
 

الب بخصوصتعليمات 
ّ
ّ تغّيب الط

ّ
ّةطبيقات العمليّّعن الت

يب عن الّتطبيقات العملّية غير مسموح به، الغياب ُيعّوض واملتجاوز ُيحرم.
ّ
ي توضيح وفيما يل وفًقا ألنظمة الكلّية فإّن التغ

 ذلك:

 ة يتوّج طبيقات العمليّ ب عن التّ يتغيّ  /ةطالب كّل ( 1
ّ
 (مع هذه الّرسالة )مرفق ا بتقرير خاّص ًق ب عليه تعويض ذلك موث

ع من: مدير/ة املدرسة، 
ّ
ربوّي/ة.  مع تصديقموق

ّ
نموذج تخطيط درس وتنفيذه بنماذج مشاهدة دروس، و ا ومرفًق املرشد/ة الت

  يطّبق بها.ة التي في املدرسة التطبيقيّ 
ّ
م الط

ّ
الب نموذج الّتعويض والّنماذج املرافقة له للمرشد/ة التربوّي/ة، واملرشد ُيسل

 training@qsm.ac.ilبدوره يبعث الّنماذج لسكرتارية القسم عبر البريد اإللكترونّي: 

تين باإلضافة إلى حصّ  ،ويطّبقهاالطالب/ة املتدّرب/ة عدد الحصص التي يشاهدها ( التغّيب يستوجب تعويضه بنصاب 2

  مقابل اإلجمال التربوّي الذي ُيذّيل فيه اليوم؛
ّ
صاب بعدد ن الب تسليم نماذج )مشاهدة وتحضير دروس(وبالّتالي على الط

ف الذي يجري خالل عطلة املدارس يستوجب .الساعات التي تغّيب عنها
ّ
ضه أيًضا تعوي التغّيب عن اإلجمال التربوّي املكث

 وُيحسب من نسبة الغياب. )بنفس نصاب ساعات اإلجمال( 

  أّيامعويض تتّم على حساب أّيام العطلة في الكلّية بين الفصلين، أو على حساب ام التّ أيّ ( 3
ّ
كّل ة. الب في الكليّ عطلة الط

)إجازة والدة، حالة مرضّية، املكوث في عذر قهرّي/ شرعّي بسبب  في الفصل األّول من الّسنة الدراسّية طالب/ة تغّيب

اإهتمام بتعويض ذلك قبل االنتقال عليه اال ، فإّن (املستشفى
ّ
اني في الكلّية. وإذا كان الغياب في الفصل الث

ّ
ني لى الفصل الث

اني.
ّ
لّية ُيتاح موفي حاالت خاّصة تستوجب تصديًقا مسبًقا من رئيسة التربية الع فُيتاح له الّتعويض حتى نهاية الفصل الث

 .أقص ى كحّد  اليةالتّ  ةالدراسيّ  نةالّس  من أيلول  شهر  خاللللطالب/ة أن يعّوض ما تغّيبه في الفصل الثاني 

ربية العملّية 3يتغّيب ( من الّضروري أن يبلغ املرشد/ة التربوّي/ة سكرتارية القسم عن كّل طالب 4
ّ
في الفصل  لقاءات عن الت

اني
ّ
الب  حول تواريخ الغياب وأسبابه. تقوم إدارة القسم باستدعاءبتقرير ، مرفًقا األّول أو الث

ّ
ه أوشك لجلسة وتنبيهه أل الط

ّ
ن

ربية العملّية.
ّ
سبة. %20 املسموح بها نسبة الغياب /ةطالبال ُيمنع أن يتجاوز  على بلوغ نسبة التغّيب التي تحرمه من الت

ّ
 الن

 ، pdsمنوطة بنوع الّتطبيق )عادي و
ّ

الب/ة.( أو أكاديميا صف
ّ
 وعدد أّيام الّتطبيقات اإلجمالّية للط

ى لجلسة استماع مع رئاسة القسم، وقد عسُيستد-وفق الّتعليمات أعاله-( كّل طالب تغّيب بسبب عذر شرعّي ولم يعّوضه5

ربية العملّية، ويتوّجب عليه إعادتها في الّسنة الّتالية.
ّ
 ُيحرم من الت
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وما فوق ويعمل في حقل الّتعليم وتراكم لديه/ا أّيام غياب يتوّجب عليه تعويض ذلك في  الّسنة الّرابعة( كّل طالب/ة في 6

املدرسة التي يعمل بها مع إرفاق نموذجي تخطيط وتنفيذ لدرسين عن كّل يوم تعويض مع توقيع مدير املدرسة التي يعمل 

 بها. )التعويض خارج نطاق أّيام العمل التي يعمل بها(.

 

    

ّواالحتراممع التحّية 

ّد. هيفاء مجادلة

 ّ
ّ
ّةربية العمليّّرئيسة الت

 

 


