وال يحق له التقدم ملوعد خاص.
ج .يلزم الطالب الذي أخفق في الحصول على معدل عام أقل من  %70فما فوق في التربية
العملية بإعادتها في السنة التي تليها ،مع دفع الرسوم املستحقة كاملة ،أو يتخذ بحقه
إجراءات أخرى تقررها هيئة اإلرشاد التربوي في الكلية.
ح .إن رسوب الطالب في التربية العملية يشير إلى عدم مالءمته ملهنة التعليم.
إن عدم مالءمته تقرر عن طريق لجنة مكونة من مركز اإلرشاد واملرشد ورئيس املسار ،ولها
الحق في منع إمكانية استمراره في التعليم.
ينبغي إبالغ الطالب بوضعه التعليمي في موعد أقصاه شهر قبل إحالته للجنة.
خ : .على الطالب الذي أخفق في الحصول على معدل  %70في أي مادة من مواد التخصص
والتربية العملية و  %60في أي مادة من املواد األخرى إعادة دراسة تلك املادة مع دفع
رسوم املواد املعادة ،ويطبق عليه نظام املواظبة والحضور واالمتحانات وترصد له العالمة
الجديدة حتى لو كانت أقل من العالمة األولى والتي بسببها أعاد دراسة تلك املادة أو املواد.
د .يحق للطالب الذي يرغب في تحسين معدلة العام أن يعيد دراسة أية مادة نجح فيها مع
دفع رسوم املواد املعادة ،وترصد له العالمة الجديدة حتى لو كانت أقل من العالمة األولى،
وفي حالة رسوبه عند اإلعادة يعتبر راسبا في تلك املادة.

30

املواظبة حضور املحاضرات والتربية العملية:
أ.

تشترط املواظبة لجميع الطلبة في كل املحاضرات واملناقشات للمواد التي يدرسها
الطلبة .ويتولى محاضر املادة تسجيل حضور وغياب الطلبة يوميا على كشوفات
خاصة او باملنظومة الخاصة لكل محاضر .ويقدم تقريرا فصليا بذلك قسم
التحصيالت الدراسية.

ب .ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من عشرين باملائة عن محاضرات كل مادة بعذر أو
بغير عذر .هذا ال يشمل عطلة الزواج (أسبوع) ،الوالدة (ثالثة أسابيع) ،املكوث في
املستشفى (أسبوع) ،الحداد على قريب من الدرجة االولى (ثالثة أيام) (.يفضل
عدم استغالل ايام الغيابات املسموح بها اال في حاالت ضرورية)
ت .اذا تجاوز الطالب في مادة الحد املسموح به للغياب يحرم من التقدم المتحان
تلك املادة في موعد "أ" و "ب" من الفصلين االول والثاني ويعتبر راسبا في تلك
الفترة.
ث .طالبة حامل تمنع من االشتراك في دروس التربية البدنية ،وعلى الطالبة تعويض
هذه الدروس في موعد اخر.
ج .عند الغياب لظروف حتمية وموثقة بتصديق قهري ينبغي التوجه الى عميد
الطلبة.
ح .في حالة تغيب الطالب عن التربية العملية لعذر قهري يلزم بتعويض أيام تغيبه في
ذلك الفصل أو الفصل الذي يليه ،أو خالل شهر أيلول من السنة الدراسية
التالية كحد أقص ى ،وفق برنامج يحدده له املرشد التربوي ،أو مركز االرشاد ،أو
التخصص على أن ال تزيد نسبة الغياب عن .%20
خ .يحق للمحاضر بعد دخوله قاعة املحاضرات حرمان أي طالب متأخر من حضور
املحاضرة ،ويحتسب ذلك الحرمان من النسبة املئوية املسموح تغيبها عن
املحاضرة.
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د.

في التعلم املركز ضمن دورات ومساقات مكثفة ال يسمح للطالب بأي حال من
األحوال أن يتغيب أكثر من  %20من اللقاءات بعذر او بغير عذر.

ذ.

يحق للطالب بأن يتوجه للمحاضر ليحص ي عدد غياباته واستدراك ذلك قبل قطع
الغيابات املسموح بها.

