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  الطلبة األعزاء،

قبولكم للدراسة یعني انضمامكم للعائلة األكادیمیّة المھنیّة في كلیّة سمینار . أھال بجمیع المنضّمین إلى الدراسة في كلیّة سمینار ھكیبوتسیم
 78یّة منذ ھكیبوتسیم، وتولّي مسؤولیّة شخصیّة تجاه تطّوركم األكادیمّي والمھنّي، من منطلق الحفاظ على التقالید والقیم التي تأسست علیھا الكل

 .الجھاز التربويمّمن لھم تأثیر كبیر على علمین ومربّین عاًما وعملت بموجبھا على تأھیل أجیال كاملة من م

 .الحفاظ على االحترام واالستقامةونرّحب بكم كشركاء في السیرورات الدراسیّة التي تعّزز الفضول، االنفتاح واالجتھاد، 

صحوبة بالتجدّد، تغییر اتجاھات التفكیر، إلى التزام وجھود، ولیست دائًما سھلة ومریحة؛ لكنھا من ناحیة أخرى م بحاجةإن سیرورات الدراسة 
 .اإلبداع ولقاء فرص جدیدة

على ضوء ذلك، ندعوكم للمشاركة في جمیع أنشطة الكلیّة . الدراسة الحقیقیّة یمكنھا أن تجري في بیئة تسودھا الثقة واالحترام نؤمن بأنّ نحن 
 .والمساھمة في خلق أجواء مریحة، متاحة وداعمة

. موازنة مالئمة بین احتیاجات الطالب كفرد وبین رفاه جماھیر الكلیّة، تّم على مدار السنوات بناء نظام من القواعد واألنظمةمن أجل الحفاظ على 

 .لظروف واالحتیاجات المتغیّرةل وفقًاھذا النظام وتجدیده كل سنة، وذلك  فحصیتّم 

ھة إلطار الحیاة الدراسیّة في الكلیّة، والتي تمنح الطالب حریّة ھذه القواعد مدّونة في النظام الموجود أمامكم وتھدف إلى رسم الخط وط الموّجِ
 . التعلیم والتعلّم، التطّور، والنمّو واإلبداع

ن في مجال التربیة في یساھمممعلّمین ومربّین  -بالتعاون نبني دراسة شیّقة ومثیرة للتحدّي، تنضّمون في نھایتھا إلى جمھور خّریجي الكلیّة 
 . إسرائیل

 .معلومات للطالب باستمرار، بكل ما یتعلّق بحقوقھم وواجباتھم كطالب في الكلیّةالتلتزم إدارة الكلیّة بتوفیر 

التعلیمات . یتوّجب على الطالب االطالع على مضمونھ واتّباع تعلیماتھ خالل فترة دراستھم. النظام المفّصل أدناه یعتبَر بمثابة معلومات أساسیّة
 .ھذا النظام على المحاضرین، ویتوّجب علیھم أیًضا اتّباع تعلیماتھ یقدَّم. تسري حتى وإن لم یقرأھا الطالب أیًضاالواردة أدناه 

 .نأمل بأن تساعدكم المعلومات الواردة ھنا خالل فترة دراستكم

 مع االحترام،

 إدارة الكلیّة

 عام
 الجدول الدراسي، العطل ومواعید االمتحانات. أ

 

 .مغلقة" السبیل"ستكون المكتبة وخدمات  -الذكرى السنوي الغتیال اسحاق رابین، یوم الكارثة، یوم ذكرى شھداء الجیش اإلسرائیلي : خالل وقفة الذكرى** 

 

، یجري نشاط دراسي حول التدریب على التدریس، أو أیام مرّكزة ودورات تحضیریّة حول مواضیع 22.10.2017في الفترة التي تسبق تاریخ 
 .  لكل طالب) قبل شھر من النشاط(یتم اإلعالن عن ھذا النشاط، والذي یتّم تنسیقھ وفقًا للبرامج اإلرشادیّة في األقسام الدراسیّة، مسبقًا . مختلفة

 .2018-2017وفقًا للجدول الدراسي وعطل الكلیّة للسنة الدراسیّة   -العطل خالل السنة الدراسیّة 

 .محاضرین على حدّ سواءالللطالب و -وال تعتبَر عطلة دراسیّة مخّصصة لالمتحانات والمساقات المرّكزة االستراحة من الدراسة بین الفصول ال

 .الدروس وفقًا العتباراتھا الخاصة لطة في مواعید العطل وجدوییحّق إلدارة الكلیّة إحداث تغییرات بس

 

 

 النظام واإلجراءات. ب
 :مبنى البرامج الدراسیّة ومدّتھا. 1
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وشھادة التدریس في برنامج ألربع سنوات ال یمكنھا أن  .B.Edمدّة الدراسة للقب  ):دراسة اللقب األول(برنامج دراسي ألربع سنوات 
 . سنوات متواصلة بموجب تعلیمات مجلس التعلیم العالي 6تتجاوز 

 . التربیة والتعلیمالبرنامج الدراسي لثالث سنوات متاح فقط ضمن إطار برنامج المتفّوقین من وزارة 

 .سنوات متواصلة 5بارة عن سنتین، وال یمكنھا أن تتجاوز عمدّة الدراسة للقب الثاني : البرنامج الدراسي للقب الثاني

 مدّة الدراسة المعیاریّة في إطار برامج انتقال األكادیمیّین للتدریس ھي :البرنامج الدراسي في إطار برامج انتقال األكادیمیّین للتدریس
  .سنوات، ویخضع ذلك لتعلیمات وتوجیھات مجلس التعلیم العالي بما یتعلق بتقادُم الدراسة 6حتى 

 : معلومات عامة، بموجب توجیھات وزارة التربیة والتعلیم. 2

قرض  / جنبیّة لن یحصل على تخفیض في القسط الدراسي، منحةأبموجب توجیھات وزارة التربیة والتعلیم، الطالب الذي یملك مواطنة 
 . من وزارة التربیة والتعلیم

 .التوّجھ للعمل في مجال التدریس یتّم بموجب توجیھات وزارة التربیة والتعلیم ووزارة الداخلیّة

 .بحقھم سجّل جنائي في الجھاز التربوي لَ ال تلتزم وزارة التربیة والتعلیم بتشغیل طالب تسجَّ 

تجري الدروس . في أیام الجمعة، تجري نشاطات دراسیّة، عمل تطبیقي وجوالت، بحسب الحاجة. سالخمی -الدراسة المنتظمة تجري أیام األحد . 3
 . 21:00-8:30بین الساعات 

 ا، وذلك وفقً 13یتّم تقدیم دروس استكمالیّة فقط إذا كان عدد الدروس في الفصل أقل من . ال تلتزم الكلیّة بإجراء دروس بشكل متواصل. 4
 .ھذه الدروس تجري في أخر یومّي جمعة من الفصل الدراسي. العتبارات إدارة الكلیّة والمحاضر

 إطار وذلك خارج ، وذلك بتنسیق مسبق،تقدیم االستشارة، اإلرشاد والدعم الطالب بھدف یتوّجب على المحاضرین تخصیص وقت الستقبال. 5
 .ساعات التدریس التلقیني

 .SMSالمحاضرین المعروف مسبقًا من خالل نظام اإلعالنات ومن خالل  تغیّبیتّم اإلعالن عن . 6

إذا لم یحضر . إلغاء درس معیّن ال یلغي الدروس التي تلیھ. إعالن المحاضر عن إلغاء درس یُرَسل فقط من خالل قسم إدارة الغرف واالمتحانات. 7
بشأن قبل التوّجھ إلدارة لقسم إدارة الغرف واالمتحانات لالستفسار دقیقة على األقل  15المحاضر للدرس، یتوّجب على الطالب االنتظار 

للطالب إلغاء  ال یحقّ . ر المحاضر ألكثر من نصف ساعة یلغي الدرستأخّ ). إذا كان قسم إدارة الغرف مغلقًا، یعتبَر الدرس ملغیًا(الدرس 
 .الدروس

المنھاج الدراسي یشمل مضامین، . ھو بمثابة برنامج أكادیمي لتدریس المساق المنھاج الدراسي الخاص بكل مساق :برنامج التدریس في المساق. 8
یتّم عرض المنھاج الدراسّي على الطالب . أنظمة، أسالیب تدریس وطریقة تقییم الطالب، ولذلك فھو یلِزم المحاضر والطالب على حدّ سواء

ال یجوز . بوابة المحاضر /بوابة الطالب  علىلكلیّة الخاص بالكتروني في بدایة كل مساق، ویتّم نشره أیًضا عبر اإلنترنت وعبر الموقع اإل
 للمحاضر بیع كتبھ للطالب أو نصحھم بشرائھا

الموعد األخیر ! انتبھوا. یمكن إجراء تغییرات في الجدول الدراسي في أول أسبوعین من الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني .9
یتوّجب علیك دفع كامل تكلفة إذا تم االعتراف لك بمساق انتسبَت إلیھ بعد فترة التغییرات، . انتھاء فترة التغییرات لالعتراف بالمساقات ھو حتى

 .االنتساب للمساق

مع . ترى الكلیّة أھمیّة كبیرة في حضور الطالب إلى الدروس وإجراء الحوارات والنقاشات بینھم وبین المحاضرین :الحضور إلى الدروس. 10
یتّم تفصیل متطلبات المساق في المنھاج الدراسي الخاص بھ في . للمحاضرین حّق مستقل في تحدید نسبة الحضور المطلوبة في كل مساقذلك، 

في . في المساقات التي ال تلزم الطالب بالحضور، تقع مسؤولیّة الدراسة، إكمال المواد وتقدیم الوظائف على الطالب فقط. بدایة السنة الدراسیّة
جراء إل، وال یخّولھ نجاحھ في المساقیؤدي إلى عدم دروس في الفصل  3الطالب ألكثر من  فإّن تغیّباقات التي تلزم الطالب بالحضور، المس

في المساقات السنویّة، یتّم الحساب لكّل  .الشخصیّة بتؤخذ باالعتبار أیًضا أیام المرض واألسبا التغیّب،في إطار . االمتحانات أو تقدیم الوظائف
 . فصل على انفراد

م الطالب بالمشاركة الكاملة یلزِ  اإلرشاد التربوي والتدریب العملي: المشاركة في النشاطات الواردة أدناه منتظمة، وال یمكن التغیّب عنھا. 11
 . توضیح تفاصیل ھذه النشاطاتب یقوم القسم. تغیّبوبدون 

 . یلِزم الطالب بمشاركة كاملةالمختبرات، الرحالت والجوالت التربویّة والمھنیّة، وأي نشاط في المجال التربوي 

یتّم اإلعالن عن  -في حاالت استثنائیّة وبموافقة من عمادة الكلیّة . (یتّم اإلعالن عن جمیع النشاطات بموعد قریب من بدایة السنة الدراسیّة
 ). الموعد النشاطات قبل شھر من

 . B.Ed.  /M.Teach M.Ed. / M.A.A.Tأو لقب /المشاركة الكاملة في ھذه النشاطات ھي شرط للحصول على شھادة تدریس و
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 -) أي خالل أول أسبوعین من بدایة الفصل الدراسي(لمساق في إطار فترة التغییرات في جدول الدراسة  متأخًراالطالب الذي یختار االنتساب . 12

 . خالل الفصل ةوحمالغیابات المس تندرج في حسابوس التي لم یحضرھا في بدایة الفصل الدراسّي ال فإن الدر

في ھذه . وحةمالغیابات المس یندرج في حسابال  -الطالب الذین یشاركون في أسبوع العمل التطبیقي عن الدروس التي تجري كالمعتاد  تغیّب. 13
 . من المواد ینقصھمالحاالت، یتوّجب على الطالب إكمال ما 

 .عن الدرس تغیّبًا ،یحّق للمحاضر اعتبار التأخیر الذي یتجاوز عشر دقائق أو مغادرة الدرس مبكًرا: التأخیرات. 14

 بتاالخدمات في المكبطاقة الطالب تستخدَم للتعریف عن ھویّة الطالب ولتلقي . یحّق لكل طالب الحصول على بطاقة طالب :بطاقات الطالب. 15
 .م بإظھار بطاقة الطالبجزء من ھذه الخدمات یلزِ . المختلفة في الكلیّة، كالمكتبة مثال

 .ج إلصدار بطاقة جدیدة.ش 15یتوّجب على الطالب الذي فقد بطاقة الطالب دفع 

 

 التغیّب االستثنائي عن الدروس. ج
 .مبدئیًا، لن تتّم المصادقة على السفر خارج البالد خالل فترة الدراسة وخالل فترة االمتحانات :السفر خارج البالد

مثل الجوالت في الطبیعة أو التدریب العملي المركّز، والتي تجري خالل فترة الدراسة المنتظمة لجزء من  النشاطات التي تجریھا الكلیّة،
تقع على المشاركین في النشاطات الخاصة مسؤولیّة إكمال المواد . سائر الطالبالنسبة لبالطالب في المساق، ال تلغي دراسة المساق 

 . التعلیمیّة والمھام الخاصة بالدروس

 لألسباب التالیة ال یؤَخذ باالعتبار  التغیّب :االستثنائي التغیّبنظام 

 : الغیابات المسموحة خالل الفصل الدراسيّ 

ھذه العطلة في السنة الدراسیّة التي تزّوج فیھا  استغاللیتّم  -) أسبوع( عسلال، عطلة شھر الخدمة الخدمة االحتیاطیّة بموجب أمر
أیام ( ِحداد على األقرباء من الدرجة األولى، )أسابیع تشمل جمیع الغیابات المسموحة خالل الفصل 6حتى ( عطلة والدةالطالب، 

 .التعلیمیّة والمھام الدراسیّةتقع على الطالب مسؤولیّة إكمال المواد ). الِحداد

 .في ھذه الحالة مبًررا ومقبوال تغیّبھیعتبَر  -الطالب الذي تقدّم لموعد ب من االمتحان وتغیّب عن الدرس نتیجة لذلك 

 خاصعید  الطالب الذي یقرر التغیّب عن الدراسة بسبب. مسموحة تغیّبال تعتبَر أیام  أیام األعیاد لدى المسلمین، المسیحیّین والدروز
ل الفصل من مجمل الغیابات المسموحة خال التغیّب، یستغل ھذا )أعاله 7-6ویظھر العید في الجدول الوارد في صفحة (طائفتھ ب

).  غیابات خالل الفصل الدراسي 4أي بالمجمل (سَمح لھ بالتغیّب لمرة واحدة إضافیّة خالل الفصل الدراسي الدراسّي، لكن مع ذلك، یُ 

بالتزامن مع یوم عیدھم، یحّق للطالب إجراء االمتحان في ) امتحان، عرض تقدیمي دراسي(كان ھناك تقییم دراسّي من أي نوع  إذا
 .تقع على الطالب مسؤولیّة إكمال المواد التعلیمیّة والمھام الدراسیّة. موعد آخر

التربیة البدنیّة، : الطالبات الحوامل اللواتي یدرسن في األقسامیتوّجب على  :الطالبات الحوامل -التغیّب عن الدروس العملیّة /االشتراك
 . من خالل بالغ خطّي لسكرتاریة الكلیّةوذلك والمسرح الراقص والفنون المسرحیّة اإلبالغ عن حالتھّن فور اكتشافھا،  صالرق

لى نشاط جسمانّي خاص، وفي الجوالت باإلضافة، بإمكان الطالبات الحوامل المشاركة في التدریب على التدریس، والذي ینطوي ع
من  - كما ویتوّجب علیھّن التوقیع على استمارة تصریح. تصدیق طبي یتیح ذلكوالدروس العملیّة الخاصة بالقسم، بشرط إظھار 

 forms-http://www.smkb.ac.il/dean/download: خالل الرابط التالي

للطالبة إكمال یحّق  -شتراك في الدروس العملیّة وفي التدریب على التدریس في حال لم یكن بحوزة الطالبة الحامل تصدیق طبي لال
ل"الدروس في السنة التالیة، بسبب   . ، بدون دفع إضافي)كما ھو مفّصل في الرابط" (حدث مخّوِ

التي تطلب الخروج إلجازة لطالبة المنجبة، ا أمامفي جمیع مساقات التخّصص والتدریب العملي،  :دراسة اللقب الثاني في العالج بالفنون
 :والدة، إمكانیّتان

من  تغیّبھایشمل (أسابیع  6من النظام، في الخروج إلجازة والدة حتى  7ممارسة حّق الطالبة المنجبة، كما ھو مفّصل في البند ) 1(
 .، ومن ثّم إكمال المساقات الناقصة في السنة التالیة مجانًا)الفصل الدراسي

 . أسابیع فقط، وإكمال الدراسة كالمعتاد في نفس السنة الدراسیّة 3دة لمدّة الخروج إلجازة وال) 2(

 ).أسابیع في سكرتاریة الكلیّة 3یمكن االطالع على المساقات التي ال یمكن فیھا التغیّب ألكثر من (

  :یدات جسمانیّةحالة صحیّة نجمت عنھا تقی/الطالب من بعد التعّرض إلصابة -التغیّب عن الدروس العملیّة /االشتراك

أو الذي استاءت حالتھ الصحیّة وأصبح مقیدًا جسمانیًا، االشتراك في الدروس العملیّة التي  ،بإمكان الطالب الذي تعّرض إلصابة
یق طبي تصد أو في التدریب على التدریس الذي ینطوي على نشاط جسماني في الكلیّة، بشرط إظھار/تنطوي على نشاط جسماني و

 :كما یظھر في الرابط التالي -ارة تصریح شخصي قیع على استممالئم، والتو
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forms-http://www.smkb.ac.il/dean/download  
مسألة إكمال الدراسة  تدبیرعلیھ التوّجھ لمكتب عمادة الطلبة من أجل  -حوزة الطالب تصدیق طبي یسمح باشتراكھ بفي حال لم یكن 

بمواضیع التغیّب نتیجة الحمل أو المتعلقة االستفسارات عن  كافیة یجد في ھذا النظام إجاباتبإمكان الطالب الذي ال . من بعد تعافیھ
 .لمكتب عمادة الطلبة ھالمرض، التوجّ 

یتوّجب على الطالب الذي یواجھ صعوبة في االشتراك بالجوالت بسبب حالتھ الجسمانیّة إبالغ المحاضر بذلك، ویتوّجب علیھ إكمال 
 .الجولة الحقًا

تقدیم ببحسب ما تقتضي الحاجة، تقوم عمیدة الطلبة . الدروس والمھام الدراسیّة الناقصة تعتبَر واجبًا دراسیًا - اجبات الدراسیّةالو
 .جبات الدراسیّةاإكمال الوفیما یتعلق باالستشارة للطالب من أجل التوّصل لحّل مالئم 

لِب منھ المشاركة في نشاط وطُ ، وظیفة على األقل 3/1 من یدّرس /المعلم الفعلي ) / ستاج(یتوّجب على الطالب في سنة التخّصص 
الفئات التي یسري علیھا ھذا البند . ق لھ على ھذا التغیّبالمدرسة التي یدّرس فیھا، وسیوافَ  ة/مدرسّي، إظھار تصدیق موقّع من مدیر

 .میّین للتدریس وطالب اللقب الثاني فقطال األكادیقطالب السنة الدراسیّة الرابعة، طالب مسار انت تشمل

یتّم إرسال بالغ . یتّم النظر في المشاكل الخاصة التي ینجم عنھا تغیّب متواصل بشكل منفرد، وذلك من بعد التوّجھ خطیًا لعمیدة الطلبة
 .بالقرار لجمیع الجھات المرتبطة بالطالب

 

 الوالدة والوالدیّة. د
 .مكانكم التوّجھ لمكتب عمادة الطلبة لالستفسارإّك حول االستحقاقات الواردة في الملحق، بإذا راودكم أي ش. 7انظروا ملحق 

 . ، وعلیھا إبالغ المحاضرین بذلك7یحّق للطالبة التي أنجبت الخروج إلجازة والدة وفقًا للملحق 

 .إبالغ الكلیّة بعودتھا أیًضا ةالبطیتوّجب على ال

 

 قواعد السلوك واالنضباط. ه
المحاضرین، الطالب  -كّل ما یتعلق بالحفاظ على احترام جمیع الموجودین في الكلیّة ببحرص شدید قواعد السلوك في الكلیّة اتّباع یجب 

تعابیر مھذبة وموضوعیّة في جمیع الحاالت وفي كل أنواع االتصال على استخدام یجب الحفاظ عل معاملة محترمة و. وظفین اإلداریّینموال
 .مع اآلخرین

ّجھ جب الحفاظ على قواعد االستقامة والمصداقیّة في كافة األنشطة األكادیمیّة، التربویّة واالجتماعیّة التي تجري في الكلیّة، ولدى التوی
 .محاضرین، الموظفین اإلداریّین، المؤّسسات اإلداریّة والطالبلل

 .الدراسیّة، القاعات وفي ساحة الكلیّةیجب الحفاظ على النظافة والممتلكات في الصفوف، المكتبة، الحلقات 

 .ال یسري ھذا المنع على زجاجات ماء الشرب. یُمنع منعًا باتًا األكل والشرب أثناء الدروس

 .یُمنع منعًا باتًا استعمال الھواتف النقالة أثناء الدروس، في المكتبة، في الحلقات الدراسیّة وفي غرف التمرین

التدخین مسموح في . غرف الصفوف، المكتبة، الحلقات الدراسیّة، المكاتب، الردھات ومداخل جمیع البنایات في الكلیّة التدخین في یُمنع منعًا باتًا
 . المناطق المعدّة لذلك فقط

الفتات مالئمة والمشار إلیھا ب ،إضافة للمذكور أعاله، یُمنع منعًا باتًا التدخین في المناطق المفتوحة، باستثناء المناطق المعدّة للتدخین 6.1
 )9انظروا ملحق (

 .نضباطااللجنة للمثول أمام كل من یخالف ھذا البند  یتّم استدعاء. إساءة استعمال نظام الرسائل ألھداف ال تتعلق بالمساق یُمنع منعًا باتًا

 .لھذا النظام 2یجب الحرص بشدّة على اتّباع قواعد السلوك المفصلة في نظام االنضباط المرفق كملحق 