ر.

ال يمكن اعفاء طالب من الحضور في مساق معين اال بشروط واضحة وغير قابلة
للتأويل:
-1اذا كان املساق اعادة ويتضارب مع عمل الطالبة املعلمة في السنة الرابعة واذا
لم يتعارض مع املهام التي يحتمها املساق وبمصادقة املحاضر ورئيس
القسم .كما ينبغي تقديم وثائق رسمية من الوزارة او املشغل تثبت بان
الطالب\ة تعلم في ذلك الوقت.
 -2في حالة تغيب الطالب\ة واالنقطاع عن املواظبة في املحاضرات بسبب مرض\
حاث طرق وغيرها ال يحق االعفاء من الحضور والتقدم لالمتحانات.
(يتوجب التوقف عن الدراسة والتسجيل للمساقات التي تم الغاءها من
جديد)
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حقوق وامتيازات الطالب
منح ومساعدات
تهتم األكاديمية بالبحث عن مصادر يمكن من خاللها أن يحصل الطالب على مساعدات مالية،
كما تعنى بمكافأة املتفوقين تشجيعا لهم  ،وإليكم قائمة املنح واملساعدات التي يمكن الحصول
عليها من خالل الدراسة في الكلية :
أ .منح مشروطة من قبل وزارة املعارف(حتى  50%من القسط) وأيضا حتى  66%من القسط
(תכנית אתגר) .يمكن تقديم طلب للمنحة املشروطة في الكلية وتقوم الدائرة املالية بالتوصية
لدى وزارة املعارف للموافقة عليها ،هذه املنحة هي بمثابة قرض  ،يتحول إلى هبة إذا حصل
الطالب بعد تخرجه على عمل ضمن شهاداته ووفق طلب التعيين الذي يحصل عليه الطالب.
ب .منحة مسار املتميزين )מצוינים בהוראה) بقيمة قسط دراس ي لكل سنة ،باإلضافة إلى
تقليص عدد سنوات التعليم إلى  3بدال من  4سنوات .وهي منحة مشروطة تمنحها الكلية
بمشاركة وزارة املعارف للطالب املقبولين ملسار املمتازين.
ت .منح امتياز  :تقوم الكلية بمنح املتفوقين من الطالب منحة االمتياز ألول ثالثة طالب ملن
يحصل على معدل سنوي  90فما فوق لطالب سنة ثانية حتى رابعة من كل تخصص ,وكل
طالب يحصل على معدل  95وما فوق يشمل المسار العادي ومسار الممتازين .
ث .مشروع بيرح  :يتمتع طالب الكلية بإمكانية االنضمام إلى مشروع بيرح والذي تصل منحته إلى
أكثر من  50%من القسط الدراس ي  ،يمكن التسجيل ملشروع بيرح عبر موقع بيرح في اإلنترنت.
ج .منح ومساعدات بواسطة مكتب عميد الطلبة تمنح حسب الوضع االقتصادي للطالب ،يتم
توزيع نماذج خالل السنة الدراسية( .صناديق المنح تتغير من سنة الى اخرى وفقا للجهات
المانحة)

ح .منح سنوية توزع من قبل مكتب رئيس الحكومة أو مصادر أخرى يعلن عنها في وسائل اإلعالم.
تحتفظ األكاديمية لنفسها الحق بتغيير وتعديل ما ورد في هذا الدليل وفق النظم والقوانين
املعمول بها في الكلية.
خ .ال يحق للطالب الحصول على اكثر من منحة واحدة خالل السنة التعليمية.

 يتحمل الطالب املسؤولية في حال عدم معرفته وإملامه بتعليمات الدائرة املالية املوجودة
في دليل الطالب .
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 تم صياغة الدليل بصيغة املذكر وهو موجه لكال الجنسين.
مالءمات لذوي االحتياجات الخاصة:
يحق لكل طالب الحصول على تسهيالت معينة في الكلية وفقا لوثائق رسمية تمنحه املطالبة
بذلك ،ومن ثم يتم دراسة كل حالة بشكل منفرد من قبل لجنة مختصة.
זכויות סטודנטיות בהיריון
 -1לסטודנטיות בהיריון ניתנת הזכות להתחשב במצבן ולהקל עליהן במסגרת התקנון
והאישורים הרפואיים המתאימים ,אין לנצל מצבים כדי ליהנות מהקלות
אקדמיות).כל פנייה תיבדק לגופו של עניין בתוך וועדה מצומצמת שחברים בה רכז
אקדמי ,דיקן הסטודנטים ומנהל הסטודנטים)
א .במידה וסטודנטית נאלצת להיעדר בשל בדיקה דחופה ,שמירת היריון ,סיבוכים
אחרי לידה תוכל להיעדר פעם אחת מהקורס מעל למותר ))20%
ב .לסטודנטית בהיריון יש להתחשב במצבה הבריאותי ולקלוט אותה במידת האפשר
במסגרת העבודה המעשית בבית ספר קרוב למכללה או למקום מגוריה.
ג .לסטודנטית בהיריון יש זכות לדחות את מסירת העבודות שלה לאחר תיאום רשמי
עם המזכירות של החוג.
ד .לסטודנטית בהיריון יש את הזכות לבנות מערכת שעות גמישה במידת האפשר כדי
לאפשר לה לסיים יום לימודיה בשעת מוקדמת.
ה .לאפשר לסטודנטיות נשואות לנצל את מכסת השעות הבלתי פורמאליות ) 60ש')
לתרומה בקהילה  /חונכות מבוקרת.
ו .לאפשר לסטודנטיות האמהות חלון רחב של שעת הנקה אם יזדקקו לכך.
ז .לאפשר לסטודנטית היולדת חופשת לידה של  4שבועות .היעדרות מבלי לפגוע
בזכויותיהן האקדמיות.
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تقديم شكاوى طالبية
.1

يحق للطالب/ة تقديم شكوى في حالة الشعور بالظلم واإلجحاف بحقه.

.2

يتم تقديم الشكاوى عبر القنوات املالئمة وذلك داخل العمادة فقط.

.3

أي شكوى مجهولة االسم ال تعالج بتاتا.
*

חוק זכויות הסטודנט -בתשס "ז 2117-
פרק א ) :פרשנות
הגדרות

.1

בחוק זה –
"אגודת סטודנטים" – גוף הנבחר על ידי סטודנטים בהתאם
להוראות פרק ד':
"המועצה להשכלה גבוהה" – המועצה להשכלה גבוהה
כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח–1957
)להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה):

1

"מוסד" – מוסד שהוא אחד מאלה:
) )1מוסד שהוכר לפי סעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה:
) )2מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק
המועצה להשכלה גבוהה:
) )2מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 27א לחוק
המועצה להשכלה גבוהה:
) )4מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו25-ד לחוק המועצה
להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה
להשכלה גבוהה:

*

התקבל בכנסת ביום י"ב בסיון התשס"ז ) 29במאי  :)2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו

בהצעות חוק – הכנסת  ,145מיום ב' בניסן התשס"ז ) 21במרס  ,)2007עמ' .147
 1ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
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) )5מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד
התעשייה המסחר והתעסוקה:
) )6מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל:
) )7מכינה קדם אקדמית במסגרת המוסדות המנויים בפסקאות
) )1עד ):)6
"מועמד" – מועמד לקבלה ללימודים במוסד:
"סטודנט" – תלמיד הלומד במוסד:
"רישום ללימודים" – בקשה של מועמד להתקבל ללימודים
במוסד:
"השר" – שר החינוך.
פרק ב ) :עקרונות יסוד
.2
מטרה

הזכות
להשכלה

הסטודנט ,מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל לזכויות אלה
ולשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה.
.2

גבוהה

איסור

לכל אזרח ישראלי או תושב ישראל הזכות לשוויון הזדמנויות
בקבלה ללימודים במוסד לצורך רכישת השכלה גבוהה והשכלה
על תיכונית ,בכפוף להוראות חוק זה.