یتّم ". حمایة الخصوصیّة"استعمال ھذه الكامیرات والمعلومات المصّورة بواسطتھا خاضع لقانون . ي كلیّة سمینار ھكیبوتسیم، ھناك كامیرات أمانف
 .النظر في طلبات مشاھدة المعلومات المصّورة وفقًا لنظام األمان الموجود في مكاتب عمادة الطلبة

وسیسري لجنة االنضباط، لمثول أمام أنھم یتصّرفون في نطاق الكلیّة بشكل ال یتماشى مع قیم الكلیّة وأنظمتھا لیتّم استدعاء الطالب الذین یتبیّن 
 .قرار اللجنةعلیھم 

الذي یفّصل األنظمة الخاصة المتعلقة بالسلوك، الترتیب والنظافة في كلیّة الفنون  ،8یتوجب على طالب كلیّة الفنون المسرحیّة التوّجھ لملحق 
 .علیھم باإلضافة لتعلیمات ھذا النظام يمسرحیّة، والتي تسرال
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یتّم استدعاء الطالب الذین خالفوا قواعد السلوك الواردة في نظام الدراسة، بما في ذلك نظام االنضباط، لالستجواب أمام لجنة  - لجنة االنضباط
عقوبات بحسب شدّة الحالة، ابتداًء من إعادة المھام أو المساقات یحّق للجنة االنضباط إلقاء . االنضباط كما ھو مفّصل في نظام االنضباط

 .وانتھاًء بتجمید الدراسة أو وقفھا كما ھو مفّصل في نظام االنضباط، أو أّي عقوبة أخرى بحسب طبیعة الحالة

 . تقدیم شكاوى للجنة االنضباطأیًضا المحاضرین وموظفي الكلیّة كّل من بإمكان 

ة رابطة الطالب، /، ممثّل)أو محاضر آخر كممثّل عن المحاضرین(عمیدة الطلبة، رئیس مجلس الھیئة األكادیمیّة : منلجنة االنضباط مؤلفة 
 ). بدون حّق في التصویت على اتخاذ القرار(أو رئیس القسم /المحاضر المشتكي و

 .2لتفصیل بند لجنة االنضباط، یجب التوّجھ للملحق 

 . یحّق للطالب االستئناف على قرارات لجنة االنضباط للجنة االستئناف الخاصة بقضایا االنضباط: اطاالستئناف على قرار لجنة االنضب

 1.ة رابطة الطالب/رئیس الكلیّة، عمید الكلیّة، عمیدة الطلبة، ممثّل المحاضرین، ممثّل :لجنة االستئناف الخاصة بقضایا االنضباط مؤلفة من

 .المكتبة/خال أطفالھم للدروسالطالبات عدم إد/یتوّجب على الطالب 

إرجاع المعدّات . لن یتّم تزوید المعدّات التي لم یتّم طلبھا مسبقًا. یتّم استعارة المعدّات من األقسام المختلفة بطلب مسبق عبر البرید اإللكتروني
اكمة عن ذلك، تؤدي إلى حظر الحاسوب الدیون المتر. عدم إرجاع المعدّات في الوقت المحدد یؤدي إلى دفع غرامة. محدود بالوقت للمخزن

 . وعدم القدرة على التقدّم لالمتحانات

 ).8ا ملحق وانظر(الستعارة المعدّات في كلیّة الفنون ھناك نظام خاص 

  

 منظومة االمتحانات والوظائف. و
 والسلوك في االمتحانات النظام . 1

ولیّة خاصة والحرص على ؤ، لذلك، تتوقع الكلیّة من طالبھا تولّي مسمواد التعلیمیّةالطالب لل فھماالمتحانات والوظائف تعكس المعرفة ومدى  
انظروا (لجنة االنضباط . أیًضأ عالقات احترام وعلى االستقامة والمصداقیّة خالل االمتحانات وعند تقدیم الوظائف، والحفاظ على سلوك الئق

لیھ المحاضرون بالشكاوى في حاالت عدم االستقامة وعدم المصداقیّة في إعداد المھام، ھي العنوان الذي یتوّجھ إ") قواعد السلوك" -الفصل د 
 .الوظائف واالمتحانات

 السلوك أثناء االمتحانات 2

یتّم نشر . یتوّجب على الممتَحن التحقّق من الصّف الذي تّم إدراجھ إلیھ من خالل القوائم التي یقوم قسم إدارة الغرف واالمتحانات بنشرھا 
 .یتوّجب على الطالب إجراء االمتحان في الصّف الذي تّم إدراجھم إلیھ. القوائم على لوحة اإلعالنات في یوم االمتحان

بموجب نظام التسجیل واالنتساب (، إلى أنھ بإمكان الطالب إجراء االمتحانات في المساقات التي انتسبوا إلیھا مسبقًا فقط نلفت انتباھكم . 3
تقع على الطالب مسؤولیّة التأكد مسبقًا من ظھور اسمھ في قائمة المساق عبر . المساق لھم یُحَسبلن  -یسّجلوا للمساق مسبقًا من لم ). للمساقات

 . موقع الكلیّة

غرفة االمتحان لمن إلى بالدخول  یُسَمحلن . دقیقة من الموعد المحدّد لبدایة االمتحان 15یتوّجب على الممتَحن التواجد في مكان االمتحان قبل  . 4
 .دقیقة 30یتأخر أكثر من 

، باستثناء الحاالت )یجب وضع تلك األغراض في زاویة الغرفة(ال یجوز إحضار كتب، دفاتر، جداول، حقائب ومقلمات إلى مكان االمتحان  . 5
من خالل بطاقة  تھطالب التعریف عن ھویّ عند الدخول إلى غرفة االمتحان، یتوّجب على ال. التي یُسمح فیھا استعمال كتب، قوامیس وما شابھ

دخول . یجب االستماع لتوجیھات المراقبین أثناء االمتحان. یجب إطفاء الھواتف النقالة ووضعھا داخل الحقیبة .ھویّةطالب ساریة أو بطاقة 
، أو إذا لم یسلّم امتحانھ حتى انتھاء إذا غادر الطالب الغرفة بعد توزیع نموذج االمتحان. الطالب لغرفة االمتحان یلزمھ بإجراء االمتحان

متحان في نصف الساعة األولى من االمتحان، ال یمكن للممتَحن مغادرة مكانھ وال یمكنھ الخروج من غرفة اال". راسبًا"یعتبَر  فإنھ االمتحان،
 .أنھى االمتحانحتى وإن كان قد 

ع في بدایة االمتحانیجب كتابة اإلجابات بقلم حبر، على جھتّي كل صفحة في  . 6 یمكن . ال یجوز الكتابة على نموذج االمتحان. الدفتر الذي یوزَّ
یجب محو المسودّات من خالل تمریر . كتابة المسودّات على الصفحة الیمنى من دفتر االمتحان، بینما الصفحة الیسرى مخّصصة للحّل النھائي

یتّم ترقیم ھذه . یمكن الحصول على أوراق إضافیّة، بحسب الحاجة، من المراقبین. الصفحات من الدفترانتزاع ال یمكن تمزیق أو . خط علیھا
 .األوراق وإرفاقھا للدفتر

                                                           
 . 2نظام االنضباط، ملحق  1
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ن یتّم تسجیل اسم الطالب الذي ال یحترم ھذه القواعد، أي یقوم مثال بإحضار مواد مساعدة ینسخ منھا لدفتر االمتحان، أو ینسخ اإلجابات ع .7
تحویل االسم للجنة بیقوم قسم إدارة الغرف واالمتحانات . وما شابھ، وإرسالھ لقسم إدارة الغرف واالمتحانات زمیلھ، أو یتحدّث إلى زمیلھ

 .االنضباط للنظر في الموضوع

إذا . یبقى في الغرفة، ویجیب عن جمیع أسئلة الطالب -إذا امتُِحن طالبھ في نفس الغرفة . سیحضر المحاضر إلى االمتحان في الثلث األول منھ .8
جرى االمتحان في أكثر من غرفة في نفس الوقت، یتنقّل المحاضر بین الغرف ویجیب إجابات عامة وموضوعیّة فقط، بحیث یتمّكن من 

المحاضر الذي . من بعد ھذه الجولة، سیعود المحاضر للصفوف مرة أخرى وسیجیب الطالب عن أسئلة إضافیّة. الوصول لجمیع الطالب
تعیین محاضر آخر ذي مھارات مالئمة یحّل مكانھ من أجل مع رئیس القسم  األمر متحان ألسباب مقنعة، یقوم بتنسیقیتعذّر علیھ الحضور لال

 .یجب إبالغ قسم إدارة الغرف واالمتحانات بذلك مسبقًا. ویجیب عن أسئلة الطالب

 . بالحضور أو بفتح نموذج االمتحان في موعد ب وموعد جغیر ملزم المحاضر  .9

إنھاء االمتحان، یجب تسلیم الدفتر مع نموذج االمتحان للمراقب، والتأكد من أن المراقب قد أشار إلى إرجاع مواد االمتحان، والخروج  عند .10
 .بھدوء من غرفة االمتحان

 .ذلك یتوّجب على الطالب التوّجھ لعمیدة الطلبة لالستفسار بشأن -في حال لم یتّم إیجاد امتحان قد أشیر إلى إرجاعھ  .11

یجب التوّجھ لمكتب عمادة الطلبة . التوّجھ للحصول على مصادقة لتمدید الوقت في االمتحانات ،مّمن لغتھم األم لیست العبریّة ،یحّق للطالب .12
 .قبل شھر من موعد االمتحانات

 .ه المالَءماتبإمكان الطالب المستحقّین للمالَءمات التي تظھر في نظام الحاسوب إجراء االمتحان بموجب ھذ .13

 االمتحانات. 14

 . تُجرى بعد انتھاء السنة الدراسیّة -تُجرى امتحانات الفصل األول في استراحة ما بین الفصلین، وامتحانات الفصل الثاني 

 :إجراء االمتحانات یحّق لھ من یستوفي الشروط التالیة

 .اج الدراسي خالل الفصلاتھم وحضروا المساق وفقًا لمتطلبات المنھبب الذین تمموا واجالطال

 .علیھم للكلیّة، بما في ذلك دفعات المكتبة والرسوم ةالطالب الذین تمموا الدفعات المترتّب

 .بطاقة ھویّة/رون بطاقة طالب ساریةالطالب الذین یظھِ 

بموافقة الذین یدرسون في المساق وجمیع الطالب  یمكن تغییر موعد االمتحان بموافقة. یتوّجب على الطالب االلتزام بمواعید االمتحانات
 . المحاِضر أیًضا، وذلك بالتنسیق مع قسم إدارة الغرف واالمتحانات فور اإلعالن عن مواعید االمتحانات

وعد إجراء االمتحانات وتسلیم الوظائف في الم. یتم تحدید نظام االمتحانات والوظائف المتّبع في الكلیّة بموجب تخطیط وتوجیھات إدارة الكلیّة
 . إلزامیّان

 . تُجرى االمتحانات في تواریخھا المحدّدة ویتّم اإلعالن عنھا مسبقًا من قِبل قسم إدارة الغرف واالمتحانات

 .ال یحّق للمحاضرین والطالب تحدید مواعید خاصة دون موافقة قسم إدارة الغرف واالمتحانات

 .الفصل اختبارات في الدرسین األخیرین من/ال یمكن إجراء امتحانات

في ھذه  .موعد ب كموعد أ إذا أجري امتحانان في نفس الیوم أو ثالثة امتحانات فما فوق خالل أسبوع تقویميفي یحّق للطالب إجراء امتحان 
، یجب التوّجھ لمكتب عمادة )موعد ج(إذا كانت ھناك حاجة لموعد خاص  .بالحاالت، ال داعي للحصول على موافقة خاصة لموعد 

 .خالل بوابة الطلبة اإللكترونیّة من. الطلبة

 .أعاله، إجراء االمتحان في موعد آخر 9موعد ب، لیس لألسباب المذكورة في البند الفرعي في طالب الذي اختار إجراء االمتحان ال یحّق لل

 .علیھ إعادة المساق -الطالب الذي رسب في موعد أ وموعد ب 

 .الفصلین، یعتبَر كمن رسب في المساق كلّھ، ویتوّجب علیھ إعادة المساق مجددًاالطالب الذي درس مساقًا سنویًا ورسب في أحد 

صالحیّة إصدار موافقة لموعد . دون موافقة قسم إدارة الغرف واالمتحانات) موعد ج(ال یحّق للمحاضرین والطالب تحدید مواعید خاصة 
 .خاص ھي بید عمیدة الطلبة فقط

 .ات حتى عشرة أیام على األكثر قبل موعد بیتوّجب على المحاضرین إدخال العالم

عند اقتراب نھایة الفصل، وحتى أسبوعین على األكثر . یجب إجراء تحضیر منظم استعدادًا لالمتحان التلخیصي للمساق: االستعداد لالمتحان
ح مبنى االمتحان وطریقة تقییم ھذه قبل انتھاء الفصل، سیُعلَن خطیًا عن توجیھات واضحة استعدادًا للمھمة التلخیصیّة، وعن أسئلة توضّ 
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 .األسئلة

 .  مع ذلك، مادة االمتحان تشمل كافة مضامین المساق التي تّم تعلمھا حتى الدرس األخیر

 .متطابقة في موعد أ وموعد بتكون مبنى االمتحان، مستوى االمتحان وحجم المواد المطلوبة 

في . المتحان، واتخاذ القرار بعدم إجرائھ والخروج من الصف بعد مرور نصف ساعةا تصفّحیحّق للطالب الذي یجري االمتحان في موعد ب 
 .العالمة التي حصل علیھا في موعد أ، وال یحّق لھ إجراء االمتحان في موعد خاصب االحتفاظھذه الحالة، یحّق للطالب 

 . المواد التي یمكن إدخالھا لالمتحانمدّة االمتحان، مواضیع االمتحان، : نموذج االمتحان یشمل المعلومات التالیة

االمتحان البیتي، كما الحال في ". االمتحان البیتي"مساق معیّن على نمط  يیحّق للمحاضر أن یقّرر إجراء امتحان ف :االمتحانات البیتیّة
االستعانة بمصادر خارجیّة . حلّھاالمتحان الجامعي، یھدف إلى تقییم معرفة، مھارات وقدرات الطالب، بدون االستعانة بمصادر خارجیّة ل

یقوم المحاضر بإرسال االمتحان للطالب عبر نظام الكلیّة . نضباطااللجنة أمام الطالب  مثولتعتبَر غش�ا، وتؤدي إلى ) لیست مرجعیّة(
یتّم إرجاعھ، ویتّم ال الذي  لن یتّم تقییم االمتحان. یجب علیھم إرجاعھ إلیھوبالطریقة التي المحوسب، ویعلمھم بالموعد النھائي إلرجاعھ 

. یتّم اإلعالن عن موعد االمتحان البیتي في لوحة االمتحانات. التعامل معھ على أنھ امتحان أجري في الكلیّة ولم یحضر الطالب إلیھ

 .االمتحان البیتي ھو كأي امتحان آخر

 /خدمة احتیاطیّة  /إجازة والدة : تحان لألسباب التالیةمخّصص للطالب الذین تغیّبوا عن االم) موعد ج(ھو موعد إضافي : الموعد الخاص

ھذا االستحقاق خاضع لموافقة مكتب عمادة الطلبة، وذلك بعد تقدیم كافة المصادقات الالزمة . مرض /ِحداد على أقرباء من الدرجة األولى 
 . في الكلیّةوالتوّجھ بالموعد ووفقًا للنشرات التي یتّم تحدیثھا عبر وسائل االتصال المختلفة 

 .یجب تقدیم العالمات بعد أسبوعین على األكثر من موعد ب لالمتحان. یتّم إجراء الموعد الخاص بعد شھر تقریبًا من موعد ب

 : تنظیم االمتحانات. 15

 .یقوم قسم إدارة الغرف واالمتحانات باإلعالن عن مواعید االمتحانات بموعد قریب قدر اإلمكان من بدایة الدراسة

بإمكان الطالب الذین تحدّد لھم امتحانان في نفس الیوم إجراء أحد االمتحانات في موعد ب، . یمكن تجنّب وجود امتحانین في نفس الیوم كلیًاال 
 ). إذا لزم األمر(ویحّق لھم إجراء االمتحان في موعد خاص 

 .التقدّم لالمتحانات قائمة بأسماء الطالب الذین یحّق لھمبنشر یھتم قسم إدارة الغرف واالمتحانات 

في ھذه الحالة، یتوّجب على الطالب التوّجھ لقسم إدارة الغرف واالمتحانات . لیس بإمكان الطالب الذي ال یظھر اسمھ في القائمة التقدّم لالمتحان
 .للتأكد من استحقاقھ إلجراء لالمتحان

 .لموعد ب دون حاجة لتسجیل مسبقالتقدّم ) ألي سبب كان(یحّق للطالب الذي رسب أو لم یتقدّم لموعد أ 

مجددًا في موعد ب التسجیل مسبقًا من خالل بوابة الطلبة اإللكترونیّة  ئھإجراب ویرغبیتوّجب على الطالب الذي تقدّم لموعد أ واجتاز االمتحان 
 ).علیھ التسجیل حتى أسبوع واحد قبل موعد ب(

 .لطالب على نموذج االمتحان، بل رقم الھویّة فقطال یجوز كتابة اسم ا. یتّم إجراء االمتحانات بدون اسم

تنظر عمیدة الطلبة في التقاریر من أجل اتخاذ . یقوم قسم إدارة الغرف واالمتحانات بإرسال تقریر لعمیدة الطلبة عن أي سلوك غیر الئق
 .اإلجراءات الالزمة

تحدید موعد االمتحان، یتوّجب على المحاضر تحدید موعد لفتح نماذج االمتحانات وإعالم الطالب بھ من أجل تصفّح االمتحان أو  باإلضافة إلى
 .یتّم فتح نماذج امتحانات موعد أ فقط. یتّم فتح نماذج االمتحانات في الكلیّة فقط وقبل موعد ب. العالمة بشأناالستئناف 

، بدون )لیست أسئلة متعدّدة الخیارات(سح دفاتر االمتحان في المساقات التي تكون أسئلة امتحاناتھا مفتوحة فقط یتّم م: مسح دفاتر االمتحان
 .ج.ش 5یمكن تصفّح دفتر االمتحان الممسوح مقابل دفع . نموذج األسئلة

ة االمتحان، إذا لزم األمر، من خالل قسم إذا وقع خطأ جوھري في صیاغة االمتحان، یقوم المحاضر بإعالم الطالب بذلك، ویھتّم بتمدید مدّ 
 .متحاناتإدارة الغرف واال

 :اختیار إحدى اإلمكانیّات التالیةإذًا طالب یمكن للإذا فُِقد دفتر االمتحان نھائیًا،  -فقدان االمتحان 

 .إعادة إجراء االمتحان

 .عالمة غیر مدرجة في المعدّل العام -" اشتراك"الحصول على عالمة 

 .یم عالمتھ في المساق بموجب معدّل عالماتھ في نفس المساقیتّم تقی
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 الوظائف. ز
 تقدیم الوظائف 

ال یمكن تحدید موعد تقدیم آخر، إال بموافقة وتوقیع جمیع الطالب في . أربعة أسابیع تقریبًا بعد انتھاء المساق -موعد تقدیم الوظائف التلخیصیّة 
 .المساق

 .التوجیھات لكتابة الوظیفة قبل أسبوعین على األكثر من موعد انتھاء المساقیتوّجب على المحاضر إعطاء 

 .یتوّجب على المحاضر اإلشارة في منھاج المساق فیما إذا كانت ھناك عقوبة على التأخر في تقدیم الوظیفة

 .وظیفة یقدمونھا، فالكلیّة غیر مسؤولة عن الوظائف المفقودة عن كلّ  یتوّجب على الطالب االحتفاظ بنسخة

 .یجب إرجاع المھام المرحلیّة للطالب حتى نھایة الفصل الدراسي

 طلب للتأخر في تقدیم الوظیفة

ا للجدول الزمني یتّم فحص الوظیفة التي تّم تقدیمھا متأخًرا وفقً . یحّق للمحاضر االتفاق مع الطالب بشأن ذلك حتى سنة من انتھاء المساق
 .للمحاضر

عمیدة إذا مّرت أكثر من سنة، یتوّجب على الطالب الحصول على موافقة من لجنة الحاالت االستثنائیّة للتأخر في تقدیم الوظیفة، وذلك من خالل 
 .الطلبة

 .یتّم فحص الوظائف التي تّمت الموافقة على تقدیمھا متأخًرا وفقًا للجدول الزمني للمحاضر

في حال لم یقم المحاضر بتقییم العالمة في الوقت . على المحاضر تقییم عالمات الوظائف بعد أربعة أسابیع على األكثر من موعد تقدیمھا یتوّجب
 .ةمن المحاضر، یجب علیھ التوّجھ لرئیس القسم ومن ثّم لعمیدة الطلب رد�اإذا لم یتلّق الطالب . المحدّد، یتوّجب على الطالب التوّجھ للمحاضر

الغّش، التحریف، استخدام مواد دون ذكر مصدرھا عبر كّل واحدة من وسائل اإلعالم القائمة، المطبوعة أو اإللكترونیّة  :أخالقیّات كتابة الوظیفة
ظائف البیتیّة، ، في الو)أو أجزاء منھا، بدون ذكر االقتباس كما ھو متّبع/من منطلّق المّس بقواعد اإلقرار األكادیمي، نسخ النصوص، الوظائف و(

عدم االنصیاع  -في وظائف الحلقات الدراسیّة، في االمتحانات البیتیّة، في الوظائف السنویّة أو في جمیع الوظائف األخرى الملقاة على الطالب 
 .لھذه القواعد یؤدي إلى إلغاء الوظیفة وطرح الموضوع للنظر فیھ في لجنة االنضباط

 

 

 نظام وقف الدراسة. ح
 ة من قِبل إدارة الكلیّةوقف الدراس

 :یحّق للكلیّة تجمید أو وقف دراسة الطالب في أي مرحلة خالل التأھیل، ألي سبب من األسباب التالیة