.4
הפליה

מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי
ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה ,ועקרונות לזכויות

)א) מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או
מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם ,רקעם החברתי-
כלכלי או מטעמים של דת ,לאום ,מין או מקום מגורים ,בכל
אחד מאלה:
) )1רישום ללימודים וקבלה למוסד:
) )2קבלה לתחומי לימוד:
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) )2קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.
)ב) לא יראו הפליה לפי סעיף קטן )א) בקיומם של מוסדות
נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי
דת ,של מסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות
אוכלוסייה מסוימות ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף )9ב).
)ג) טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישת חובה לספק מידע
אודות ארץ המוצא של המועמד או של הוריו ,דת או לאום:
אין בהוראת סעיף קטן זה כדי למנוע בקשה לקבל מידע
כאמור ,בטופס נפרד ,בהסכמת המועמד ,וכן לעניין קבלה
למסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת או
למסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסייה
מסוימות או לעניין תנאי קבלה מקלים לפי סעיף )9ב).
.5

בלי לגרוע מכל זכות המוקנית לפי כל דין ,לכל סטודנט החופש

חופש
הביטוי של

להביע את דעותיו ,עמדותיו והשקפותיו לגבי תוכנו של חומר
הלימוד והערכים המובעים בו :אין בהוראת סעיף זה כדי להגביל

סטודנטים

את סמכותו של מוסד להסדיר את אופן הבעת הדעות ,העמדות
או ההשקפות לצורך שמירה על מהלך הלימודים התקין.

חופש
ההתארגנות

.6

של
סטודנטים
מימוש

הקבועים בעניין זה בתקנון המוסד.
.7

זכויות
פרסום
הוראות
החוק

לכל סטודנט החופש להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא ,לרבות
בנושאים הנוגעים לסטודנטים ולזכויותיהם ,לפי הכללים

מוסד לא ימנע ממועמד או מסטודנט לממש את זכויותיו לפי
פרקים ב' עד ה'.

.7

)א) מוסד יפרסם את הוראותיו של חוק זה ,בתחילת כל שנת
לימודים ,באתר האינטרנט של המוסד ,אם קיים כזה,
בשנתון ובידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי
בתחומי המוסד.
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)ב) ראש מוסד יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמנהלי
של המוסד ,בכתב ,בתחילת כל שנת לימודים ,את עיקריו של
חוק זה.

פרק ג ) :רישום ללימודים -קבלה למוסדות והוראות לעניין לימודים
.9

)א) לא תהיה הפליה בין מועמדים בתנאי הקבלה למוסד ,והם
יהיו לפי אמות מידה שיקבע המוסד לתחומי הלימוד
ולמסלולי הלימוד השונים :אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע

תנאי קבלה

בהוראות לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.
)ב) על אף האמור בסעיף קטן )א) ,רשאי מוסד להקל את תנאי
הקבלה לשם קידום הנגישות של מועמדים מקבוצות
אוכלוסייה מסוימות ,לרבות מטעמים של רקע חברתי-
כלכלי.
.10
דמי רישום

מסירת מידע
על ידי מועמד

הרישום ללימודים יהיה תמורת דמי רישום אחידים שלא יעלו על
 250שקלים חדשים :הסכום האמור בסעיף זה יהיה צמוד למדד
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
במועדים שיקבע השר בתקנות ,ויפורסם על ידי המוסדות.

.11

)א) מועמד ימציא למוסד ,לפי דרישת המוסד ,כל מסמך וכל נתון
אחר הדרוש לשם הליך הרישום ללימודים והקבלה למוסד,
בכפוף להוראות סעיף )4ג).
)ב) מוסד לא יעשה כל שימוש במסמכים ובנתונים האמורים
בסעיף קטן )א) ,מלבד השימוש הנדרש בתהליך קבלתו של
המועמד למוסד או שימוש אחר שהמועמד נתן לו את
הסכמתו.

זכות בחירה .12
של תחום

מועמד רשאי לבחור את תחום הלימודים שאליו יירשם על פי
נטיותיו האישיות ותחומי העניין שלו ,בלי שיושמו בפניו סייגים

לימודים

ותנאי קבלה בניגוד להוראות חוק זה.
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תעודת
סטודנט

.12

מוסד או אגודת סטודנטים מטעמו לעניין זה ,ינפיקו לכל סטודנט
הלומד במוסד תעודת סטודנט ,שתשמש לזיהוי הסטודנט לצורך
מימוש זכויותיו לפי חוק זה )בחוק זה – תעודת סטודנט).