 .عدم استیفاء متطلبات الدراسة التي تحدّدھا اللجنة التربویّة لألقسام

عالمة النجاح في مواضیع (اللجنة التربویّة  تلقراراأو التدریب على التدریس وفقًا /عدم استیفاء شروط المساقات التربویّة و
 ).70التدریس ھي 

في اإلرشاد وفي (و اإلرشاد التربوي أقي یدون الحدّ من عمومیّة المذكور أعاله، الرسوب في العمل التطب. عدم المالَءمة للتدریس
الطالب عدم مالَءمة . إمكانیّة متابعة الدراسة ویبطلللتدریس الطالب یشیر إلى عدم مالَءمة ) التطبیق العملي في التخّصص أیًضا

ر من قِبل اللجنة التربویّة لألقسام  ، ویتّم إرسال بالغ بوقف الدراسة )رئیس القسم، المرشد التربوي ومحاضر القسم(للتدریس یقرَّ
 . للطالب

ویتلقّى في نھایتھا إنذاًرا یشیر إلى المجاالت التي  أو القسم لمحادثة،/یتّم استدعاء الطالب الذي ال یستوفي بنجاح متطلبات الكلیّة و
ھذا البالغ یشیر إلى الفترة الزمنیّة التي یتوّجب على الطالب خاللھا . أو سلوكھ فیھا/لتزامھ وایتوّجب علیھ تحسین تحصیالتھ، 

بعد تلقي اإلنذار، وذلك من خالل یتّم وقف دراسة الطالب الذي ال یستوفي بنجاح متطلبات الكلیّة من . تحسین سلوكھ في الكلیّة
 .إرسال بالغ بوقف الدراسة، موقّع من عمیدة الكلیّة ورئیس القسم الذي یدرس فیھ الطالب
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یتّم تجمید دراستھ المنتظمة، ویتوّجب علیھ إعادة المساقات التي رسب  -الطالب الذي رسب أربع مرات خالل سنة دراسیّة واحدة 
یتمّ إجراء الفحص مع بدایة كل سنة ). كمن یتّمم واجباتھ(ن المساقات التي یعید دراستھا مرة أخرى فیھا، ودفع القسط الدراسّي ع

 . یتّم وقف دراستھ -لم یستوِف متطلبات الكلیّة  إذا إذا لم یجتز الطالب ھذه المساقات بنجاح، أو. دراسیّة

 .األقساط الدراسیّةعدم تسدید القسط الدراسّي وفقًا للنظام، كالمتّفق علیھ في قسم 

عدم استیفاء شروط القبول الخاصة التي صودق علیھا للطالب لفترة محدودة، بحیث تكون شروط القبول مشروطة بتعّھد الطالب 
 .الموجود في ملفّھ الشخصيّ 

 .قواعد السلوك الخاصة بالكلیّةلخالف المنظمة الكلیّة أو ألخالف الالئق والسلوك غیر ال

 .طقرار لجنة االنضبا
للمثول قواعد السلوك الخاصة بالكلیّة، سیتّم استدعاؤه لخالف م نظمة الكلیّة أوألخالف مإذا صدر عن الطالب سلوك غیر الئق و

إذا تّم تجمید دراسة الطالب وفقًا لقرار لجنة االنضباط، بإمكانھ العودة للدراسة في الكلیّة مع انتھاء فترة . نضباطااللجنة  أمام
فت دراستھ الطالب الذي أوقِ . بموجب الشروط التي وضعتھا لجنة االنضباط، إال إذا تّم تجمید الدراسة بشكل دائم -تجمید الدراسة 

 . ج، ال یمكنھ العودة للدراسة في الكلیّة-بموجب أحد البنود أ

عمید الكلیّة، عمیدة الطلبة : مصادقة لجنة مؤلفة من، یحّق للكلیّة وقف دراسة الطالب على الفور من بعد )إدانة جنائیّة وما شابھ(في حاالت معیّنة 
 .ورئیس القسم

 جلسة تحضرھا، یجب أن یتّم في إطار )ما عدا بند ز(أعاله  ةاتخاذ قرار نھائّي بشأن وقف دراسة طالب ألي سبب من األسباب المذكور .3
 . عمیدة الكلیّة وعمیدة الطلبة

لكلیّة ورئیس القسم بشأن وقف الدراسة عبر البرید المسّجل للطالب الذي تقّرر وقف دراستھ یتّم إرسال بالغ خطّي موقَّع من عمیدة ا .4
 . العتبارات تربویّة

 . یّةیتّم إرسال بالغ خطّي موقَّع من عمیدة الطلبة بشأن وقف الدراسة عبر البرید المسّجل للطالب الذي تقّرر وقف دراستھ العتبارات انضباط .5

 . ط الدراسیّة بإرسال بالغ خطّي للطالب بشأن وقف دراستھ بسبب عدم سداد القسط الدراسيّ یقوم قسم األقسا .6

النتقال للسنة الدراسیّة للطالب الذي لم یستوِف متطلبات القسم إتاحة اإلمكانیّة لفي حاالت خاصة، یحّق لرئیس القسم  - "تحت االختبار"طالب  .7
یتّم إرسال بالغ للطالب یفّصل الشروط التي یتوّجب علیھ استیفاؤھا والموعد الذي ستجتمع فیھ اللجنة التربویّة . التالیة كطالب تحت االختبار

الطالب لم یستوِف الشروط، یتّم وقف  إذا تبیّن للجنة التربویّة أنّ . في ھذه الحاالت، ھذا البالغ یعتبَر بالغ إنذار. للنظر في استكمال دراستھ
 .ملف الطالب الشخصي في قسم إدارة شؤون الطلبةإلى  ق نسخة من البالغیتّم إرفا. دراستھ

أو إذا صدر من الطالب سلوك غیر الئق ولم یستوِف المتطلبات التربویّة، یتّم النظر في شأنھ من قِبل لجنة االنضباط أو اللجنة التربویّة  .8
 .كلیھما، وذلك وفقا العتبارات رئیس القسم الخاصة

 :الطالب على قرار الكلیّة بوقف دراستھاستئناف 

 :یحّق للطالب الذي تقّرر وقف دراستھ االستئناف للجنة االستئناف، كما مفّصل أدناه

. یحّق للطالب تقدیم استئناف خطّي لعمیدة الطلبة خالل أسبوعین من استالم بالغ وقف دراستھ -في حالة االستئناف على قرار اللجنة التربویّة . أ

في إطار جلسة . عمیدة الطلبة، عمید الكلیّة وممثّل المحاضرین: ستئناف في الشؤون التربویّة فیما یتعلق بوقف الدراسة مؤلفة منلجنة اال
، والتي من شأنھا أن تغیّر الحكم، لألحسن أو الجلسةاالستئناف، یمكن النظر أیًضا في دالئل جدیدة لم تكن معروفة ألعضاء اللجنة التربویّة یوم 

 .سوألأل

 .ھذا القرار نھائي. أیام من صدوره) 7(قرار لجنة االستئناف خالل سبعة  حولسیحصل الطالب على بالغ 

یوًما من استالم بالغ وقف دراستھ،  14یحّق للطالب تقدیم استئناف خطّي لعمیدة الطلبة خالل  -في حالة االستئناف على قرار لجنة االنضباط . ب
 . كالمفّصل في ھذا الفصل

 قف الدراسة من قِبل الطالبو

، إبالغ قسم إدارة شؤون الطلبة بذلك كان یتوّجب على الطالب الذي قرر وقف دراستھ، في أي مرحلة من مراحل دراستھ وفي أي حجم دراسة
وذلك وفقًا لتعلیمات وزارة ، یتّم إجراء تسویة مالیّة في قسم األقساط الدراسیّة، من بعد تلقي البالغ الخطي في قسم إدارة شؤون الطلبة. خطیًا

عدم إجراء ھذه التسویة . یتوّجب على الطالب الذي یوقف دراستھ سداد الدفعات المترتّبة علیھ للمكتبة والجھات األخرى في الكلیّة. التربیة والتعلیم
سط الدراسّي ما لم یرسل بالًغا خطیًا بوقف أّن الطالب سیستمّر في دفع القھذا یعني . خیر إغالق الحساب في قسم األقساط الدراسیّةأیؤدي إلى ت

 .دراستھ
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 العالمات. ط
یجب فحص المیزان بدقّة . یظھر المیزان الدراسّي في موقع الكلیّة. یتوّجب على كل طالب فحص میزان الواجبات الدراسیّة في كل سنة دراسیّة

 .والتوّجھ لسكرتاریة القسم إذا لزم األمر

 م فحص الطالب للمیزان الدراسّي، قد تؤدّي إلى تأخیرات في منح مصادقة االستحقاق لشھادة التدریس واأللقابالمشاكل التي تطرأ نتیجة عد
B.Ed / .M.Ed / .M.Teach  /M.A.A.Tأو عدم استدعاء الطالب لحفل توزیع األلقاب وحفل المصادقة على درجة راتب متخّصص/، و. 

في . خیر الذي امتُِحن فیھ ھي العالمة النھائیّة، باستثناء الحالت التي لم تُنَشر فیھا عالمات موعد أالعالمة التي حصل علیھا الطالب في الموعد األ
 .اختیار إحدى العالمات) بتنسیق مع العمیدة(ھذه الحالة، بإمكان الطالب 

 .من حجم المادة ومن عالمة المساق 20%وزن االختبار ھو حتى 

ذا لم یتّم الردّ على طلبھ لفتح االمتحان، بإمكانھ التقدّم لموعد ب إن العالمة حتى موعد ب، أو أاستئنافھ بشفي حال لم یتلّق الطاب ردًا على 
 .واختیار العالمة األعلى من بینھما

 االستئناف على عالمة امتحان أو وظیفة

  .من موعد نشر العالمةخالل أسبوعین یحّق للطالب االستئناف لمحاضر المساق على عالمتھ في االمتحان أو الوظیفة 

في امتحانات . یحتفظ المحاضر بدفتر االمتحان بھدف االستئناف لمدّة شھر واحد من موعد نشر العالمة. الوظیفة في نطاق الكلیّة /یتّم فتح االمتحان 
 . الفصل الثاني، من المفضل االحتفاظ بدفتر االمتحان لمدّة شھرین

ن االستئناف على العالمة عبر بوابة الطلبة اإللكترونیّة، ویتّم أالمحاضر، یتوّجب علیھ التوّجھ لعمیدة الطلبة بش الطالب إجابة كافیة من لم یتلقَّ إذا 
إذا . یحّق للعمیدة اتخاذ قرار بإعادة فحص االمتحان من قِبل المحاضر أو إبقاء العالمة على ما ھي علیھ. النظر في شأنھ من قِبل عمیدة الطلبة

العالمة التي تُمنَح للطالب من بعد إعادة فحص االمتحان ھي . الكلیّة في ھذا الشأن /یر عمیدة الطلبة رئیس البرنامج الدراسّي لزم األمر، تستش
 ).حتى وإن كانت أقّل من العالمة السابقة(العالمة النھائیّة 

 .شھادة التدریسال یمكن االستئناف بشأن عالمة أو تحسین العالمات من بعد الحصول على استحقاق للقب و

 .مساعد تدریس، یتّم إعادة فحص االمتحان من قِبل محاضر المساق فیھفي حال االستئناف على عالمة في مساق 

 

 ) 2017-2016ابتداًء من السنة الدراسیّة (إتمام الواجبات الدراسیّة وتقادم الدراسة . ي
 البرامج الدراسیّة بموجب الخطة الجدیدة 

وفقًا لمواعید تقدیم الوظائف واالمتحانات وبموافقة من محاضر (یجب إتمام الواجبات الدراسیّة حتى سنة من انتھاء المساق بموجب نظام الكلیّة، 
 .لجنة الحاالت االستثنائیّةمن قِبل خرى الحاالت األیتّم النظر في ). المساق

 

 
 

 )التقادم قبل ما( الوظائف تقدیم في سنة من أكثر تأخیر بعد الدراسیّة الواجبات إلتمام طلب. أ ي
 اللجنة األكادیمیّة للحاالت االستثنائیّة

ب الذین لم اللجنة األكادیمیّة للحاالت االستثنائیّة تجتمع بشكل دائم على مدار السنة الدراسیّة بھدف النقاش واتخاذ القرارات بشأن طلبات الطال
یتجاوز مدّة تقدیم الوظائف بتأخیر ب یرغبونالعودة للدراسة وإتمام واجباتھم األكادیمیّة، وطلبات الطالب الفعالین الذین ب ویرغبونینھوا دراستھم 

 .سنة على انتھاء المساق

 .عمیدة الطلبة، رئیس قسم إدارة شؤون الطلبة ومساعدة عمیدة الطلبة: اللجنة مؤلفة من

سنة على انتھاء المساق أو من موعد انتھاء الدراسة بمصادقة من لجنة الحاالت االستثنائیّة فقط  یتجاوز یمكن إتمام الواجبات الدراسیّة بعد تأخیر
 .ق مع محاضر المساقیوبتنس
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موظفي جبات الدراسیّة بعد مرور سنتین، ولیس أكثر من ثماني سنوات على بدایة الدراسة، للبرنامج الدراسّي المحدّث لتأھیل اتتّم مالَءمة إتمام الو
 .التدریس، بتوجیھ من مجلس التعلیم العالي

للدراسة مجددًا، بكل ما في الكلمة من معنى، وبموافقة من  یجب قبولھسنوات أو أكثر،  6كّل من یتوّجھ إلتمام الواجبات الدراسیّة بعد انقطاع لمدّة 
 .قرار لجنة الحاالت االستثنائیّة وبتنسیق مع الكلیّةبإمكان المؤّسسة االعتراف بدراسات سابقة وفقًا ل. رئیس القسم وعمید الكلیّة

یتّم تحدید البرنامج الدراسّي من خالل التنسیق بین المؤّسستین اللتین . یمكن إتمام الواجبات الدراسیّة بعد مرور سنتین في مؤّسسات أخرى أیًضا
 .من البرنامج الدراسيّ  51%تي درس فیھا الطالب أكثر من یتّم إصدار شھادة التدریس واللقب من قِبل المؤّسسة ال. یدرس فیھما الطالب

 

 عمیدة الطلبة. ي ب
ذلك عمیدة الطلبة ھي العنوان لتوّجھات الطالب في المواضیع والشؤون المرتبطة بمجرى الدراسة، المشاكل االجتماعیّة، االقتصادیة وغیرھا، و

في حال لم تكن اإلجابة كافیة بنظر الطالب، یمكن التوّجھ لمكتب عمادة الطلبة . تّبعتسلسل الملل ، وفقًابعد طرح الموضوع على الجھات ذات الصلة
 .الستكمال االستفسار

 

 رابطة الطالب. ي ج
. یحّق لجمیع أعضاء الرابطة أن ینتِخبوا وأن یُنتََخبوا لمجلس رابطة الطالب. رابطة الطالب ھي جمعیّة توّحد كافة الطالب في الكلیّة بشكل تطّوعي

 .ن مجلس الرابطة، یتّم اختیار أصحاب الوظائف في الرابطةم

 .عملھا وخطةنظام رابطة الطالب، والذي یصادَق علیھ من قِبل مسّجل الجمعیّات، یشمل أھداف الرابطة، تركیبتھا 

 .تمثیل الطالب أمام مؤّسسات الكلیّة، االتصال الدائم مع عمیدة الطلبة: وظائف الرابطة من بین جملة األمور

 .تجري االنتخابات لمجلس رابطة الطالب مرة في السنة، وذلك بموجب نظام انتخابات یصادَق علیھ في الرابطة ویُرَسل للطالب

 

 دعم الطالب الذین یعانون من عجز تعلیمّي وقیود جسمانیّة وحسیّة. ي د
 .اإلتاحة في مكتب عمادة الطلبة من أجل فحص المالَءمات الممكنةبإمكان المرّشح الذي یعاني من قیود جسمانیّة أو حسیّة التوّجھ لمرّكزة 

 .حالتھعن بشرط تقدیم تشخیص محدَّث  ،عجز تعلیمّي الحصول على مالَءماتیحّق للمرّشح الذي یعاني من 

 ".مھوت"تتّم رعایة الطالب الذین یعانون من عجز تعلیمّي في مركز 

 .جھة المشّخصة وتوافق علیھا أو ترفضھا، وفقًا لتقییدات المؤّسسةتوصیات الفي تنظر الكلیّة بصورة إیجابیّة 

 ).سنة 17سنوات وما فوق  7(یتّم النظر في التشخیصات الساریة فقط 

أو قیود جسمانیّة إبالغ سكرتاریة القسم قبل حضوره للجنة القبول، وذلك من أجل توفیر /یتوّجب على المرّشح الذي یعاني من عجز حسّي و
 .لھ مسبقًااإلتاحة 

یمكنھم الحصول علیھا من  ، والتيیحّق للطالب الذین یعانون من عجز سمعّي، مّمن بحوزتھم تصدیق طبّي مالئم، الحصول على بطاقة تصویر
 .مكتب عمادة الطلبة

 .یحّق للطالب الذین یعانون من عجز بصرّي، مّمن بحوزتھم تصدیق طبّي وتوصیة طبیّة، تكبیر نماذج االمتحانات

 .مكان الطالب أن یطالب بالمالَءمات وفقًا للمذكور أعاله حتى شھر قبل بدایة فترة االمتحاناتإب

 

 القسط الدراسّي والرسوم. ط و
 . نظام القسط الدراسّي متوفّر بشكل منفرد على موقع الكلیّة

 .ةالمالي لوقف الدراسة متوفّر ھو أیًضا على موقع الكلیّ  المفھوم
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 االستثنائیّة للقسط الدراسيّ لجنة الحاالت . ط ز
ب لجنة الحاالت االستثنائیّة للقسط الدراسّي تجتمع عدّة مرات خالل السنة الدراسیّة من أجل النقاش واتخاذ القرارات بشأن توّجھات الطال

 .األقساط الدراسیّةالمرتبطة بالقسط الدراسّي، والتي ال یتوفّر لھا ردّ في قواعد الكلیّة الواردة في نظام الكلیّة وفي نظام 

، عمیدة الطلبة، رئیس قسم إدارة شؤون الطلبة، مدقّق حسابات الكلیّة، ممثّلة قسم األقساط )رئیس اللجنة(نائب المدیر العام المالي : اللجنة مؤلفة من
 .الدراسیّة ومساعدة عمیدة الكلیّة

 

 خدمات للطلبة. ي ز
أي مشكلة في نظام الجدول الزمني وفي البرنامج الدراسّي، یجب التوّجھ لسكرتاریة عند مواجھة : مالَءمة الجدول الزمنّي الدراسيّ 

یمكن التوّجھ لتغییر الجدول الزمنّي الدراسّي خالل األسبوع الثاني من السنة . الكلیّات في الفترة المحددّة مسبقًا والتي یُعلَن عنھا للطلبة/األقسام
 .الثاني، ولیس أكثر من ذلكالدراسیّة وفي األسبوع الثاني من الفصل 

إضافة للبرنامج الدراسّي اإللزامّي، بإمكان الطالب أیًضا إضافة دروس من المجموعة المتوفّرة في الكلیّة، وفقًا لألماكن  :الدراسات اإلضافیّة
مساق یتّم اختیاره  كلّ . اختاروھایتوّجب على الطالب إتمام كافة مھام المساقات التي .  والحصول على موافقة مالئمة من الكلیّة ،الشاغرة

 .طوي على دفع إضافينإضافةً للبرنامج الدراسّي ی

كل مصادقة أخرى خالل السنة . یقوم قسم إدارة شؤون الطلبة بإصدار نسختین من المصادقات مجانًا مع بدایة كّل سنة دراسیّة :إصدار المصادقات
 .على الدراسة من بوابة الطلبة اإللكترونیّة یمكن تحمیل مصادقة. الدراسیّة تنطوي على دفع إضافي

یتم تقدیم خدمات سكرتاریة خاصة مثل ترجمة مستندات، طباعة مناھج دراسیّة أخرى، إصدار مصادقات على استحقاق ومصادقات على 
 .الحصول على شھادة وما شابھ، مقابل دفع إضافي

مثل االنتساب لمساقات بموجب (اإلدارة األكادیمیّة /الطالب الذي ال یمتثل للقواعد المتّبعة في إدارة شؤون الطلبة :الطالب شؤونرسوم النظر في 
، ملزم )النظام، إلغاء مساقات من بعد الموعد، تقدیم المصادقات الالزمة في الموعد، الردود على التوّجھات من مؤّسسات الكلیّة وما إلى ذلك

 .في شأنھ بشكل استثنائي بالدفع مقابل النظر

م بدفع غرامة لزَ یالطالب الذي ال یعید الكتب في الموعد . مكتبة الكلیّة تقدّم خدمات مراجعة، استشارة وإعارة الكتب للطالب :خدمات المكتبة
 ).3انظروا ملحق (

األكادیمیّة والمكتبة، یتّم حظر دخولھ لموقع الكلیّة لتلقي الطالب الذي ال یمتثل ألنظمة قسم األقساط الدراسیّة، قسم إدارة شؤون الطلبة أو اإلدارة 
 .أیًضا الخدمات ویُمنَع من تلقي خدمات المكتبة، كما ویُمنَع من الدخول لالمتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللقب األول وشھادة التدریس
 عدم استیفاء الشروط، والطالب تحت االختبار. أ

 . إتمام دراسات أو مساقات معیّنة بھدف تحسین عالمات القبول" االختبارتحت "یتوّجب على الطالب المقبول للدراسة 
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 .على األقل، سیُحَسب ضمن تعداد الطالب المنتظمین 80بعد أن یصبح معدّل عالماتھ في المساقات االستكمالیّة 

 .یتّم إجراء الفحص مع بدایة كل سنة دراسیّة. عدم استیفاء ھذه الواجبات یؤدي إلى وقف الدراسة

 

 الدراسة األساسیّة. أ

الطالب الذي ال یتّمم واجباتھ في ھذه المواضیع لن یحصل على اللقب األول وعلى شھادة . الدراسة األساسیّة مكّونة من المواضیع المفّصلة أدناه
 .التدریس

 

 اللغة اإلنجلیزیّة

. ، ما قبل المستوى األساسي ب، المستوى المتقدّم أ والمستوى المتقدّم بوحدة اللغة اإلنجلیزیّة األكادیمیّة تقدّم مساقات ما قبل المستوى األساسي أ

أدیة تھدف ھذه المساقات إلى إكساب الطالب مھارات في قھم المقروء باللغة اإلنجلیزیّة، إلى جانب مھارات أكادیمیّة أخرى تمّكن الطالب من ت
 .وظیفتھ بنجاح في العالم األكادیمي والمھني أیًضا

في اللغة اإلنجلیزیّة حتى نھایة " اإلعفاء"متحانات تصنیف خارجیّة، ویتوّجب علیھم بلوغ مستوى الطالب لمستویات مختلفة وفقًا ال یتّم تصنیف
 .اإلنجلیزیّة ابتداًء من الفصل الدراسّي األول اللغة یسري واجب تعلّم. السنة الدراسیّة الثالثة

  

 امتحانات التصنیف

ھذه االمتحانات مصنّفة لستّة . بشكل منفرد" أمیرام"/"أمیر"یمكن إجراء امتحان . امتحان الدخول البسیخومتري امتحان التصنیف ھو جزء من
ما قبل المستوى األساسي أ، ما قبل المستوى األساسي ب، المستوى األساسي، المستوى المتقدّم أ، المستوى المتقدّم ب ومستوى : مستویات
 ).www.nite.org.il/index.php/he/tests/amir.htmlانظروا (اإلعفاء 

امتحان مستویات التصنیف باللغة " (راما"بحسب عالمة امتحان  -، تّمت إضافة طریقة أخرى لالنتقال بین المستویات الدراسیّة 2017في العام 
الحصول على عالمة . المستوى المتقدّم أما قبل المستوى األساسي، المستوى األساسي، : مصنّف لثالثة مستویات" راما"امتحان ). اإلنجلیزیّة

 .فقطنجاح في أحد المستویات یخّول الطالب من االنتقال للمستوى الدراسي التالي 
 )https://nite.org.il/index.php/he/tests/rama.html.( 

 .یمعلیكم التأكد من تحویل نتیجة االمتحان للكلیّة مباشرة من قِبل المركز القطري لالمتحانات والتقی

یتّم تحدیث ھذه . حد من االمتحانات المذكورة أعالهایجب قراءة القواعد والتعلیمات الخاصة بالمركز القطري لالمتحانات والتقییم فیما یتعلق بكل و
 .التعلیمات بین الحین واآلخر

 . قبل بدایة الدراسة، یجب إظھار العالمة التي حصل علیھا الطالب في مستوى التصنیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فیما یلي معلومات حول مساقات اللغة اإلنجلیزیّة األكادیمیّة والطرق التي یمكن من خاللھا تعلم ھذه المساقات
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 المستویات

عالمة فصل 
اللغة اإلنجلیزیّة 

في االمتحان 
 البسیخومتري

عالمة امتحان 
 "أمیرام" / "أمیر"

حجم 
 الدراسیّة

أین یمكن 
 التعلّم

طریقة 
الدراسة في 

 الكلیّة

 ------ ------ ------ 234 134 إعفاء

المستوى 
 المتقدّم ب

 ساعة  60 233-220 133-120
نقاط  2(

 )استحقاق

مساق في 
 الكلیّة فقط

 مساق فصلي 

المستوى 
 المتقدّم أ

 ساعة  60 219-200 119-100
نقاط  2(

 )استحقاق

مساق في 
تعلم  /الكلیّة 

 ذاتي

 مساق فصلي

المستوى 
 األساسي

 ساعة 90 199-185 99-85
نقاط  3(

 )استحقاق

مساق في 
تعلم  /الكلیّة 

 ذاتي

مساق 
 *فصلي

ما قبل 
المستوى 

 األساسي ب

 ساعة 90 184-170– 84-70–
نقاط  3(

 )استحقاق

مساق في 
تعلم  /الكلیّة 

 ذاتي

مساق فصلي 
* 

           أو

ما قبل 
المستوى 
 األساسي أ

 ساعة 90 169-150– 69-50–
نقاط  4(

 )استحقاق

مساق في 
تعلم  /الكلیّة 

 ذاتي

مساق 
 *فصلي

 .تشمل ھذه المساقات درًسا إلكترونیًا أسبوعیًا* 

 معلومات حول التعلم الذاتي 

 .http://study.onl.co.il: عنوان الموقع. المواد التعلیمیّة للتعلم الذاتي اإللكتروني متوفرة على موقع الجامعة المفتوحة

 . مفتوحة ومتاحة للجمیع مجانًاالمواد التعلیمیّة 

للتفاصیل . ، وھو امتحان خارجي یجریھ المركز القطري لالمتحانات والتقییم مرتین في السنة"راما"االمتحان النھائي في المساق ھو امتحان 
 :والتسجیل لالمتحان

 https://nite.org.il/index.php/he/tests/rama.html. 

  .فقط المستویات الثالثة یخّول الطالب من االنتقال للمستوى التاليالحصول على عالمة نجاح في أحد 

 

 نلفت انتباھكم

متفّوقو وزارة التربیة والتعلیم، معلّمو الرقص وانتقال الممثّلین (في اللغة اإلنجلیزیّة حتى نھایة السنة الدراسیّة الثالثة " اإلعفاء"یجب بلوغ مستوى 
 ).ة الثانیةحتى نھایة السنة الدراسیّ  - للتدریس

 .یسري واجب تعلّم اإلنجلیزیّة ابتداًء من الفصل الدراسّي األول

) ب(؛ "أمیرام"/"أمیر"إعفاء في االمتحان البسیخومتري أو امتحان "لمن حصلوا على عالمة ) أ: (یتّم منح اإلعفاء من دراسة اللغة اإلنجلیزیّة فقط

 .بنجاح في مؤّسسة أكادیمیّة أخرى في إسرائیل وبلغوا مستوى اإلعفاء في اللغة اإلنجلیزیّةللطالب الذین أنھوا دراسة اللغة اإلنجلیزیّة 

مشروطة بدفع إضافي للقسط الدراسّي ) ما قبل المستوى األساسي أ، ما قبل المستوى األساسي ب والمستوى األساسي(المستویات االبتدائیّة الثالثة 
 ).لیّة ولیس بشكل ذاتيفي حال تّمت دراستھا في الك(في الكلیّة 

 . لفحص تكالیف الدفع اإلضافي مقابل مساقات اللغة اإلنجلیزیّة، یجب االطالع على نظام القسط الدراسي الخاص بالكلیّة

 

 

 مستوى اللغة
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حال انتساب الطالب  في. یتّم تحدید مستوى اللغة بحسب فصل فھم المقروء في االمتحان البسیخومتري وعالمة اللغة العبریّة في شھادة البجروت
 .لقسم ال یحتاج القبول إلیھ المتحان بسیخومتري، یتّم تحدید مستواه بحسب عالمة التعبیر العبري واألدب في شھادة البجروت

 .ضافة للقسط الدراسيباإلساعات أسبوعیّة لدراسة اللغة، الدفع مقابل ساعتین أسبوعیّتین  6یتوّجب على الطالب الذي تحدّد لھ 

 ف األولياإلسعا

. ساعة 44حجم بطالب المسار الدراسي المنتظم ذي أربع سنوات دراسیّة ومسار انتقال األكادیمیّین للتدریس ملزمون بدراسة مساق إسعاف أولي 

، وأحیانًا تجري مساقات اإلسعاف األولي في العطلة الصیفیّة. سیحصل كل من یجتاز ھذا المساق بنجاح على شھادة مؤّھل لتقدیم اإلسعاف األولي
 . خالل السنة الدراسیّة

نجمة داوود الحمراء لطب (ساعة في إطار مؤّسسات مصادق علیھا من قِبل وزارة التربیة والتعلیم  44یحّق للطالب دراسة المساق بحجم 
 22 تنشیط الدراسة بحجمبزم مساق اإلسعاف األولي مل) في السنوات الثالث األخیرة(في السابق  اجتازالطالب الذي ). الطوارئ، ھدار وإلیشع

 .ساعة في المؤّسسات المؤھلة المذكورة أعاله

 .ج.ش 300طالب مسار انتقال األكادیمیّین للتدریس، والذین یتوّجب علیھم دراسة المساق في إطار الكلیّة، ملزمون بدفع 

بدفع رسوم  املزمً سیكون یوًما قبل بدایة المساق،  14الطالب الذي یرغب بإلغاء التسجیل لمساق اإلسعاف األولي، ولم یبلغ الكلیّة بذلك خطیًا حتى 
 .ج.ش 100بقیمة 

 

 األمن واألمان والحذر على الطرق

علیم، طالب المسار الدراسي المنتظم ذي أربع سنوات دراسیّة ومسار انتقال األكادیمیّین للتدریس ملزمون، وفقًا لتعلیمات وزارة التربیة والت
 ."مان في المؤسسات التعلیمیّةاألمن واأل"و" الحذر على الطرق"باالشتراك في مساقات 

 .ا لشروطھووفقً " موفیت"تجري ھذه المساقات تحت إشراف معھد 

 ).ستاج(ھذه المساقات ھي شرط أساسي ومسبق لورشة التخّصص 

 

 تطبیقات الحاسوب

یتوّجب على الطالب إثبات مھارات أساسیّة في الحاسوب . طالب مسار انتقال األكادیمیّین للتدریس فقط ملزمون بدراسة مساق مھارات الحاسوب
 .یجتاز االمتحان بنجاح یحصل على إعفاء من مساق تطبیقات الحاسوب الطالب الذي. من خالل اجتیاز امتحان اإلعفاء بنجاح

 

 تقدیم الوظائف. ب
 ما قبل الحلقة الدراسیّة في إطار دراسة اللقب األول /تقدیم وظائف الحلقات الدراسیّة 

الموعد  بمثابة ، وھذا یعتبَر)دراسة المساقفي السنة التي تتّم فیھا (یتّم قبول وظائف الحلقات الدراسیّة حتى یوم العمل األخیر في شھر سبتمبر 
 .األخیر لتقدیمھا، إال إذا حصل الطالب على موافقة خاصة، انظروا البند ز حول موضوع الوظائف

 . یتّم تقدیم نسختین من الوظیفة لسكرتاریة الكلیّة، إال إذا أصدر المحاضر تعلیمات أخرى حول الموضوع

 

 اسیّةتقدیم عالمات وظائف الحلقات الدر

یتوّجب على المحاضرین تقدیم عالمات وظائف الحلقات الدراسیّة في موعد أقصاه خمسة أسابیع من موعد التقدیم األخیر المذكور في منھاج 
 .المساق

 .مھا بشكل نھائيیدحلقة دراسیّة من بعد تق لیست ھناك إمكانیّة لتصلیح وظیفة

 .یضطر إلعادة المساق مجددًافي الوظیفة س" رسوب"الطالب الذي یحصل على عالمة 

 .یتوّجب على المحاضر إرجاع وظائف الحلقات الدراسیّة من بعد فحصھا لسكرتاریة الكلیّة

 .الوظیفة التي تّم تقدیمھا بشكل إلكتروني یتّم إرجاعھا بنفس الطریقة

مصادقة ( 80%اسیّة إلى أخرى، الحصول على مصادقة التأخر في تقدیم الوظائف قد یؤدي إلى تأخیر في منح العالمة وتأخیر االنتقال من سنة در
 .، الحصول على استحقاق لشھادة تدریس وتأخیر االشتراك في حفل توزیع الشھادات)على مستوى أجر للمتخّصص
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 العالمات. ج
 :شروط االنتقال من سنة دراسیّة إلى أخرى. 1

بإمكان الطالب االنتقال من سنة دراسیّة إلى أخرى فقط إذا تّمموا واجباتھم . دراسیّةیتوّجب على الطالب إتمام واجباتھم الدراسیّة في كّل سنة 
عالمات، لن یتمّكن من االنتقال للسنة الدراسیّة القادمة  4من ینقصھ أكثر من . عالمات ناقصة 4الدراسیّة من السنة السابقة أو إذا تبقّى لھم حتى 

یتوّجب على الطالب فحص شھادة العالمات حتى ). ادمة حتى من بعد بدایة السنة الدراسیّة أیًضایمكن وقف اشتراك طالب في دروس السنة الق(
عند بناء البرنامج . دیكم أي استفسار، یجب التوّجھ للقسملإذا واجھتم أیة مشكلة وإذا كان . شھر قبل بدایة السنة للتأكد من أن العالمات محدّثة

 .رسب فیھا في السنة الدراسیّة السابقة تلك التي اب مجددًا للمساقات التي لم یتّمم واجباتھ فیھا أوالدراسّي، یتوّجب على الطالب االنتس

في قسم التربیة البدنیّة والحركة مشروط بعالمة نجاح یقوم بتحدیدھا رؤساء التخّصصات في كّل ) شھادة داخلیّة(الحصول على شھادة تخّصص 
 .سنة دراسیّة

 .تقدیم عالمة للمساق بعد مرور أكثر من سنة على انتھاء المساق /في جمیع األحوال، ال یمكن للمحاضر فحص امتحان أو وظیفة 

 

 :الرابعة-سلّم العالمات في السنة الدراسیّة األولى. 2

 :سلّم العالمات المتّبع في كلیّات تأھیل موّظفي التدریس ھو على النحو التالي

 معناھا       العالمة    معناھا  العالمة

 جیّد    75-84   راسب   59-0

 جیّد جدًا   85-94   كافٍ   64-60

 ممتاز   95-100  جیّد بالتقریب  74-65

 

التالي، إذا لم یتّم إدخال العالمة حتى نھایة الفصل . العالمة الخاصة بھ إلى نظام العالمات في نھایة المساق/على الطالب أن یتأكد من إدخال الكود
 .یتوّجب على الطالب التوّجھ لمحاضر المساق ولقسم إدارة شؤون الطلبة أیًضا

 

 :الرابعة-عالمات الحّد األدنى في السنة الدراسیّة األولى

 70عالمة : التدریب في مجال التدریس

 70معدّل : اإلرشاد التربوي

 70: اللغة العبریّة المكتوبة والشفھیّة

 .یتّم تحدید العالمة النھائیّة في المساق وفقًا لطرق التقییم المتّفق علیھا في المنھاج الدراسي. 60: نعالمة النجاح في االمتحا

 .60: عالمة النجاح في وظیفة الحلقة الدراسیّة

علیھ إعادة  من رسب في الفصل األول في موعد أ وموعد ب لن یتمّكن من إكمال المساق في الفصل الثاني، ویتوّجب -في المساقات السنویّة 
 .المساق مجددًا في السنة الدراسیّة التالیة

 .اللغة اإلنجلیزیّة، اإلسعاف األولي، الحذر على الطرق، األمن واألمان، ورشة ذكرى المحرقة: العالمات غیر المشمولة في معدّل العالمات

 .ال تندرج في المعدّل" نجاح"العالمة المسّجلة كعالمة 

 

 األولشروط التأھیل للقب . د
 :وذلك من بعد أن استوفى الشروط التالیة. B.Edیحق لخّریج الكلیّة لحصول على شھادة تدریس وعلى لقب 

 .الرابعة-االشتراك المنتظم في الدراسة، في التدریب العملي وفي جمیع أنشطة الكلیّة في السنوات الدراسیّة األولى .أ
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للمستوى المحدّد في النظام  ائیّة بنجاح، تقدیم جمیع الوظائف والحصول على جمیع العالمات وفقً اجتیاز امتحانات االنتقال واالمتحانات النھا . ب
 ).انظروا سلّم العالمات(

اللغة اإلنجلیزیّة، اللغة، اإلسعاف األولي، الحذر على الطرق، األمن واألمان، تطبیقات : اجتیاز جمیع الدراسات األساسیّة بنجاح، والتي تشمل .ج
 . والنشاطات االجتماعیّةالحاسوب 

 : الشھادات والمصادقات

على  80%وتمّموا ) ستاج(الطالب المنتسبون لبرامج دراسیّة ذات أربع سنوات، والذین بدأوا السنة الدراسیّة الرابعة وتّم تعیینھن للتخّصص  . أ
، )السنة الدراسیّة الرابعة التي طلب الطالب االنتساب إلیھایشمل مساقات (الثالثة -األقل من واجباتھم الدراسیّة في السنوات الدراسیّة األولى

سیحصلون من الكلیّة على مصادقة على  -التدریب على التدریس، اإلرشاد التربوي، اإلسعاف األولي، الحذر على الطرق : ومن ضمنھا
 . مستوى أجر متخّصص

 . یتّم إرسال المصادقة للطالب عند بدایة السنة الدراسیّة 

الحصول على مصادقة على مستوى أجر متخّصص في نھایة السنة الدراسیّة  M.Teachلطالب مسار انتقال االكادیمیّین للتدریس ومسار  یحقّ  .ب
. األولى إذا تمّموا واجباتھم في كل فصل من التخّصص في التدریس، طرق التدریس، اإلسعاف األولي، الحذر على الطرق واألمن واألمان

 .بمستوى أجر معلم متخّصص) ستاج(نھم من العمل خالل سنة التخّصص ھذه المصادقة تمكّ 

عند انتھاء السنة الدراسیّة الرابعة، سیحصل الطالب الذي تّمم جمیع واجباتھ الدراسیّة على : B.Ed.أو لقب /االستحقاق لشھادة تدریس و .ج
 .B.Ed.استحقاق لشھادة تدریس ولقب 

، وتظھر جمیع )أبریل-في األشھر مارس(واجباتھم الدراسیّة حتى الموعد الذي یتّم اإلعالن عنھ كّل سنة  تتّم دعوة الخّریجین الذین ینھون .د
تجري حفالت منح األلقاب كل سنة في ). بحسب تقویم الكلیّة(عالماتھم في الملف الشخصّي في قسم إدارة شؤون الطلبة، إلى حفل منح اللقب 

  .موعد قریب من نھایة السنة الدراسیّة

 . من إدخال جمیع عالماتھ لنظام العالمات وأنھ لم تتبقَّ لھ أیة واجبات دراسیّة أخرى) في موقع الكلیّة(على مسؤولیّة الطالب الفحص والتأكد  

یؤّخر ذلك قد . لجدول الزمني الخاص بالمحاضرل وفقًاالطالب الذین حصلوا على موافقة للتأخر في تقدیم الوظائف، سیحصلون على العالمة  .ه
 .أو شھادة التدریس، ویلغي مشاركتھم في حفل توزیع الشھادات/من منحھم االستحقاق للقب و

بموجب تعلیمات (سنوات  6إنھاء دراستھم خالل  .B.Edیتوّجب على الطالب المنتسبین لبرنامج دراسّي ذي أربع سنوات لشھادة تدریس ولقب  .و
 ).12.2.2008جلس التعلیم العالي من تاریخ م

 

 في التدریس ) ستاج(التخّصص 

كشرط للحصول  )ستاج(، یجب إجراء تخّصص في التدریس 2001بموجب تعلیمات وزارة التربیة والتعلیم وقسم تأھیل موظفي التدریس من عام 
برنامج تأھیل  تسري ھذه التعلیمات على الطالب الذین ینھون دراستھم في الكلیّة في برنامج ذي أربع سنوات، في .على رخصة تدریس

 .وشھادة تدریس. B.Edاألكادیمیّین للتدریس، معلمي الرقص، انتقال الممثلین للقب 

 عم B.Ed.بنجاح، ولمن یُظِھرون شھادة تدریس ولقب ) ستاج(تُمنح رخص التدریس من قِبل وزارة التربیة والتعلیم لمن ینھون سنة التخّصص 
 .شھادة العالمات

 ):اجست(واجبات برنامج التخّصص 

العمل خالل سنة . االنخراط في التدریس بحجم ثلث وظیفة على األقل كموظف تدریس في مؤّسسات معترف بھا من قِبل وزارة التربیة والتعلیم
 .عتبَر بمثابة سنة أقدمیّة في مجال التدریسیالتخّصص 

 . حجم ساعتین أسبوعیّتینبة شالور. المشاركة الفعالة في ورشات التخّصص في الكلیّة

 .إتمام واجبات سنة التخّصص بنجاح

 .بنجاح، سیحصل على رخصة تدریس من قِبل وزارة التربیة والتعلیم) ستاج(الطالب الذي یتّمم واجبات التخّصص 

 ):ستاج(الدفع مقابل ورشة التخّصص 

 .لدفعالطالب من برنامج انتقال االكادیمیّین للتدریس، متفّوقو الكلیّة والطالب العائدون ملزمون با

 .ة التخّصصطالب السنة الدراسیّة الرابعة، المعلمون الفعلیّون ومتفّوقو وزارة التربیة والتعلیم فقط غیر ملزمین بدفع القسط الدراسّي مقابل ورش
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 اللقب الثاني
 M.Ed. / M.Teach / M.A.A.T: ووقف الدراسة العالمات. أ

سنوات لن یتمّكن من  5الطالب الذي ال ینھي دراستھ حتى . الحدّ األقصى ھو خمس سنوات. تانالحدّ األدنى لمدّة دراسة اللقب الثاني ھو سن
 .الحصول على اللقب

 .ة البرنامج الدراسي/رئیس منوقف الدراسة بشكل مؤقت ملزم بموافقة خطیّة 

وقف الدراسة لمدّة تتعدّى سنتین، تلزم الطالب بالتسجیل ). 1انظر البند (الدراسة لمدّة حتى سنتین ال یُحَسب ضمن تعداد السنوات الدراسیّة  فوق
 .البرنامج الدراسي /مجددًا وبإجراء مقابلة مع رئیس القسم 

 

 عالمات النجاح في المساقات

 60: عالمة النجاح األدنى للمساق

 70: عالمة النجاح األدنى للوظیفة النھائیّة

 )القسم(ب البرنامج الدراسي بحس 60/70: عالمة النجاح األدنى للحلقة الدراسیّة

 .علیھ إعادة المساق -الطالب الذي رسب في االمتحان في الموعدین * 

 .علیھ إعادة المساق -) التي تحدّد عالمة المساق(الطالب الذي حصل على عالمة رسوب في الوظائف * 

شروط بدفع إضافي، بحسب تسعیرة المساق وبموافقة من االنتساب للمساق م. یمكن تبدیل مساق اختیاري رسب فیھ الطالب بمساق اختیاري آخر
 .رئیس البرنامج الدراسي

 