.14

מלגות המוענקות על ידי מוסד יחולקו לפי אמות מידה שיובאו
לידיעת כלל הסטודנטים במוסד והמועמדים לאותו מוסד:
בהענקת מלגות תינתן עדיפות לחלוקת מלגות סיוע על בסיס
חברתי-כלכלי והישגים אקדמיים ולחלוקת מלגות הצטיינות :אין

מלגות

בהוראות סעיף זה כדי למנוע חלוקת מלגות לפי אמות מידה
אחרות.
בחינות
ועבודות

.15

)א) מוסד יפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים
השונים )בסעיף זה – בחינה) בסמוך למועד הרישום
לקורסים :כל שינוי במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים.
)ב) סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה ,לרבות
בחינות בקורסי יסוד ,בשנה שבה נלמד הקורס ,בשני מועדים
שקבע המוסד ,ללא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות
באותם תנאים וללא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט ,וזאת
בהתאם לנוהלי המוסד ,לרבות לעניין אופן הרישום לבחינה
והציון הקובע.
)ג) מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה
ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש לאחר בדיקתן ופרסום
הציונים שלהן ,וכן רשאי הוא לקבל העתק מהן ,בתמורה
לעלות העותק.
)ד) סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה ,כאמור
בסעיף קטן )ג) ,ובלבד שעיין בבחינה או בעבודה טרם הגשת
הערעור.

זכות
להשעיית
הלימודים

.16

סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא
תעלה על שתי שנות לימודים ,בלי שתקופה זו תימנה לו במניין
שנות לימודיו לתואר :אופן הודעת הסטודנט על השעיית
הלימודים יהיה בהתאם לנוהלי המוסד לעניין זה.
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.17
כללי

מוסד יקבע ויפרסם ,בכפוף להוראות חוק זה ,כללי התנהגות
המתייחסים להתנהגות מועמדים וסטודנטים בקשר עם

התנהגות
ותקנון

לימודיהם במוסד ,לרבות בזמן הלימודים ובתחומי המוסד,
ובכלל זה במעונות הסטודנטים ,ובהם תקנון משמעת והעונשים

משמעת

הצפויים בשל הפרת הכללים הקבועים בו )בפרק זה – עבירות
משמעת).

ועדת

.17

מוסד יקים ועדת משמעת וועדת ערעורים ,לדיון בעבירות

משמעת
וועדת

משמעת ,ויפרסם את הרכבן :ועדת הערעורים תורכב מנציגי סגל
ההוראה ומנציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד ,ואם אין

ערעורים

במוסד אגודת סטודנטים – מנציגי הסטודנטים.

הליכים

.19

משמעתיים,
זכות טיעון

)א) ועדת משמעת או ועדת ערעורים לא תתכנס ללא השתתפות
הסטודנט שענינו נדון בפניהן ,אלא אם כן ויתר על כך מראש
או הוזמן לדיון בעניינו ולא הופיע ללא הצדק סביר.

וזכות ערעור

)ב) לא יורשע מועמד או סטודנט בעבירת משמעת אלא לאחר
שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ,בהתאם לנוהלי
המוסד ,ולא יורחק מהלימודים אלא אם כן ניתנה לו
הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני ועדת משמעת וזכות
לערער על החלטתה בפני ועדת ערעורים.
פרק ד ) :אגודת הסטודנטים במוסד
בחירות

.20

לאגודת
הסטודנטים
תקנון
אגודת
הסטודנטים

.21

מוסד יאפשר לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במוסד במועד
שייקבע ,בתיאום עם הנהלת המוסד.
אגודת הסטודנטים תפעל לפי תקנון אגודת הסטודנטים
שיפורסם לכלל הסטודנטים במוסד ,ויעמוד לעיון במשרדי אגודת
הסטודנטים.
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פרק ה ) :נציב קבילות סטודנטים
.22

בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים :כל מועמד וכל סטודנט
במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים או לגוף
אחר במוסד המוסמך לברר תלונות )בסעיף זה – הנציב) ,אם סבר

נציב
קבילות

שנפגעו זכויותיו לפי חוק זה ,לרבות במסגרת הליך משמעתי לפי
פרק ד' ,או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או המנהלי

סטודנטים

במוסד :הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל וישיב למתלונן,
ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בעניין התלונה לכל גורם
מוסמך במוסד ,כן ידווח הנציב לראש המוסד ,מדי שנה ,על
פעולותיו לבירור התלונות באותה שנה.
פרק ו ) :הוראות שונות

שמירת
דינים

.22

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ,לרבות הוראות
חוק שוויון אנשים עם מוגבלות ,בתשנ"ח.21997-

.24

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל
הנוגע לביצועו ,ובלבד שתקנות לעניין מוסדות שבפיקוח משרד

ביצוע
ותקנות

התעשייה המסחר והתעסוקה יותקנו בהסכמת שר התעשייה
המסחר והתעסוקה.

תיקון חוק .25
המועצה
להשכלה

בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח– ,31957בסעיף 25א,
בסופו יבוא" ,לרבות לעניין קבלה לעבודה ,דירוג העובד ודרגתו

גבוהה
[מס' ]15

ושכר ותנאי עבודה".

 2ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152
 3ס"ח התשי"ח ,עמ'  :191התשס"ו ,עמ' .222
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תיקון
פקודת מס
הכנסה
[מס' ]156

.26
בפקודת מס הכנסה– 4

))1

בסעיף 40ג –
)א) במקום סעיף קטן )א) יבוא:
")א) בחישוב המס של יחיד תושב
ישראל )בסעיף זה – יחיד) תובא
בחשבון נקודת זיכוי אחת אם הוא
זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון
ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי
לקבל תואר אקדמי שני ,ממוסד
להשכלה גבוהה:".
)ב) בסעיף קטן )ב) ,במקום "מחצית נקודת זיכוי
כאמור בסעיף זה" יבוא "נקודת זיכוי אחת
או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה ,לפי
העניין:",
)ג) בסעיף קטן )ג) ,במקום "מחצית נקודת זיכוי"
יבוא "נקודת זיכוי אחת" ,ובמקום "ובעבור"
יבוא "ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה
בעבור":
בסעיף קטן )ד) –

)ד)

 4דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  :120ס"ח התשס"ז ,עמ' .142
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) )1בפסקה ) ,)1במקום "מחצית נקודת
זיכוי ,בחמש שנות מס" יבוא
"נקודת זיכוי אחת ,בשלוש שנות
מס ,ומחצית נקודת זיכוי ,בשתי
שנות מס":
) )2בפסקה ) ,)2במקום "מחצית נקודת
זיכוי כאמור בפסקה ) ")1יבוא
"נקודת זיכוי אחת":
)ה) בסעיף קטן )ה) ,במקום "מחצית נקודת זיכוי
כאמור בסעיף זה" יבוא "נקודת זיכוי אחת
או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה ,לפי
העניין".
))2

בסעיף 40ה ,במקום הסיפה החל במילים
"למחצית נקודת זיכוי" יבוא "לבחור אם יובאו
בחשבון בחישוב המס שלו נקודת זיכוי אחת או
מחצית נקודת זיכוי ,לפי העניין ,לפי סעיף 40ג
או מחצית נקודת זיכוי לפי סעיף 40ד.".

תחילה

.27

)א) תחילתו של חוק זה ,למעט סעיף  ,26ביום י"ח באלול
התשס"ז ) 1בספטמבר .)2007
)ב) תחילתם של סעיפים 40ג ו40-ה לפקודת מס הכנסה ,כנוסחם
בסעיף  26לחוק זה ,לגבי יחיד שסיים לימודיו לתואר אקדמי
ראשון או לתואר אקדמי שלישי ברפואה ,ברפואת שיניים או
במסלול לימודים ישיר לתואר שלישי ,בשנת המס .2007
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