 االختبار تحت والطالب الشروط استیفاء عدم. ب
 طالب تحت االختبار  

 . إتمام دراسات أو مساقات معیّنة بھدف تحسین عالمات القبول" تحت االختبار"یتوّجب على الطالب المقبول للدراسة 

إدارة وتنظیم األجھزة "في قسم (على األقل، سیُحَسب ضمن تعداد الطالب المنتظمین  80بعد أن یصبح معدّل عالماتھ في المساقات االستكمالیّة 
 ).85عالمة النجاح ھي " التربویّة

 .یتّم إجراء الفحص مع بدایة كل سنة دراسیّة. عدم استیفاء ھذه الواجبات یؤدي إلى وقف الدراسة

 ات الدراسیّة والوظائف النھائیّةالحلق

 .یتّم تحدید موعد تقدیم الوظائف عند انتھاء المساق من قِبل المحاضر

 . تقوم السكرتاریة بتسجیل موعد التقدیم، وتھتّم بتسلیم الوظیفة للمحاضر. یتّم تقدیم الوظائف لسكرتاریة الكلیّة فقط

 .یةیقوم المحاضر بإرجاع الوظائف التي قیّمھا للسكرتار

خیر التأخر في تقدیم الوظائف قد یؤدي إلى تأخیر في منح العالمة وتأخیر االنتقال من سنة دراسیّة إلى أخرى، الحصول على استحقاق للقب وتأ
 .االشتراك في حفل توزیع الشھادات
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  الدراسیّة الحلقات. ج
 .النجاح في المساقاتفي المساق المعّرف على أنھ حلقة دراسیّة، تسري قواعد عالمات . 1

 :تسري القواعد التالیة -في حال تقدیم وظیفة حلقة دراسیّة بتوجیھ شخصّي خارج إطار المساق . 2

یتّم تحدید الجدول الزمني وفقًا للبرنامج الدراسي، ویُعلَن عنھ في كّراسة . یجب االلتزام بالجدول الزمني لتقدیم وظائف الحلقات الدراسیّة. أ
 .بالبرنامج الدراسي المھام الخاصة

، یلِزم الطالب بإعداد وظیفة جدیدة خالل نطاق )بحسب البرنامج الدراسيّ  60/70عالمة أقل من (الرسوب في وظیفة الحلقة الدراسیّة . ب
 ).سنوات 5(الوقت األقصى المخّصص لدراسة اللقب 

دراسّي إضافي عن ساعة أسبوعیّة واحدة، بموجب تسعیرة المساق ط سالطالب بدفع ق مإعادة وظیفة الحلقة الدراسیّة بتوجیھ شخصي تلزِ . ج
 .الفصلي

 

 واألطروحة النھائیّة الوظیفة. د
تقدیم الوظیفة بعد ھذا ب یرغبیتوّجب على الطالب الذي . ھي وظیفة یمكن تقدیمھا حتى یوم العمل األخیر من شھر دیسمبر :الوظیفة النھائیّة

-2016ة یّ ھذه القواعد تلِزم الطالب الذین بدأوا دراستھم في السنة الدراس(الطلبة، والتسجیل مجددًا للمساق  الموعد التوّجھ بطلب لمكتب عمادة

2017.( 

الموعد األخیر لتقدیمھا ھو على األكثر نھایة الفصل الدراسي الثاني من السنة التي تتلو السنة . ھي وظیفة موّسعة تتّم بتوجیھ شخصي :األطروحة
التأخر في تقدیمھا ما بعد ھذا التاریخ یحتاج إلى مصادقة من لجنة . یرة، ولیس أكثر من انتھاء ثالث سنوات على بدء الدراسةالدراسیّة األخ

 .الحاالت االستثنائیّة وھو مشروط بدفع قسط دراسّي إضافي

فحص وظیفتھم وفقًا للوارد في النظام الداخلي الخاص الطالب الذین بدأوا بإعداد الوظیفة قبل التغییر في الخطة الجدیدة للوظائف النھائیّة، یتّم 
 .بالبرنامج الدراسيّ 

 :یتّم منح عالمة الرسوب في الوظائف النھائیّة في كّل واحدة من الحاالت التالیة

 .70عالمة الوظیفة أقل من 

 . قراًرا بوقف الوظیفةلم یلتزم الطالب بالجدول الزمني، مّما جعل طاقم القیادة الخاص بالبرنامج الدراسّي یتّخذ 

ھ  .تقدیم الطالب للوظیفة النھائیّة لیس بموجب التعلیمات التي حدّدھا الموّجِ

 .إعداد وظیفة نھائیّة جدیدة یلِزم الطالب بدفع قسط دراسّي إضافي. في ھذه الحاالت، یمكن إعداد وظیفة نھائیّة جدیدة خالل سنوات اللقب الخمس

الطالب الذین یتّممون واجباتھم الدراسیّة بالعالمات المطلوبة سیحصلون على شھادة مؤّھل : M.Teach/ M.Ed./M.A.A.Tشروط التأھیل للقب الثاني
، بحسب M.A.A.Tأو مؤّھل في العالج بالفنون  M.Teachأو مؤّھل في التدریس وعلى شھادة تدریس في برنامج  M.Ed.في التربیة في برامج 

 . مجال االھتمام

 طالب الفحص والتأكد في موقع الكلیّة من إدخال جمیع عالماتھ لنظام العالمات وأنھ لم تتبقَّ لھ أیة واجبات على مسؤولیّة ال

 . دراسیّة أخرى

 

 في التدریس ) ستاج(التخّصص 

كشرط للحصول ) ستاج(، یجب إجراء تخّصص في التدریس 2001بموجب تعلیمات وزارة التربیة والتعلیم وقسم تأھیل موظفي التدریس من عام 
 . M.Teachھذه التعلیمات تسري أیًضا على الطالب الذین ینھون دراستھم في الكلیّة في مسار التأھیل للتدریس . على رخصة تدریس

 

 ):ستاج(الدفع مقابل ورشة التخّصص 

 .غیر ملزمین بدفع القسط الدراسّي مقابل ورشة التخّصص M.Teachطالب مسار 
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 المالحق
 التربویّة-مشاكل الطالب التعلیمیّة معالجة 1ملحق 

 .ن التوّجھ مباشرة للمحاضرتربویّة في مساق معیّ -یتوّجب على الطالب الذي یواجھ مشكلة تعلیمیّة

یّة الخاصة أو المسار الدراسي، ویتّم النظر في شأنھ في اللجنة التربو/إذا شعر الطالب أنّھ لم یتلّق ردًا على توّجھھ، بإمكانھ التوّجھ لرئیس القسم و
لخاصة إذا لم یتلّق ردًا، یحّق لھ التوّجھ لعمید الكلیّة من خالل رئیس قسم إدارة شؤون الطلبة، ویتّم النظر في شأنھ في الجنة التربویّة ا. بالقسم
 . لشروط التربویّة المطلوبةأو عدم استیفاء ا" تحت االختبار"ھذه اللجنة تعالج مشاكل عدم المالَءمة للتدریس، تحویل الطالب لحالة . بالكلیّة

 .تتّم معالجة المشاكل وفقًا لسیاسة الكلیّة وبموجب النظام الدراسي

تحت "الطالب بإعادة المساق، إعادة السنة الدراسیّة، تجمید الدراسة ووضع الطالب  مبین جملة األمور، صالحیّات تلزِ  تملك اللجنة التربویّة، من
 .كلیّة بوقف الدراسة، ورفع توصیة لرئیسة ال"االختبار

 

 كلیّة سمینار ھكیبوتسیم: نظام االنضباط 2ملحق 
 مقّدمة

تربویّة لتأھیل موّظفي التدریس، والتي تعتبِر تطویر التمیّز المھني والتمیّز الشخصي مسألة في -كلیّة سمینار ھكیبوتسیم ھي مؤّسسة أكادیمیّة.  1
فة لطالبھا فحسب، بل إلى تزوید سوق العمل بخّریجین مستقیمین، حریصین، ناشطین اجتماعیًا ال تھدف الكلیّة إلى توفیر المعر. غایة األھمیّة

 .ونوعیّین على الصعید المھني والشخصي على حدّ سواء

 :وعلیھ، یُرجى من الطالب. الدراسة في الكلیّة مبنیّة على الثقة بین الطلبة والمؤّسسة، الھیئة التدریسیّة وجمیع الموظفین. 2

، االمتثال لتعلیمات نظام الكلیّة )وفقًا لمتطلبات المنھاج الدراسي في المساقات التي یخوضھا(إتمام واجباتھ كطالب باستقامة وصدق  .2.1
 ).كما ھو مفّصل في نظام الدراسة وفي نظام االنضباط(وقواعدھا 

التدریسیّة وموظفي الكلیّة الذین یتعامل معھم في المواضیع استیفاء متطلبات االنضباط تجاه الھیئة . الحفاظ على بیئة دراسیّة الئقة. 2.2
 .تربویّة الئقة والحفاظ على الترتیب والنظام العام في الكلیّة-یمیّةدالمتعلقة بتأدیة وظیفتھم، الحفاظ على مستوى وبیئة أكا

 .لطالب وغیرھماحترام الھیئة األكادیمیّة، الھیئة اإلداریّة، عّمال الصیانة، العمال اآلخرین، ا. 2.3

 .الحفاظ على ممتلكات الكلیّة وعلى الترتیب والنظافة فیھا. 2.4

 :یتوّجب على الطالب الحفاظ على الترتیب والنظافة في الصفوف، المناطق العامة وفي كافة أرجاء الحرم

 . یمنع منعًا باتًا إدخال األكل والشرب للصفوف والقاعات. 2.4.1

 "). زوایا التدخین("لذلك فقط  ةیمكن التدخین في المناطق المعدّ . اكن المغلقةیمنع التدخین في األم. 2.4.2

 باتًا إلقاء بقایا السجائر وترك النفایات خارج الحاویات منعًا یمنع . 2.4.3

 .المخّصصة لذلك

 . تعلیماتالدراجة الھوائیّة وفقًا لل/الدراجة الناریّة/یجب االنصیاع لتعلیمات الوقوف، وركن السیّارة. 2.4.4

 .الطالب الذي یقوم بخرق ھذه التعلیمات سیخضع للجنة انضباط

 

 لجنة االنضباط

ء إذا خرج طالب عن أنظمة الكلیّة، بإمكان كّل من یشغل وظیفة في الكلیّة طلب اجتماع لجنة االنضباط من أجل النظر في سلوك الطالب وإلقا. 1
 .العقوبة علیھ إذا لزم األمر

 :نضباط ھيالتؤدي إلى الخضوع للجنة ا التي التصّرفات. 2

 .نسخ امتحان أو وظیفة، إدخال مواد ممنوعة إلى االمتحان، سلوك غیر الئق أثناء االمتحان. 2.1



 22 

 .عدم االمتثال للقواعد المذكورة في النظام فیما یتعلق بالسلوك الالئق أثناء االمتحانات. 2.2

 .سرقة ممتلكات الكلیّة. 2.3

 .نشاطات الكلیّة الجاریةعرقلة . 2.4

 .الغشّ . 2.5

راسة تقدیم معلومات أو مستندات زائفة عمدًا للكلیّة، أو إخفاء معلومات عمدًا أو االحتیال من أجل نیل حقوق في الكلیّة أو بما یتعلق بالد. 2.6
 .في الكلیّة

 .الخروج عن األخالقیّات المھنیّة. 2.7

 .المھنيسلوك غیر الئق خالل التدریب  2.8

 .ارتكاب مخالفات جنائیّة. 2.7

 .سلوك غیر الئق یمّس كرامة المحاضرین، موظفي التدریس واإلدارة، الطالب وكّل من في الكلیّة. 2.8

 .إساءة استعمال نظام الرسائل خارج إطار مضامین المساق. 2.9

 .عبر كافة وسائل االتصال") شیمینغ("التشھیر بالزمالء  2.10

 .ممتلكات أخرى تستخدمھا الكلیّة الحتیاجاتھا ةبضرر، عن قصد أو عن إھمال، لممتلكات الكلیّة أو أی التسبّب. 2.11

 .موظف أو أستاذ في إطار تأدیتھ للوظیفةلالھویّة  إظھاررفض . 2.12

 .اإلدالء بشھادات كاذبة أو إخفاء حقائق في جلسة سلطات االنضباط. 2.13

 .االمتثال لقواعد السلوك المفصلة في نظام الدراسة وفي نظام االنضباط معد. 2.14

 .محاولة ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة أعاله. 2.14

 .أو التحّرش الجنسي والمضایقة/شكاوى في مواضیع االشتباه و. 2.15

 .العنف وأي عمل یعتبَر مخالفة جنائیّة. 2.16

 

 ط، مّمن یملكون صالحیّة قضائیّةاألعضاء الثابتون في لجنة االنضبا

 عمیدة الطلبة -رئیس اللجنة 

 * رئیس مجلس الھیئة األكادیمیّة أو محاضر آخر یمثّل المحاضرین

 )ممثّل رابطة الطالب(ممثّل الطالب 

 المحاضر المشتكي ممثّل من طرف القسم): بدون صالحیّات قضائیّة(مراقب 

 . على تثبیت في المؤّسسة، ال عالقة لھ بمجال المخالفة وال حتى بمجال دراسة الطالب، وال یعرفھ شخصیًا حاصل) بدیل(ممثّل المحاضرین ھو محاضر * 

 

 اإلجراءات

 . یتّم تقدیم شكوى خطیّة مفّصلة بشأن مخالفة قواعد االنضباط من قِبل الوّظف ذي صلة إلى عمیدة الطلبة. 1

 :تمن بعد تلقي الشكوى، تتّخذ العمیدة بعض الخطوا. 2

 .التأكد من أّن الشكوى تتماشى مع نظام الكلیّة

 .من المشتكي، المشتكى علیھ او أي جھة أخرى ،إذا لزم األمر ،المطالبة بتعلیالت إضافیّة

 .توصي بإلغاء الشكوى بمقتضى الحاجة

فرصة ممكنة، وتستدعي خطیًا أصحاب  ة بأقربسإذا كان ھناك سبب كاٍف للخضوع للجنة االنضباط، تقوم عمیدة الطلبة بتحدید تاریخ للجل. 3
 .الشأن

یتوّجب على العمیدة إتاحة الفرصة للمشتكى علیھ لالطالع على . یتوّجب على العمیدة تزوید مواد الشكوى مسبقًا لكّل من سیحضر اللجنة. 4
 .الشكوى قبل الجلسة، وتوجیھھ لالطالع أیًضا على نظام االنضباط المتوفّر على الموقع
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ولم (مسبقًا عن مشاركتھم في الجلسة، أو إذا لم یحضروا الجلسة دون سبب مقنع  -أو ممثّل من طرفھم  -زل المشتكي أو المشتكى علیھ إذا تنا. 5
كما وال یحّق للمشتكي أو المشتكى علیھ . ، تنظر اللجنة بالشكوى بغیابھم، ویسري علیھم القرار الصادر عن اللجنة)یبلغوا العمیدة بذلك مسبقًا

 .ین لم یحضروا جلسة اللجنة االستئناف على قرارھاالذ

 .یلتزم أعضاء اللجنة بالحفاظ على السّریّة بما یتعلق بمجرى الجلسة واتخاذ القرارات. 6

 :یحّق للطالب أن یحظى بتمثیل من قِبل محاٍم في الحاالت التالیة. 7

 .عندما تكون لدى الطالب قیود كبیرة في قدرتھ على تمثیل نفسھ

 .ا یدور الحدیث عن طالب على وشك مواجھة نتائج وخیمةعندم

 .إضافة لذلك، یحّق للجنة االنضباط السماح بالتمثیل من قِبل محاٍم وفقًا العتباراتھا الخاصة

 .ةسا بإحضار محاٍم للجل/لجنة االنضباط إبالغ الطرف اآلخر بشأن نیّتھ/یتوّجب على الطالب

 

 مجرى الجلسة

 .من قِبل رئیس اللجنة، ویعتبَر بمثابة دلیل قاطع على صّحة مضامینھعلیھ یتّم خالل الجلسة تدوین بروتوكول، یوقَّع 

 .التعریف عن الحاضرین باسمھم ووظیفتھمبتقوم عمیدة الطلبة 

ن یعترف أو ال یعترف بالمخالفة التي تقوم العمیدة بعرض الشكوى، والتأكد من أّن الطالب یدرك سبب خضوعھ للمساءلة، وتسألھ فیما إذا كا
 . ارتكبھا

یحّق لرئیس اللجنة اعتبار الطالب مذنبًا بحسب اعترافھ، دون حاجة لالستماع إلى أدلّة . في حال اعترف المشتكى علیھ، یحّق لھ تبریر فعلتھ
 .أخرى، ومن ثّم تنتقل اللجنة للنظر في موضوع العقوبة

. بعد ذلك، یحّق للطالب تقدیم أدلّتھ وإفادة شھوده. شتكي بتقدیم أدلّتھ وإفادة شھوده، ویحّق للطالب استجواب الشھودیقوم الم -إذا نفى الطالب تھمتھ 

 .ب المتّبعةادلقواعد الجلسات واآلیجب أن تجري الجلسة وفقًا 

مساءلة وجلسة، بشرط إبالغ العمیدة بذلك حتى یحّق للعمیدة، الطالب والمشتكي استدعاء شھود لھم عالقة مباشرة بالحدث المرتبط بالشكوى، لكل 
 .ثالثة أیام على األكثر قبل موعد اجتماع اللجنة

مغادرة الغرفة لیتمّكن أعضاء ) مقدّم الشكوى والطالب المشتكى علیھ(في نھایة الجلسة وعرض موقف كل الحاضرین، یتوّجب على األطراف 
 .في حال نشأ خالف باآلراء، یكون قرار األغلبیّة ھو الحاسم. األمر اللجنة من اتخاذ القرار وتحدید العقوبة، إذا لزم

 .في بعض الحاالت، یمكن تأجیل اتخاذ القرار لموعد آخر

دى تھمتھ اإلضافیّة من األدلّة المطروحة المثبتة، وكانت ل تبیّنت یحّق للجنة االنضباط اتّھام الطالب بمخالفة غیر المخالفة التي اتُِھم فیھا، وذلك إذا
 .الطلب فرصة للدفاع عن نفسھ بشأنھا

الطالب، ملفھ الشخصي، رئیس القسم، عمید الكلیّة، عمیدة الطلبة، جھة خارج الكلیّة إذا كانت : یتّم إرسال نسخة من نتائج الجلسة للجھات التالیة
كمخالفة أخالقیّة خالل العمل التطبیقّي أو (ة الشكوى مرتبطة بسلوك غیر الئق صدر عن الطالب خارج نطاق الكلیّة في إطار واجباتھ الدراسیّ 

 ).أثناء جولة دراسیّة

 .یتّم نشر المخالفة والقرار، دون الكشف عن ھویّة المشتكي والمشتكى علیھ، ببالغ للطالب في نھایة كّل فصل

 

 العقوبات

بعض العقوبات التالیة، بحسب المخالفة، شدّتھا، ظروفھا الطالب متّھم بمخالفة انضباط، یحّق للجنة االنضباط إلقاء إحدى أو  إذا تبیّن أنّ . 1
 :وظروف الطالب الشخصیّة

 .تحذیر، توبیخ أو توبیخ شدید

 .إبطال االمتحان الذي أجراه الطالب

 .إبطال وظیفة، وظیفة حلقة دراسیّة، وظیفة نھائیّة أو أّي وظیفة أخرى ملقاة على الطالب في إطار دراستھ

 .لالمتحان، أو االمتحانات، في موعد معیّن أو في مواعید معیّنة منع الطالب من التقدّم
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 .یتّم تحدیدھا تيتأخیر منح الشھادة أو منح المصادقة التي تثبت دراسة الطالب، وذلك للفترة ال

الحّق في الحصول علیھم للفترة التي ، أو إلغاء )بما في ذلك برنامج المتفّوقین(دراسیّة أو منحة  مكافأةإلغاء التخفیض في القسط الدراسّي أو إلغاء 
 .یتّم تحدیدھا

 .منع الطالب من استخدام منشآت الكلیّة مثل المختبرات، المكتبات، المنشآت الریاضیّة للفترة التي یتّم تحدیدھا

 . ضرر مادّي ألحقھ الطالب تعویًضا عن ،بنسبة یتّم تحدیدھا ،غرامة مالیّة

 .نة شارك فیھا الطالبإلغاء مساقات سنویّة أو فصلیّة معیّ 

إجبار الطالب على اجتیاز مساق آخر بدفع، في نفس السنة الدراسیّة أو في سنة دراسیّة أخرى، بشرط أن یجري المساق في كلیّة سمینار 
 . ھكیبوتسیم

 .جزء من الدراسة، بما في ذلك برنامج المتفّوقین، للفترة التي یتّم تحدیدھا عنإقصاء الطالب 

 .الكلیّة للفترة التي یتّم تحدیدھا عن إقصاء الطالب

 .الكلیّة لألبد عنإقصاء الطالب 

 .إلغاء الحقوق أو التحصیالت الدراسیّة، بما في ذلك سلب الحّق في الحصول على شھادة أو مصادقة تثبت ھذه الدراسة

 .إرفاق بیان للملف الشخصي في وزارة التربیة والتعلیم

 .ھر من سلوكاعتذار الطالب للمتضرّ 

 . أّي عقوبة أخرى تراھا لجنة االنضباط صحیحة في ھذا الشأن

، )یشمل تحمیل الوظائف من اإلنترنت، كلھا أو جزء منھا(إذا تبیّن أن الطالب قدّم وظیفة تّم إعدادھا، كلھا أو جزء منھا، من قِبل شخص آخر 
 .إلى األبدالكلیّة  عنیمكن إلقاء عقوبات مختلفة علیھ، بما في ذلك عقوبة اإلقصاء 

 .الكلیّة علیھ عنإذا اتُھم الطالب بمخالفة جنائیّة فیھا إخالل باآلداب، یجب إلقاء عقوبة اإلقصاء . 4

 .یمكن اللجوء إلى عقوبات أخرى ال تظھر في القائمة، وذلك وفقًا لقرار اللجنة في ھذا الشأن

 .الكلیّة اترات لجنة االنضباط تلِزم كّل ھیئقرا

 

 قرار لجنة االنضباطاالستئناف على 

یوًما من الحكم، في حالتین  14یمكن تقدیم استئناف حتى . لمكتب عمادة الطلبة، خطیًا فقط) من قِبل المشتكي أو المشتكى علیھ(یتّم تقدیم االستئناف 
 :فقط

 .الكلیّة على الطالب، سواًء لفترة محدّدة أو لألبد عنإذا ألقیت عقوبة اإلقصاء . 1

 .سوألألظھور دالئل جدیدة لم تكن معروفة ألعضاء لجنة االنضباط یوم الجلسة، والتي من شأنھا أن تغیّر الحكم، لألحسن أو . 2

 .ألّي سبب آخر، وفقًا العتبارات لجنة االستئناف الخاصة والحصریّة. 3

ولم (الجلسة، أو إذا لم یحضروا الجلسة دون سبب مقنع  مسبقًا عن مشاركتھم في -أو ممثّل من طرفھم  -إذا تنازل المشتكي أو المشتكى علیھ 
 . ، تنظر اللجنة بالشكوى بغیابھم، ویسري علیھم القرار الصادر عن اللجنة)یبلغوا العمیدة بذلك مسبقًا

الحقًا  وستُعقدموقفھ، یجب على الطالب عرض . شھادات أخرى وفقًا العتباراتھابإلدالء لبإمكان لجنة االستئناف استدعاء كّل واحد من األطراف 
 .جلسة حول تفاصیل الحادث وحول قرارات لجنة االنضباط

 .یحّق للجنة االستئناف المصادقة، تسھیل، إلغاء أو تشدید العقوبة الملقاة على الطالب من قِبل لجنة االنضباط

 .یلِزم جمیع األطرافوقرار لجنة االستئناف ھو قرار نھائّي وال یمكن االستئناف علیھ، 

 :من مؤلفةلجنة االستئناف 

 رئیس الكلیّة

 عمید الكلیّة التي ینتمي إلیھا الطالب

 عمیدة الطلبة
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 *ممثّل المحاضرین

 ممثّل رابطة الطالب

ولم یجلس  شخصیًا،حاصل على تثبیت في المؤّسسة، ال عالقة لھ بمجال المخالفة وال حتى بمجال دراسة الطالب، وال یعرفھ ) بدیل(ممثّل المحاضرین ھو محاضر * 
 .باط في ھذه القضیّةضفي جلسة الحكم السابقة للجنة االن

 

 

 نظام المكتبة 3ملحق 
رق القواعد، سیخضع خفي حال . یجب الحرص على اتّباع القواعد المفّصلة أدناه بدقّة. ھذا النظام ھو جزء من نظام الدراسة الخاص بالكلیّة

 .الطالب للمساءلة أمام لجنة االنضباط

 

 ات التي تكون فیھا المكتبة مفتوحةساعال

 المكتبة المركزیّة

  7:30-18:45الخمیس، بین الساعات  -أیام األحد 

 وفي أیام الجمعة ولیالي األعیاد، تكون المكتبة مغلقة 

 

 مكتبة الفنون

 8:00-16:00أیام االثنین، األربعاء، الخمیس، بین الساعات 

 8:00-18:00أیام األحد، الثالثاء، بین الساعات 

ھذه یجب تتبُّع . یتّم اإلعالن عن التغییرات في ساعات العمل في مدخل المكتبة، في موقع المكتبة عبر اإلنترنت وعلى لوحة اإلعالنات اإللكترونیّة
 :التوّجھ لقسم اإلعارة عبر الھاتف. اإلعالنات

 المكتبة المركزیّة 6902327-03

 مكتبة الفنون 6905493-03

بإمكان طالب المؤّسسات األخرى تلقّي خدمات المكتبة، فقط إذا تّم تنسیق  .خدمات المكتبة للمحاضرین، الطالب وموّظفي الكلیّة فقط یتّم تقدیم* 
 .األمر مسبقًا من قِبل المؤّسسة التي ینتمون إلیھا

 

 السلوك في المكتبة

 . لكیجب االنصیاع لتعلیمات أمناء المكتبة وعرض بطاقة الھویّة إذا طلبوا ذ

 .الطالبات عدم إدخال أطفالھم إلى المكتبة/یتوّجب على الطالب

 .كل والشرب في المكتبة، ما عدا الماءال یجوز األ

 . عنھاإذا رّن ھاتف أحد القّراء في المكتبة، یتّم إقصاؤه . على وضعیّة صامت قبل الدخول للمكتبة الھواتف النقالةیجب وضع 

 . یجب الحفاظ على الھدوء والنظافة

 ).ولیس الرفوف(عند االنتھاء من القراءة، یجب إرجاع الكتب إلى العجالت 

 

 استعارة الكتب

 .لحصول على خدمات المكتبةمن أجل ا، تستخدَم بطاقة طالبفي بدایة السنة الدراسیّة، ستُرَسل للطالب الجدد 

 .یتّم إرسال بطاقة تحقّق للطالب القدامى

 .بطاقة طالب ساریة فقطیمكن استعارة الكتب لدى إظھار 
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 .یحّق للقارئ استعارة الكتب لدى إظھار بطاقة الطالب الخاصة بھ فقط

 .ال یجوز تحویل الكتاب لقارئ أخر دون التسجیل في قسم اإلعارة

 .إللكترونيأو ھاتفھ النقال وعنوان بریده ا/یتوّجب على الطالب إبالغ قسم إدارة شؤون الطلبة عن أي تغییر في عنوانھ ورقم ھاتفھ و

 .یحّق للمكتبة مطالبة القارئ بإعادة الكتاب الذي استعاره قبل انتھاء مدّة اإلعارة، وذلك بمقتضى الحاجة

 .أو الرقابة في قسم اإلعارة/ال یجوز إخراج كتاب من المكتبة بدون التسجیل و

 .المكتبة مزّودة بأنظمة إلكترونیّة لحمایة الكتب

 .قسم االستشارة والكتب المحجوزة ، كتبمجالتال: ال یمكن إعارة

 

 تمدید فترة اإلعارة تلقائیًا

یقوم النظام المحوسب یومیًا بجرد جمیع . ، والتي یتّم بموجبھا تمدید فترة إعارة الكتب بشكل جارٍ خدمة تمدید تلقائي لفترة اإلعارةتقدّم المكتبة 
 ).أسبوع، أسبوعین أو شھر(ة اإلعارة األصلیّة المحدّدة لكل غرض الكتب المستعارة ویمدّد فترة إعارتھا لفترة إضافیّة بحسب فتر

 :في الحالتین التالیتین، ال یتّم تمدید فترة اإلعارة تلقائیًا

 .إذا تّم طلب الكتاب من قِبل قّراء آخرین. أ

 .إذا انتھت فترة التمدید التلقائي للكتاب. ب

 

 : في المكتبة المركزیّة

حتى ویتّم تمدید فترة إعارة الكتب المستعارة ألسبوع واحد . حتى فترة أقصاھا ثمانیة أسابیعویتّم تمدید فترة إعارة الكتب المستعارة ألربعة أسابیع 
 . أربعة أشھرفترة أقصاھا 

 . فترة أقصاھا أربعة أسابیعلیتّم تمدید فترة إعارة كتب األطفال 

 

 :في مكتبة الفنون

 .أربعة أسابیعحتى فترة أقصاھا ویتّم تمدید فترة إعارة الكتب المستعارة ألسبوع واحد 

 

ة أخرى، ویتوّجب على الطالب إعادة الكتب للكلیّة حتى وإن لم یطلبھا قّراء إذا انتھت فترة التمدید القصوى، ال یجدّد النظام فترة اإلعارة مرّ 
 .آخرون

 

 .مواعید اإلرجاع المتغیّرة تُلقى على القارء مسؤولیّة تتبُّع

من المفّضل االطالع على التحدیثات كّل . حسابي عبر البحث الموّحد في موقع الكلیّة -یمكن القیام بذلك من خالل الدخول إلى حساب المستخدم 
 . ثالثة أیام

  03-6902327: لالستفسار، یمكن االتصال بالمكتبة المركزیّة على ھاتف رقم

  03-6905494: ى ھاتف رقموبمكتبة الفنون عل

 .تھدف الخدمة إلى تسھیل األمور علیكم قدر اإلمكان، لكنھا ال تعفیكم من مسؤولیّة فحص حالة الكتب التي استعرتموھا !تذكروا

 

 إرجاع الكتب والغرامات

 .التي استعیر منھا ة كتاب إلى المكتبیجب إرجاع كلّ . یتوّجب على القارئ إرجاع الكتب في الموعد، بحسب الموعد الذي یحدّده النظام المحوسب

یمكن إرجاع الكتب حتى إذا كانت . في المكتبة المركزیّة، یجب إرجاع جمیع الكتب لصندوق إرجاع الكتب فقط، وعدم وضعھا في مكان آخر
 .المكتبة مغلقة، وذلك عبر الفتحة المخّصصة لذلك من الخارج
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 .فقط الموجود خارج المكتبة في الساعات التي تكون فیھا المكتبة مغلقةفي مكتبة الفنون، یمكن إرجاع الكتب للصندوق 

 .كتاب وعن كّل یوم تأخیر، بموجب سیاسة الغرامات الخاصة بالمكتبة على كّل قارئ یتأخر في إرجاع الكتب غرامة عن كلّ  ضتُفرَ 

 

 سیاسة الغرامات الخاصة بالمكتبة

 .في إرجاع الكتبتتعامل المكتبة بحرص شدید مع ظاھرة التأخر 

على كّل  غرامة مالیّة تُفَرضلتفادي ھذه الظاھرة، . الطالب الذین ال یرِجعون الكتب في الموعد المحدّد یعیقون على زمالئھم استعمال ھذه الكتب
 . من یتأخر في إرجاع الكتب

 . الكتابتتّم إعارة الكتب لفترات مختلفة، ویتّم تحدیث مواعید إرجاعھا تلقائیًا وفقًا لحالة 

من المفّضل التحقّق من . یتوّجب على القارئ، من خالل بطاقة القارئ الخاصة بھ، تتبُّع التحدیثات في مواعید إرجاع الكتب الموجودة بحوزتھ
 .األمر كّل ثالثة أیام

 :في الحالتین التالیتین، ال یتّم تمدید فترة اإلعارة تلقائیًا

 .آخرینإذا تّم طلب الكتاب من قِبل قّراء . أ

 .إذا انتھت فترة التمدید التلقائي للكتاب. ب

  :یتّم تحدید قیمة الغرامة على النحو التالي

 .ج عن كّل یوم.ش 5غرامة  -لكّل كتاب انتھت فترة إعارتھ 

 .ج عن كّل یوم.ش 10غرامة  - مطلوبلكّل كتاب 

 .ج عن كّل ساعة تأخیر.ش 5غرامة  - محجوزلكّل كتاب 

على الطالب الذین یتأخرون في إرجاع  تُفَرض. في الیوم التالي 9:00، یجب إرجاع الكتب المستعارة للیلة واحدة حتى الساعة في مكتبة الفنون
 .ج عن كّل كتاب، لكّل ساعة تأخیر.ش 10الكتب غرامة بقیمة 

 .وعبر رسائل أیام من موعد اإلرجاع، عبر البرید اإللكتروني 4نتھاء فترة التمدید قبل ایتّم إرسال تذكیر ب

 .یتّم إرسال رسالة عبر البرید اإللكتروني بشأن بدایة تراكم الغرامة عند بدایتھا

یتّم . ، عبر البرید اإللكتروني أو الفاكس إلدارة قسم اإلعارةمفّصل خّطي یحّق لكّل قارئ االستئناف على قیمة الغرامة، وذلك من خالل توّجھ
 .ج فما فوق.ش 50بقیمة لغرامات المالیّة ا بشأن النظر في التوّجھات

مّما أدّى إلى التغیّب عن  ،مرض، والدة، ِحداد، زواج، خدمة عسكریّة احتیاطیّة، مرض أحد أفراد العائلة المقّربین: الغرامات التي تراكمت بسبب
 .یتّم إلغاؤھا نھائیًا عند إظھار تصدیق مالئم -الدراسة 

 . لغرامات وفقًا لألنظمة التي حدّدتھا إدارة المكتبة، عمیدة الطلبة ورابطة الطالبیتّم النظر في االستئناف على ا

 .یتّم حظر خدمات اإلنترنت -إذا لم یتّم تدبیر أمر الغرامة الملقاة جراء التأخر في إرجاع كتاب عادي خالل أسبوعین 

 . یتّم حظر خدمات اإلنترنت -ز خالل أسبوع إذا لم یتّم تدبیر أمر الغرامة الملقاة جراء التأخر في إرجاع كتاب محجو

 .یجب االستفسار في المكتبة قبل الدفع. یتّم دفع الغرامات عبر موقع المكتبة

 : علیھم الوصول للكلیّة بوتیرة عالیة رخاص مع الطالب الذین یسكنون بعیدًا ویتعذّ بشكل تعامل ال یتمّ 

تاریخ اإلرسال ھو بمثابة تاریخ إرجاع ). التصدیق/یجب االحتفاظ باإلیصال(البرید المسّجل یمكن إرسالھ ب -إذا كان بحوزتھم كتاب یجب إرجاعھ 
 .الكتاب فعلیًا

 .ستُحظر عنھ خدمات اإلنترنت الخاصة بالكلیّة -بدفع غرامة ولم یدبّر األمر من بعد تلقي التذكیر /الطالب الملَزم بإرجاع كتب للمكتبة

 .أھّم اعتبارات المكتبةالتفكیر في مصلحة القّراء ھو من 

 

 طلب الكتب

سیكون الكتاب المطلوب في انتظار القارئ في قسم اإلعارة خالل ثالثة أیام من یوم إرجاعھ . ةبیتّم طلب الكتب من قِبل القارئ عبر موقع المكت
 .بعد ذلك، ینتقل الكتاب للقارئ التالي أو یتّم إرجاعھ لمكانھ الثابت. للمكتبة
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 .إذا كانت نسخة منھ متوفّرة على الرّف، أو إذا كانت نسخة منھ بحوزة الطالب ال یمكن طلب كتاب

-6905493، وفي مكتبة الفنون، عبر ھاتف 03-6902327یمكن إلغاء طلب الكتاب بشكل ذاتّي عبر الحاسوب، في المكتبة المركزیّة، عبر ھاتف 

 ).االستراحات تال یمكن الردّ وق( 03

 

 كتابال بشأنمسؤولیّة القارئ 

 . ال یجوز تحویل الكتاب لقارئ أخر دون التسجیل في قسم اإلعارة

 .بعد ما لّم یتّم إرجاعھ للمكتبة ،القارئ مسؤول عن سالمة الكتاب ونظافتھ

 .ملزم بالدفع أو بشراء كتاب جدید ،اأو معلّمً  اكتاب تالفً الالطالب الذي یقوم بإرجاع 

إذا نفذ الكتاب من األسواق، یكون المبلغ أكبر، وسیلَزم القارئ بدفع الغرامة المتراكمة حتى تلقي . ثمنھ الطالب الذي یضیّع الكتاب ملزم بدفع كامل
 .بالغ بشأن فقدان الكتاب

 

 اإلعارة بین المكتبات

 .ھناك اتفاقیّات إعارة قائمة بین مكتبة الكلیّة والمكتبات األكادیمیّة األخرى

 .ة عن اإلعارة بین المكتبات/في مكتبة الكلیّة، یمكنھ تقدیم طلب من خالل استمارة للمسؤول توفّرینمإذا احتاج الطالب لكتاب أو مقال غیر 

 .الخدمة مشروطة بدفع، بموجب سیاسة المكتبة المعیرة

 .في إحدى المكتبات المتعاقدة مع الكلیّة، یتّم طلب الكتاب وتسلیمھ للطالب متوفًّراالمقال /تابكال إذا كان

 . كتاب الذي تّم طلبة باإلعارة بین المكتبات في الموعد المحدّدیجب إرجاع ال

 .الخدمة مشروطة بدفع. یتّم فرض غرامات على التأخیر في إرجاع الكتاب، وذلك بموجب سیاسة المكتبة المعیرة

 .لتعبئة استمارة الطلب، یجب الدخول لإلعارة بین المكتبات عبر خدمة الطلبة في موقع الكلیّة

 :التفاصیل، یجب التوّجھ لعدي ماتسلمزید من 

 .ill.skl@smkb.ac.il:برید إلكتروني 03-6902383: ھاتف

 

 المفقودات

 .یتم االحتفاظ باألغراض المفقودة في قسم اإلعارة لفترة قصیرة، ومن ثّم یتّم تحویلھا لقسم المفقودات في الكلیّة

  www.smkb.ac.il/library: عنوان المكتبة على اإلنترنت

  

 

 "السبیل"نظام استعمال واستعارة معّدات الفیدیو في 

 عام

 . یتّم استعمال األفالم بموجب قانون حقوق المنتجین، لغرض التعلیم الذاتي، التدریس، األبحاث، النقد أو الرصد فقط

 . الفعالین فقطیتّم تقدیم خدمات اإلعارة في منطقة الوسائط المتعدّدة في ساعات العمل فقط، للمحاضرین والطالب 

كّل من یستعیر المعدّات یتحّمل مسؤولیّة الحفاظ على . عند إظھار بطاقة الطالب" السبیل"تتّم استعارة األغراض من منطقة الوسائط المتعدّدة في 
 . سالمتھا وإرجاعھا في الموعد

 . موعد المحدّد، والتأكد من تسجیل إرجاع األغراضالمتعدّدة في الالوسائط حد أفراد الطاقم في منطقة یجب إرجاع األغراض المستعارة أل

 . في الیوم المحدّد إلرجاع األغراض 12:00یبدأ یوم التأخیر ابتداًء من الساعة 

 . ال یمكن تمدید فترة إرجاع األغراض المستعارة، إال بإذن خاص من أحد أفراد الطاقم

 . متلقّي الخدمة دون استثناء جمیعقواعد النظام تلزم 

 . والمكتبة، وقد یؤدّي إلى حظر خدمات اإلنترنت في الكلیّة" السبیل"قواعد النظام یؤدي إلى فرض غرامات وحظر خدمات اإلعارة في خرق 
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 استعارة األفالم 

 . محاضر ساریة/یمكن مشاھدة جمیع األفالم في المنطقة عند إظھار بطاقة طالب

 . 14:00م الساعة اوحتى یوم األحد في تم 12:00ألسبوع من یوم الخمیس في تمام الساعة نمائیّة للطالب لنھایات ایتتّم إعارة األفالم الس

 .نمائیّة للمحاضرین خالل األسبوع لمدّة ثالثة أیام فقطیتتّم إعارة األفالم الس

 . في األعیاد والعطل، یمكن استعارتھا لفترة یحدّدھا أحد أفراد الطاقم وفقًا العتباراتھ

 . الكتب یؤدي إلى دفع غرامة، وذلك بموجب نظام الدفعات للمكتبة وبموجب تسعیرة الغرامات المرفقة للنظام التأخیر في إعادة

تراكم الغرامة جراء . أو تحّمل تكالیف اقتناء الفیلم مجددًا ،"للسبیل"في حال فقدان فیلم، یتوّجب على المستعیر إرجاع نسخة أصلیّة من الفیلم 
 .ة التي یبلغ فیھا الطالب عن الفقدانالفقدان یتوقّف في اللحظ

 "السبیل"سینما الوسائط المتعّددة في  -تسعیرة الغرامات 

 التأخر في إرجاع الغرض

 السعر اسم الغرض

 ج عن كّل یوم تأخیر.ش 20 كامیرا ستیلس /كامیرا فیدیو 

 ج عن كّل یوم تأخیر.ش 20 شریحة ذاكرة

 ج عن كّل یوم تأخیر.ش 20 بطاریة

 ج عن كّل یوم تأخیر.ش 20 شاحن

 ج عن كّل یوم تأخیر.ش 10 كابل لتوصیل الكامیرا بالحاسوب

 ج عن كّل یوم تأخیر.ش 10 )یشمل بالتكا(حّمالة 

 ج عن كّل یوم تأخیر .ش 10 فیلم 

 

 فقدان الغرض

 مالحظات السعر اسم الغرض

كامیرا  /كامیرا فیدیو 
 ستیلس 

 حساب سعر الكامیرا بحسب الكامیرا
 المفقودة

 

  ج .ش 60 جیغا 32شریحة 

  ج تقریبًا  .ش 234 بطاریة أصلیة

  ج.ش 260 شاحن

كابل لتوصیل 
 /الكامیرا بالحاسوب 

 قارئ شرائح الذاكرة

  ج.ش 15

  بحسب نوع قارئ شرائح الذاكرة قارئ شرائح الذاكرة

  ج.ش 450 حّمالة 

إلى عدم فقدان البالتكا یؤدّي  ج.ش 200 بالتكا للحّمالة
لدینا عدد . استعمال الحّمالة

 كاٍف من البالتكات لالستعمال

  حساب سعر الفیلم بحسب الفیلم المفقود فیلم 
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 :حقوق أعضاء رابطة الطالب 4ملحق 
 :دعم دراسّي من الكلیّة في المساقات المعقّدة

 دروس ماراثون مرّكزة  

 دروس تقویة خاصة  

 ِمنح من قِبل الرابطة

 ِمنح سكنیّة في جنوب المدینة 

 :ِمنح بالتعاون مع الكلیّة

 منحة غانیني * منحة مشروع التخلید * منحة التعلیم إلى القمم " * بیرح"نصف منحة  

 .منحة بن إلیعیزر* منحة موزس * منحة شنیر  * 

 .عشرات الِمنح من جمیع األنواع: ِمنح اتحاد الطلبة

 .لموقف الكلیّة) و لسنةلنصف سنة أ(شراء عضویّة مدعومة 

 .جمیع المساقات واألقسام في الكلیّة من قِبل رابطة الرابطةفي إتاحة مواد الملّخصات 

 ).مخزون االمتحانات(الرابطة وقع تحانات الممسوحة المتوفّرة على مإتاحة االم

صةمرافقة وإرشاد الطالب الذین یعانون من عجز تعلیمّي والطالب الذین یواجھون صعوبات   .دراسیّة غیر مشخَّ

 ).خارج الكلیّة(استشارة نفسیّة مدعومة 

 .استشارة نفسیّة مجانیّة من قِبل الكلیّة

 .مدعومة من قِبل الرابطة -استشارة التأمین الوطني 

 .مدعومة من قِبل الرابطة -استشارة قضائیّة 

 ".ستودنت-إكسترا"-مجموعة من الدورات المدعومة الخاصة ب

 .ورات المدعومة الخاصة بالرابطةمجموعة من الد

 .الخروج مع البعثات الریاضیّة الخاصة باتحاد الریاضة األكادیمي

 .بعثة تنطلق بقیادة الرابطة والكلیّة -الخروج مع بعثة إلى بولندا 

 .تخفیض لدى شراء تذكرة لیوم الطالب في تل أبیب

 .أدراج خاصة

 .اتحاد الطالب القطري في /إمكانیّة التوظیف في وظیفة داخل الكلیّة 

 .االشتراك في قرعات تشمل جوائز

 

 2012لعام ) مالَءمات للطالب الذین یؤدّون الخدمة العسكریّة االحتیاطیّة(قواعد حقوق الطالب  5ملحق 
بوضع قواعد بشأن  ، قام مجلس التعلیم العالي)القانون -فیما یلي ( 2007أ من قانون حقوق الطالب لعام 19بموجب صالحیّتھ وفقًا للمادة 

 :المالَءمات للطالب الذین یؤدّون الخدمة العسكریّة االحتیاطیّة، والتي تقوم المؤّسسة بموجبھا بوضع التعلیمات كالمفّصل أدناه

 تفسیرات: فصل أ

 تعریفات

  -في ھذه القواعد .       1

ر شرًطا لالشتراك في مساق آخر، امتحان آخر أو مھّمة أخرى أو شرًطا عتبَ ی ذيك في مساق، امتحان أو مھّمة، والاالشترا -" شرط مسبق"           
 للقبول لسنة دراسیّة متقدّمة؛
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تعلیمات بشأن المالَءمات، والتي قامت المؤّسسة بتحدیدھا وفقًا لھذه القواعد، من بعد استشارة ممثّلي رابطة الطالب  -" تعلیمات المؤّسسة"           
 في المؤّسسة؛

التغیّب خالل فترة الدراسة أو االمتحانات بسبب الخدمة االحتیاطیّة كما ورد تعریفھا في قانون الخدمة  -" التغیّب بسبب الخدمة االحتیاطیّة"           
 ؛2008االحتیاطیّة لعام 

إحدى اء الدورة التحضیریّة في مؤّسسة للقانون، باستثن 1من المادّة ) 7(-و) 6(، )4(حتى ) 1(كما ورد تعریفھا في الفصل  -" مؤّسسة"           
 ؛)5(في الفصل المؤّسسات المذكورة 

 تمرین، وظیفة، وظیفة حلقة دراسیّة، مشروع أو أطروحة؛  -" مھّمة"           

 مرّكز الخدمة االحتیاطیّة: فصل ب

 مرّكز الخدمة االحتیاطیّة ووظائفھ

 .احتیاطیّة بھدف تطبیق تعلیمات المؤّسسةتقوم المؤّسسة بتعیین مركّز خدمة ) أ.       (2

 تقوم المؤّسسة بإعالم الطالب باسم مرّكز الخدمة االحتیاطیّة وبالتفاصیل المطلوبة ) ب(           

 .من أجل التوّجھ إلیھ 

 :وظائف مرّكز الخدمة االحتیاطیّة) ج(           

 تنسیق مع المحاضر، من بعد استالم الطلب للمالَءمات بموجب الفصل ج؛تحدید المالَءمات للطالب وفقًا لتعلیمات المؤّسسة وب) 1(

 تتبُّع تنفیذ المالَءمات والتنسیق مع الجھات ذات الصلة في المؤّسسة من أجل تطبیقھا؛) 2(

 تنفیذ المالَءمات؛بما یتعلق بمعالجة شكاوى الطالب ) 3(

تعلق بمطالبة الطالب بتأجیل الخدمة االحتیاطیّة أو تقصیرھا، بما في ذلك مساعدة في التنسیق بین المؤّسسة وجیش الدفاع اإلسرائیلي فیما ی) 4(
 تقدیم الطلب؛

 طلب للمالَءمات: فصل ج

 تقدیم طلب للمالَءمات

 .تقوم المؤّسسة بوضع نظام لتقدیم طلب للمالَءمات) أ.       (3

 .ت تقدیم طلب للمالَءمات لمرّكز الخدمة االحتیاطیّة في المؤّسسةیتوّجب على الطالب الذي یطلب الحصول على مالَءما) ب(           

 المالَءمات: فصل د

 التغیّب عن الدروس وتأجیل الدراسة

یحّق للطالب التغیّب عن الدروس في فترة الخدمة االحتیاطیّة، بدون تقیید، ولن تُمّس حقوقھ جراء ذلك، بما في ذلك  أیًضا متطلّبات ) أ.       (4
 .حقاق للتقدّم لالمتحانات، تقدیم الوظائف أو منح عالمة تحسینتمن أجل االسالالزمة الحضور 

یوًما  20أیام تراكمیّة على األقل خالل الفصل في المساقات الفصلیّة أو  10تتیح المؤّسسة للطالب الذي أدّى الخدمة االحتیاطیّة لمدّة ) ب(           
المساقات السنویّة، وتغیّب جراء ذلك عن دروس المساق، إمكانیّة تأجیل المساق وإعادتھ بدون دفع، بشرط أنھ تراكمیًا على األقل خالل السنة في 

 .لم یُمتَحن فیھ بعد

 المھام

المھمة أو موعد قریب منھ، یتّم تأجیل موعد تقدیم في لموعد المحدّد لتقدیم المھمة أو إذا تغیّب الطالب بسبب الخدمة االحتیاطیّة عن ا) أ.       (5
 .تقدیم مھّمة أخرى بدال منھا وفقًا لما یقّرره المحاضر، بعدد األیام التي أدّى فیھا الطالب الخدمة االحتیاطیّة

یوًما فما فوق، موعد تقدیم أكثر من  14تقوم المؤّسسة بتحدید قواعد لتسویة حقوق الطالب الذي فاتھ، بسبب خدمة احتیاطیّة استمّرت ) ب(           
 .اني وظائفثم

 المختبرات، الحلقات الدراسیّة، الورشات، الجوالت ومساقات التأھیل العملي

المؤّسسة تتیح اإلمكانیة للطالب الذي تغیّب بسبب الخدمة االحتیاطیّة عن مساق مختبر، حلقة دراسیّة، جولة، ورشة أو تأھیل عملي، .       6
اك فیھا، أو تتیح لھ إمكانیّة االشتراك فیھا في موعد الحق بدون دفع إضافي، مع األخذ باالعتبار تعفیھ من االشتر أنھا الستكمال ما فاتھ منھا أو

 .في ھذا الشأنخاصة أنظمة  ونشر من بین جملة األمور جوھر المساق، وبتنسیق مع المحاضر صاحب الشأن؛ تعمل المؤّسسة على وضع

 االمتحان
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 .االمتحان بسبب الخدمة االحتیاطیّة التقدّم لالمتحان في موعد الحق عن كّل موعد فاتھ یحّق للطالب الذي یتغیّب عن) أ.       (7

أیام تراكمیّة على األقل خالل فترة االمتحانات، أو الطالب الذي أدّى الخدمة  10یحّق للطالب الذي أدّى الخدمة االحتیاطیّة لمدّة ) ب(           
یوًما تراكمیًا، التقدّم لالمتحان في كل مساق كان  21أیام متواصلة على األقل أو  10د االمتحانات لمدّة االحتیاطیّة خالل الفصل القریب من موع

 .من المفترض أن یُمتَحن بھ في فترة االمتحانات، في موعد آخر في نھایة الفصل أو في موعد قریب منھ

 .مة االحتیاطیّة بحیث یُمنَح الطالب مھلة من أجل االستعداد لالمتحانیتّم تحدید موعد االمتحان اآلخر من بعد انتھاء الخد) ج(           

 .بالرغم من المذكور أعاله، استحقاق الطالب لموعد آخر ال یغیّر من حقّھ للتقدّم لموعدین فقط في كّل مساق، وفقًا للقانون) د(           

 التغیّب عن االمتحان أو الوظیفة التي تعتبَر شرًطا مسبقًا

أو للطالب الذي لم یقدّم بسبب تغیّبھ مھّمة في مساق  ،یحّق للطالب الذي تغیّب بسبب الخدمة االحتیاطیّة عن امتحان یعتبَر شرًطا مسبقًا.       8
اقھ بموجب ھذه إلى أن یتّمم االمتحان أو المھمة وفقًا الستحق ،معیّن، إكمال دراستھ تحت االختبار في مساق متقدّم أو في سنة دراسیّة متقدّمة

 .القواعد

 استكمال الدراسة، التسجیل للمساقات والحضور

طالب الذي تغیّب بسبب الخدمة االحتیاطیّة في استكمال المواد الدراسیّة التي خسرھا، وذلك من خالل تقدیم للمساعدة التقدّم المؤّسسة ) أ.       (9
 .وسیلة تحدّدھا المؤّسسةإرشاد، توجیھ، دروس مساعدة، مواد مساعدة أو من خالل أي 

تصویر أو طباعة للمواد الدراسیّة التي  50یحّق للطالب الذي تغیّب بسبب الخدمة االحتیاطیّة الحصول على امتیاز تعادل قیمتھ ) ب(           
 .خسرھا، وذلك عن كّل یوم تغیّب فیھ

ول على اإلمكانیّة، إن وجدت، لمشاھدة الدروس التي خسرھا بسبب الخدمة یحّق للطالب الذي تغیّب بسبب الخدمة االحتیاطیّة الحص) ج(           
ط االحتیاطیّة أو لالستماع إلیھا؛ المؤّسسة ستبذل كّل ما بوسعھا إلدخال محاضرات المساقات التمھیدیّة والمساقات المركزیّة إلى الوسائ

 .الدیجیتالیّة، وإتاحتھا عبر اإلنترنت أو عبر أي وسیلة أخرى

عدد المكتبة، باإلضافة إلى استعارة  منالحصول على أفضلیّة في استعارة الكتب  ،یحّق للطالب الذي تغیّب بسبب الخدمة االحتیاطیّة) د(           
 .الكمیّة العادیّة، في فترة قریبة من فترة الخدمة االحتیاطیّة، وذلك وفقًا ألنظمة المؤّسسةأكبر من كتب 

ویُتوقَّع أن یتغیّب في فترة التسجیل للمساقات، إجراء تسجیل مسبق للمساقات وفقًا  ،ب الذي تّم استدعاؤه للخدمة االحتیاطیّةیحّق للطال) ه(           
 .ألنظمة المؤّسسة

 تمدید الدراسة

دراستھ بفصلین، بدون أن یدفع قسًطا یوًما خالل فترة دراستھ النظامیّة، تمدید  150یحّق للطالب الذي أدّى خدمة احتیاطیّة لمدّة تراكمیّة .     10
 .دراسیًا أو أي دفعات أخرى مقابل ھذا التمدید

 الِمنح، مساكن الطلبة ونقاط االستحقاق األكادیمیّة

  -یحّق للمؤّسسة االعتراف بالخدمة االحتیاطیّة كنشاط یمنح الطالب نقاط استحقاق من أجل ) أ.     (11

 نح دراسیّة؛فحص مدى استحقاقھ للحصول على مِ ) 1(

 فحص مدى استحقاقھ للحصول على مسكن؛) 2(

، تأخذ المؤّسسة بالحسبان كافة االعتبارات والظروف المتعلقة باألمر )أ(عند النظر في إمكانیّة منح الطالب امتیاًزا وفقًا للبند الفرعي ) ب(           
كور، ستأخذ باالعتبار من بین جملة األمور، عند تحدید شروطھ، عدد األیام التي ومدى تكافؤ منح االمتیاز؛ إذا قّررت المؤّسسة منح االمتیاز المذ

ضافة إلى طبیعة باإلأدّى فیھا الطالب الخدمة االحتیاطیّة، الفترة التي أدّى فیھا الخدمة، استمراریّة الخدمة االحتیاطیّة على مدار السنوات، 
 .االمتیاز وحجمھ

ي تعترف للطالب بنشاطاتھم االجتماعیّة والتربویّة من أجل الجمھور كنشاطات تمنحھم نقاط استحقاق أكادیمیّة، یحّق للمؤّسسة الت) ج(           
 .ةاستحقاق أكادیمیّتین للقب، وفقًا للقواعد المحدّد) 2(منح الطالب نقطتّي یاالعتراف أیًضا بالخدمة االحتیاطیّة كنشاط 

 عام: فصل ه

 اإلعالن
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تھا وعبر موقعھا اإللكتروني، یشمل التعلیمات والطرق التي یمكن خاللھا االمؤّسسة بنشر مستند من خالل مجلتھا السنویّة أو نشرتقوم ) أ.     (12
 .تلقّي خدمات خاصة وفقًا لھذه القواعد

بشرح جوھر ھذا المستند ألعضاء الھیئة األكادیمیّة، الھیئة اإلداریّة وجمھور الطالب  سنة یقوم مرّكز الخدمة االحتیاطیّة عند بدایة كلّ ) ب(           
 .في المؤّسسة

 تحدید موعد تعلیمات المؤّسسة

 .2013-2012یتّم تحدید تعلیمات المؤّسسة وفقًا لھذه القواعد في موعد أقصاه موعد افتتاح السنة الدراسیّة .     13

 جدعون ساعر              2012یونیو  12

 رئیس مجلس التعلیم العالي                                                                    

 

 توضیحات إضافیّة 

ل تأجی ،أو في األسبوعین اللذین سبقا فترة االمتحانات ،الذي أدّى الخدمة االحتیاطیّة لیوم واحد فما فوق خالل فترة االمتحاناتیحّق للطالب . 1
عدد أیام الخدمة =K. ( أیام من یوم تسریحھ من الخدمة االحتیاطیّة الفعالة K*0.8موعد تقدیم الوظائف وإجراء االختبارات أو االمتحانات لمدّة 

یوم التشغیل وحتى الفترة ابتداًء من  تُحَسبفي حالة التشغیل العسكري المقّسم، ). االحتیاطیّة، ویتّم تقریب النتیجة لألعلى، للعدد الصحیح األقرب
 . فترة واحدةكالتسریح النھائي من التشغیل العسكري 

 .  ، لیست سببًا معترفًا بھ للتغیّب عن النشاط الجامعي)لیس بموجب توّجھ خاص( االمتثال في الوحدة العسكریّة بمبادرة من الطالبإلزالة الشّك، 

 

 الورشة /الجولة /الدراسیّة الحلقة /مساق مختبر /التأھیل السریري /التأھیل العملي. 2

للطالب الذي تغیّب بسبب الخدمة االحتیاطیّة عن مساق مختبر، حلقة دراسیّة، جولة، ورشة أو تأھیل عملي، الستكمال ما المؤّسسة تتیح اإلمكانیة 
، مع األخذ باالعتبار من بین جملة ع إضافيالحق بدون دفأو تتیح لھ إمكانیّة االشتراك فیھا في موعد تعفیھ من االشتراك فیھا،  أنھا فاتھ منھا أو

تبذل المؤّسسة كّل ما . في ھذا الشأنخاصة أنظمة ونشر األمور جوھر المساق، وبتنسیق مع المحاضر صاحب الشأن؛ تعمل المؤّسسة على وضع 
 .الطبیعیّة ھبوسعھا من أجل تمكین الطالب من إتمام واجباتھ األكادیمیّة خالل فترة دراست

، تتّم مالَءمة متطلبات النظام )بما في ذلك الطّب، التمریض، العالج الطبیعي، طّب الطوارئ وما إلى ذلك( قات التي تشمل تأھیال سریریًافي المسا
 جمتنالتي لطبیعة الدراسة السریریّة في المدارس نفسھا، وذلك من أجل مساعدة الطالب العائد من الخدمة االحتیاطیّة على سدّ الفجوة الدراسیّة 

 . عن الخدمة

 

 التسجیل للمساقات. 6

 . الخدمة االحتیاطیّة ال تؤثر على التسجیل للمساقات

أن یتغیّب في فترة التسجیل للمساقات، إجراء تسجیل مسبق للمساقات وفقًا ألنظمة ویُتوقَّع  ،یحّق للطالب الذي تّم استدعاؤه للخدمة االحتیاطیّة
تتّم إزالة حالة االختبار عند عودة الطالب من الخدمة االحتیاطیّة وإظھار تصدیق على الخدمة . االختبارالتسجیل المسبق یكون تحت . المؤّسسة

العرض، یتّم إلغاء تسجیلھ أكبر من الطلب فیھ یكون ، وإال، إذا كان الحدیث یدور عن مساق )المدّة الزمنیّة المخّصصة لھا عیتالَءم م(االحتیاطیّة 
 .للمساق

 

 تقدیم طلبات للحصول على مالَءمات . 7

 . یتوّجب على الطالب الذي یطلب الحصول على مالَءمات وفقًا لتعلیمات المؤّسسة تقدیم طلب للمالَءمات لمكتب عمادة الطلبة

مباشرة الطالب التوّجھ  ، یتوّجب على)التمارین، المختبرات، االختبارات وما شابھ( بإتمام الوجبات خالل الفصل الدراسيفي المواضیع المتعلقة 
 . لمحاضر الموضوع

یعمل مكتب . مباشرة لمكتب عمادة الطلبة یتوّجب على الطالب المستحّق لموعد خاص في امتحان ما تقدیم طلب - بإتمام االمتحاناتفیما یتعلق 
في جمیع األحوال، ال یمكن للطالب . االمتحانعمادة الطلبة على تنسیق موعد االمتحان الخاص مع المحاضر، ویعِلم جمیع المستحقّین لھ بموعد 

 . تقدیم الطلب ألستاذ الموضوع مباشرة
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 منع التحّرش الجنسي والمضایقة 6 ملحق
 ما ھو موقف الكلیّة؟

كلیّة سمینار . كلیّة سمینار ھكیبوتسیم، كمؤّسسة تربویّة، تعتبِر نفسھا ملزمة بتوفیر بیئة دراسیّة متساویة وخالیة من السلوك الجنسّي المسيء
أو جسده، وبحقّھ في التعلّم /ة، كرامتھ، روحھ و/ھكیبوتسیم تعتبِر التحّرش الجنسي سلوًكا ممنوًعا من الناحیة األخالقیّة، إذ أنھ یمّس برفاه الطالب

ش بھ. والتطّور في بیئة متساویة خالیة من التمییز على خلفیّة جنسیّة ول على فرصة متساویة لتحقیق القدر ا من الحص/التحّرش الجنسي یمنع المتحرَّ
منع حاالت التحّرش الجنسي في المجتمع بشكل عام وفي الكلیّة : لذلك، تنتھج الكلیّة في ھذه المسألة سیاسة واضحة، وأھدافھا. األكادیمیّة والمھنیّة

 .بشكل خاص، وقف حاالت التحّرش الجنسي، استیضاح ومعالجة كل حالة تحّرش جنسي

 

 ش الجنسي؟ما ھو التحرّ 

التحّرش الجنسي ھو سلوك أحادّي الجانب، یصدر . من شأنھ أن یمّس بإنسان آخرالذي والتحّرش الجنسي ھو سلوك ذو طابع جنسي لدى إنسان، 
تمّس أشخاًصا في دولة إسرائیل، كما في أماكن أخرى في العالم، التحّرش الجنسي ھو ظاھرة اجتماعیّة شائعة . بدون رغبة أو موافقة الطرف اآلخر

التحّرش الجنسي یمّس بالكرامة . التحّرش الجنسي ھو مّس بكرامة اإلنسان، حریّتھ، خصوصیتھ وحقّھ في المساواة. كثیرین، باألخّص النساء
ش بھ ش بھ، وذلك من خالل التعامل مع. الشخصیّة والكرامة االجتماعیّة للمتحرَّ ھ على أنھ غرض التحّرش الجنسي ینتھك ویھین إنسانیّة المتحرَّ

ش ش بھ وسیطرتھ على جس. جنسّي متاح الستعمال المتحّرِ وسلوكھ الجنسّي، ویمّس بحقّھ في التعریف  دهالتحّرش الجنسي یسلب استقاللیّة المتحرَّ
سھّن أو سلوكھّن الجنسّي، التحّرش الجنسي بالنساء یؤدّي إلى إھانتھّن بالنسبة بجن. الذاتي ویخترق خصوصیّتھ ویمیّزه لألسوأ عن األشخاص اآلخرین

 . ي یمّس في مساواتھنّ التالاالت الحیاة، وبمجمتساٍو في العالم المھني وسائر  ویصعّب علیھّن االنخراط بشكل

 

 )1998(تحّرش الجنسي القانون منع 

 .لِزًما في دولة إسرائیلیتعامل القانون مع فكرة التحّرش الجنسّي على أنھا مساس بكرامة اإلنسان، ویجعل ھذا المفھوم مفھوًما م

 .یھدف قانون منع التحّرش الجنسي إلى حمایة كرامة اإلنسان، حریّتھ وخصوصیّتھ، وإلى تعزیز المساواة بین الجنسین

 :في ھذا الشأن یتّخذ القانون إجراءات مدمجة

 .القانون یعّرف السلوك الذي یعتبَر تحّرًشا جنسی�ا) أ

 .ومخالفة جنائیّة على حدّ سواء) سبب لشكوى أضرار(ي والمضایقة مخالفة القانون یعتبِر التحّرش الجنس) ب

ل فیما یتعلق لمنع التحّرش الجنسي، ویحدّد إجراءات خاصة لمعالجة التحّرش الجنسّي الذي یحدث في إطار) ج  القانون یحدّد مسؤولیّة المشغِّ
 .عالقات العمل

 

 :التحّرش الجنسّي ھو أحد التصّرفات التالیة. أ

ش بھ. 1  .ا القیام بھ ذا طابع جنسيّ /ابتزاز بالتھدید، عندما یكون األمر الذي یُطلب من المتحرَّ

 .أعمال تُرتَكب بھدف اإلشباع الجنسّي أو اإلھانة الجنسیّة بدون موافقة حّرة: أعمال مشینة، أيّ . 2

ش أنھ ال یرغب عروض متكّررة ذات طابع جنسّي یتّم توجیھھا ل. 3  .ھابشخص أظھر للمتحّرِ

ش عدم رغبتھ بھذه التوّجھات. 4  .توّجھات متكّررة إلنسان، تتمحور حول سلوكھ الجنسّي، بحیث أظھر ذلك اإلنسان للمتحّرِ

 .أیًضا میولھ الجنسيّ كذلك وك إلنسان بما یتعلق بجنسھ أو سلوكھ الجنسّي، توّجھ مھین أو منتھِ . 5

ًكا یتمحور حول السلوك الجنسّي إلنسان ما، في ظروف قد یكون ھذا النشر منتھِ ) بما في ذلك تحریرھا أو دمجھا(أو تسجیل  نشر صورة، فیلم. 6
ا یحتمي بھ الناشر إذا موافقتھ للنشر، لكن في القضاء الجنائّي أو المدنّي بموجب ھذه المادة، یعتبَر ذلك دفاًعا جیّدً  ھذا الشخصأو مھینًا لھ، ولم یبِد 

 :*أحد البنود التالیة توفّر

 تّم النشر عن حسن نیّة، بما یتعلّق بظروف النشر، مضمونھ، شكلھ، حجمھ وھدفھ؛  6.1

 تّم النشر لغایة مشروعة؛    6.2

أي أو نقد لشخصیّة عامة فیما یحتوي النشر على شأن عام یبّرره في ظروف ھذا الشأن، وبشرط أّال یكون كاذبًا، أو أنھ تعبیر عن الر  6.3
 یتعلق بمنصبھا، ولم یخرج النشر عن حدود المعقول لتحقیق غایتھ؛
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ش بھ یبدِ أعاله، یعتبَر السلوك تحّرًشا جنسیًا حتى وإن لم  4-و 3في الحاالت المذكورة في البنود الفرعیّة . 7 ا بالتوّجھ /رغبتھ ما عد/المتحرَّ
ش، بما في ذلك الحاالت ال  :تالیةالمتحّرِ

ش بھ   7.1  .مع استغالل عالقات السلطة، التعلّق، التربیة أو العالج -ا قاصًرا، عاجًزا /عندما یكون المتحرَّ

 .مع استغالل تعلّق المتعالج بالمعاِلج -للمتعالج في إطار عالج نفسّي أو طبّي   7.2

 .مع استغالل السلطة في عالقات العمل أو الخدمة -دمة للعامل في إطار عالقات عمل ولإلنسان الذي یؤدّي خدمة في إطار خ  7.3 

 للتلمیذ أو الطالب، الذي یدرس في مؤّسسة تعلیم نظرّي، دینّي أو مھنّي   7.4 

 .للبالغین، مع استغالل عالقات السلطة في التعلیم 

 .ش جنسيّ الضرر من أّي نوع، الناجم عن تحّرش جنسّي، شكوى أو دعوى تقدّمت على تحرّ  -المضایقة ھي 

 

 من یتواجد في إطار عالقات سلطة أو تبعیّة أو ضعف تجاه إنسان آخر، ویطالب اإلنسان القوي في العالقات االجتماعیّة بعدم القانون یحمي كلّ 
 .التلمیذ في المؤّسسات التربویّة-استغالل مكانتھ من خالل قیامھ بالتحّرش الجنسّي، ویشمل ذلك عالقات المعلم إساءة

 مخالفات تتراوح عقوبتھا  تعتبَر القانون یمنع التحّرش الجنسّي والمضایقة، وینّص على أّن ھذه. ب

 .بین سنتین وأربع سنوات سجن    

ج جراء التحّرش .ش 120,000 یصل حتى یحّق للمحكمة فرض تعویض. ینّص القانون على أّن التحّرش الجنسّي والمضایقة ھما مخالفتان مدنیّتان
 .المضایقة، بدون إثبات ضرر الجنسّي أو

 لمسؤولیّة المشغِّ . ج

ل  ل اتّباع خطوات ناجعة لتقدیم شكوى، كما . وسائل معقولة لمنع التحّرش الجنسّي أو المضایقة باستخدامالقانون یلِزم المشغِّ یتوّجب على المشغِّ
 .، والعمل من أجل منع تكرار األعمال المذكورةویتوّجب علیھ أیًضا معالجة حالة التحّرش الجنسّي أو المضایقة التي تتبیّن لھ

ل أكثر من  ل الذي یشغِّ عامال نشر نظام یشمل جوھر تعلیمات القانون بما یتعلق بالتحّرش الجنسّي، ویشمل أیًضا طرق  25یتوّجب على المشغِّ
ریّة أو مھنیّة للبالغین، وفي ھذا الشأن تعتبَر المؤّسسة ھذه التعلیمات تسري أیًضا على المؤّسسات التي تقدّم دراسات نظ. تقدیم الشكاوى ومعالجتھا

ل والتلمیذ أو الطالب كعامل ل، والمعلّم أو المحاضر كعامل أو كمسؤول من طرف المشغِّ  .كمشغِّ

 

 ماذا علیك أن تفعل إذا تعّرضت للتحّرش الجنسي؟

 :یجب تفادي ثالثة أشیاء

ش وتقع . الجنسّي، التحّرش الجنسّي لیس أمًرا تسببھ المرأة لنفسھامن التضّرر آخر  شكلكأي  - عدم تذنیب نفسك ھذا عمل یقوم بھ المتحّرِ
ج الغضب خارًجا اعلیك إخر. اتّھام الذات یؤدّي إلى توجیھ الغضب إلى الداخل ویسبب االكتئاب والشعور بالعجز. مسؤولیّة ھذا التصّرف علیھ

ش  .وتوجیھھ للمتحّرِ

من خالل كسر الصمت، یمكنك وقف . ة/ة الوحید/على األرجح أنك لست المتضّرر. یح إمكانیّة االستمرار بالتحّرشالصمت یت - عدم الكتمان
 .التحّرش وحمایة اآلخرین أیًضا من التحّرش الجنسّي في المستقبل

 .ین بھ/یب تثقري ق/أخبر

 .الجنسّي في الكلیّة ي إلى المعلم، المرشد التربوي، أو إلى الشخص المسؤول عن منع التحّرش/تحدّث

 .لتحّرش الجنسيّ ل حالة التعّرض ي حقوقك في/اعرف

ش بشكل مباشر وواضح إّن تصّرفھ غیر مقبول علیك ویضّرك، واطلب/قل  .ي منھ أن یكّف عن ذلك/قولي للمتحّرِ

 .ن كان حاضًرا أیًضا، من أخبرتمتى وأین وقع التحّرش، ماذا قیل أو حدث، م: أو الحوادث التي تعّرضت بھا للتحّرش/ي الحادث و/وثّق

 .في الكلیّة أو تقدیم شكوى للطاقم المسؤول عن التحّرش الجنسيّ /یمكن التوّجھ لمستشار، لتلقي الدعم و -التوّجھ لمستشار وتقدیم شكوى 

 .ة مجھوًال طیلة الوقت/سیبقى اسم المشتكي

 .ة/للمشتكيكوى، یتّم االحتفاظ بالحقوق األكادیمیّة شخالل معالجة ال

 .أم ال اإلجراءترغب باستكمال /ت یرغب/ا في القرار في كّل مرحلة من مراحل معالجة الشكوى، فیما إذا كان/ة بحقّھ/یحتفظ المشتكي
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أو على /ة تقدیم شكوى على المستوى االنضباطي داخل المؤّسسة، و/مع ذلك، بإمكان المشتكي. ھناك طرق غیر قضائیّة لوقف التحّرش الجنسيّ 
 .المستوى الجنائي من خالل تقدیم شكوى للشرطة

 :المسؤوالت عن معالجة حاالت التحّرش الجنسي في الكلیّة ھنّ 

 03-6902310عمیدة الطلبة، ھاتف  - حانا آفني شاین. د

 03-6905465منّسقة إداریّة في حرم الفنون، ھاتف  - دانا غال نیتسر

 

 

 2007قانون حقوق الطالب، لعام  7ملحق 
 

 تفسیرات: أفصل 

 تعریفات 1

  -في ھذا القانون 

 تّم انتخابھا من قِبل الطالب وفقًا لتعلیمات الفصل د؛ جھة -" رابطة الطالب"

 مجلس التعلیم العالي كما ورد تعریفھ في قانون مجلس التعلیم العالي، -" مجلس التعلیم العالي"

 ؛)قانون مجلس التعلیم العالي -فیما یلي ( 1958لعام 

 :إحدى المؤّسسات التالیة -" سةمؤسّ "

 من قانون مجلس التعلیم العالي؛ 9مؤّسسة تّم االعتراف بھا وفقًا للمادة ) 1(

 أ من قانون مجلس التعلیم العالي؛21مؤّسسة حاصلة على شھادة أو رخصة أو مصادقة وفقًا للمادة ) 2(

 قانون مجلس التعلیم العالي؛ أ من28مؤّسسة تّم االعتراف باللقب الذي تمنحھ وفقًا للمادة ) 3(

 د من قانون مجلس التعلیم العالي، أو على رخصة مؤقتة25-ج و25مؤّسسة حاصلة على رخصة وفقًا للمادة ) 4(

 ط من قانون مجلس التعلیم العالي؛25وفقًا للمادة 

 والتشغیل؛ة رمؤّسسة لتأھیل الھندسیّین والتقنیّین، مشَرف علیھا من قِبل وزارة الصناعة والتجا) 5(

 مؤّسسة لتأھیل موظفي التدریس في إسرائیل؛) 6(

 ؛)6(حتى ) 1( دنوبسات المذكورة في الدورة تحضیریّة أكادیمیّة في إطار المؤسّ ) 7(

 مؤّسسة للفنون؛) 8(

ذلك كلیّات السینما، المسرح، مؤّسسة فوق الثانویّة أو مسار دراسّي في مؤّسسة فوق الثانویّة في مجاالت الفنون، بما في  -" مؤّسسة للفنون"
 التمثیل، الرقص، الفنون التشكیلیّة، الموسیقى، التصویر أو

 من تعریف المؤّسسة، والمؤّسسات التي فّوضھا وزیر) 4(حتى ) 1( دالكتابة اإلبداعیّة، والتي لم تُذكر في البنو

 :الثقافة والریاضة وصادق على أنھا إحدى المؤّسسات التالیة

 طالب، وعدد السنوات الدراسیّة المتّبعة فیھا ھو ثالث سنوات على األقل، 200ا أكثر من یدرس فیھ) 1(

 على األقل، وعدد 680,1وعدد الساعات الدراسیّة اإلجمالیّة المتّبعة فیھا في جمیع السنوات الدراسیّة ھو 

 الساعات الدراسیّة المتّبعة في كّل یوم دراسّي ھو أربع ساعات على األقل؛

 طالب، وعدد السنوات الدراسیّة المتّبعة فیھا ھو ثالث سنوات على األقل، 200-و70درس فیھا بین ی) 2(

 على األقل، وعدد 680,1وعدد الساعات الدراسیّة اإلجمالیّة المتّبعة فیھا في جمیع السنوات الدراسیّة ھو 

 ؛الساعات الدراسیّة المتّبعة في كّل یوم دراسّي ھو أربع ساعات على األقل

 24(ب)(1;)مؤّسسة تستوفي الشروط المذكورة في البند ) 3(

 مرّشح للقبول للدراسة في المؤّسسة؛ -" مرّشح"
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 طالب یدرس في المؤّسسة؛ -" طالب"

 طلب المرّشح للقبول للدراسة في المؤّسسة؛ -" التسجیل للدراسة"

 .وزیر التربیة والتعلیم -" الوزیر"

 

 

 

 المبادئ األساسیّة: فصل ب

 

 الھدف. 2

 یھدف ھذا القانون إلى وضع أسس لحقوق المواطن اإلسرائیلي والمقیم في إسرائیل في إتاحة التعلیم

 العالي، وأسس لحقوق الطالب، من منطلق االعتراف بواجب المجتمع في إسرائیل بتطبیق ھذه الحقوق

 .وتوفیر مساواة في فرص التعلیم العالي

 

 الحّق في التعلیم العالي. 3

 لغرضكّل مواطن إسرائیلي وكّل مقیم في إسرائیل الحّق في مساواة الفرص في القبول للتعلیم في مؤّسسة  یملك

 .اكتساب التعلیم العالي والتعلیم فوق الثانوي، بموجب تعلیمات ھذا القانون

 

 حظر التمییز. 4

االقتصادیّة أو -تعلق ببلد منشأھم أو منشأ ذویھم، خلفیّتھم االجتماعیّةال یجوز للمؤّسسة تمییز المرّشحین أو الطالب ألسباب طائفیّة أو ألسباب ت) أ(
 :في الحاالت التالیة وذلك ألسباب تتعلق بالدیانة، القومیّة، الجنس أو مكان السكن،

 تسجیل الطالب والقبول للمؤّسسة؛) 1(

 القبول لمجاالت الدراسة؛) 2(

 القبول لمسارات دراسة خاصة؛ ) 3(

ات منفصلة أو مؤّسسات متخّصصة في مسارات دراسیّة تفصل بین الرجال والنساء ألسباب دینیّة، ووجود مسارات دراسیّة وجود مؤّسس) ب(
 منفصلة تھدف إلى تعزیز فئات

 ) أ(ر تمییًزا بموجب البند الفرعي ، ال یعتبَ )ب(9معیّنة، ووجود شروط قبول مخفّفة وفقًا للبند 

حین بذكر بلد منشأھم أو منشأ ذویھم، دیانتھم أو قومیّتھم؛ لیس من شأن تسجیل للدراسة طلبًا یلزم المرشّ ال یجوز أن تشمل استمارات ال) ج(
ل تعلیمات ھذا البند أن تمنع وجود طلب كھذا في استمارة منفردة، بموافقة المرّشح، وإتاحة مجال القبول لمسارات دراسیّة تفصل بین الرجا

 ).ب(9ت دراسیّة منفصلة تھدف إلى تعزیز فئات معیّنة أو توفیر شروط قبول مخفّفة وفقًا للبند والنساء ألسباب دینیّة أو لمسارا

 

 حریّة التعبیر لدى الطالب. 5

تعبیر عن آرائھ، مواقفھ ومفاھیمھ تجاه مضمون المواد التعلیمیّة والقیم التي الدون المساس بأي حّق ینّص علیھ القانون، یملك كّل طالب حریّة 
طرق التعبیر عن اآلراء، المواقف أو المفاھیم، وذلك من أجل  لتحدیدتعكسھا؛ لیس من شأن تعلیمات ھذا البند أن تحدّ من صالحیّة المؤّسسة 

 .الحفاظ على مجرى الدراسة السلیم

 

 حریّة انتظام الطالب. 6

واردة في نظام للقواعد المحدّدة الیحّق للطالب االنتظام والتظاھر في كل مجال وموضوع، بما في ذلك المواضیع المتعلقة بالطالب وحقوقھم، وفقًا 
 .المؤّسسة بھذا الشأن
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 ممارسة الحقوق. 7

 .ال یجوز للمؤّسسة منع المرّشح أو الطالب من ممارسة حقوقھ بموجب الفصول ب حتى ه

 

 نشر تعلیمات القانون. 8

الموقع  وذلك عبرب في بدایة كّل سنة دراسیّة، 19-أ و19یتوّجب على المؤّسسة نشر تعلیمات ھذا القانون والتعلیمات التي حدّدتھا وفقًا للبنود ) أ(
 .زیّة في أرجاء المؤّسسةتھا وعبر لوحة اإلعالنات في منطقة مركامجلتھا السنویّة أو نشر عبراإللكتروني الخاص بالمؤّسسة، إن وجد، 

 یتوّجب على رئیس المؤّسسة إعالم كافة أعضاء الھیئة األكادیمیّة واإلداریّة في المؤّسسة خطیًا في بدایة كّل سنة دراسیّة، بجوھر ھذا )ب(
 .القانون

 

 التسجیل للدراسة، القبول للمؤّسسات وتعلیمات بشأن الدراسة: فصل ج 

 شروط القبول. 9 

التمییز بین المرّشحین من حیث شروط القبول للمؤّسسة، ویجب أن یتّم وضع ھذه الشروط وفقًا للمعاییر التي تحدّدھا المؤّسسة ال یجوز ) أ(
 .للمجاالت الدراسیّة والمسارات الدراسیّة المختلفة؛ لیس من شأن تعلیمات ھذا البند أن تحدّ من تعلیمات قانون مجلس التعلیم العالي

، یحق للمؤّسسة التخفیف من شروط القبول بھدف تعزیز اإلتاحة للمرّشحین الذین ینتمون لفئات )أ(بالرغم من المذكور في البند الفرعي ) ب(
 .االقتصادیّة-معیّنة، بما في ذلك ألسباب تتعلق بالخلفیّة االجتماعیّة

 

 رسوم التسجیل. 10

 ج؛ المبلغ.ش 350ال تتعدّى قیمة  یتّم التسجیل للدراسة مقابل دفع رسوم تسجیل موّحدة

مة، المذكور في ھذا البند مرتبط بجدول غالء المعیشة للمستھلك، والذي تنشره دائرة اإلحصاء المركزیّة في مواعید یحدّدھا الوزیر في األنظ
 .وتقوم المؤّسسات بنشرھا

 

 تزوید المعلومات من قِبل المرّشح. 11

مؤّسسة، بناًء على طلبھا، بكّل مستند وبأي معطیات أخرى مطلوبة إلجراءات التسجیل للدراسة والقبول یتوّجب على المرّشح أن یزّود ال) أ(
 ).4(للمؤّسسة، وفقًا لتعلیمات البند ج

 االستخدام باستثناء، غرض آخرألي ) أ(ال یجوز للمؤّسسة استخدام المستندات والمعطیات المذكورة في البند الفرعي ) ب(

 .قبول المرّشح للمؤّسسة أو استخدام آخر أبدى المرّشح موافقتھ بشأنھالمطلوب لعملیّة 

 

 الحّق في اختیار مجال الدراسة. 12

یسّجل یھ بحسب میولھ الشخصیّة ومجاالت اھتمامھ، بدون أن تعترضھ استثناءات وشروط قبول مخالفة  الذي للمرّشح اختیار مجال الدراسة یحقّ 
 .تعلیمات ھذا القانونل

 ة الطالببطاق. 13

تعریف تقوم المؤّسسة، أو رابطة الطالب من طرفھا في ھذا الشأن، بإصدار بطاقة طالب لكّل طالب یدرس في المؤّسسة، إذ تستخدَم ھذه البطاقة لل
 ).بطاقة الطالب -في ھذا القانون (عن ھویّة الطالب من أجل ممارسة حقوقھ بموجب ھذا القانون 

 

 الِمنح. 14

 التي تقدَّمھا المؤّسسة وفقًا لمعاییر یتّم إطالع جمیع طالب المؤّسسة یتّم توزیع الِمنح

االقتصادیّة والتحصیالت األكادیمیّة -؛ عند تقدیم ِمنح المساعدة، تُمنَح أفضلیّة لتوزیعھا وفقًا للحالة االجتماعیّةعلیھا أیًضا وجمیع المرّشحین
 .البند أن تمنع توزیع الِمنح وفقًا لمعاییر أخرى ؛ لیس من شأن تعلیمات ھذاأیًضا ولتوزیع ِمنح التفّوق
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 االمتحانات والوظائف. 15

في موعد قریب من موعد التسجیل للمساقات؛ ) االمتحان -في ھذا البند (تقوم المؤّسسة بنشر مواعید كّل امتحان شامل في المساقات المختلفة ) أ(
 .یتّم إبالغ الطالب بأّي تغییر یطرأ على موعد االمتحان

لموعدین یحّق لطالب اللقب األول التقدّم ألي امتحان، بما في ذلك امتحانات المساقات األساسیّة، في السنة التي تتّم فیھا دراسة المساق، في ا) ب(
وذلك اللذین تحدّدھما المؤّسسة، بغّض النظر عن مستوى تحصیالتھ في االمتحانات األخرى ذات نفس الشروط ودون المساس بحقوق الطالب، 

 .متحان والعالمة الحاسمةوفقًا ألنظمة المؤّسسة، بما في ذلك ما یتعلّق بطریقة التسجیل لال

ھا المؤّسسة تتیح للطالب إمكانیّة مراجعة دفتر االمتحان الذي أجراه ومراجعة كّل وظیفة شاملة في المساق والتي قام بتقدیمھا من بعد فحص) ج(
 .الحصول على نسخة منھا مقابل دفع تكلفة النسخة أیًضا ونشر عالماتھا، كما ویحّق لھ

، بشرط أن یكون قد راجع االمتحان أو الوظیفة قبل تقدیم )ج(یحّق للطالب االستئناف على عالمة امتحان أو وظیفة، كما ذكر في البند الفرعي ) د(
 .االستئناف

 

 الحّق في تجمید الدراسة. 16

یتّم تحدید ضمن عدد سنوات دراستھ للقب؛  ةھذه الفتر تُحَسبترة ال تتعدّى سنتین دراسیّتین، دون أن یحّق للطالب تجمید دراستھ للقب األول لف
 .غ فیھا الطالب عن تجمید دراستھ وفقًا ألنظمة المؤّسسة في ھذا الشأنالطریقة التي یبلّ 

 قواعد السلوك ونظام االنضباط. 17

في تقوم المؤّسسة وفقًا لتعلیمات ھذا القانون بتحدید ونشر قواعد السلوك، بحیث تتطّرق إلى سلوك المرّشحین والطالب بما یتعلق بدراستھم 
 عةالمؤّسسة، بما في ذلك خالل الدراسة وفي أرجاء المؤّسسة وفي مساكن الطلبة أیًضا، وتشمل ھذه القواعد نظام االنضباط والعقوبات المتوقّ 

 ).مخالفات االنضباط -في ھذا الفصل (جراء خرق القواعد الواردة فیھ 

 

 لجنة االنضباط ولجنة االستئناف. 18

لھیئة تقوم المؤّسسة بتشكیل لجنة انضباط ولجنة استئناف، للنظر في مخالفات االنضباط، وتعلن عن أعضائھا؛ تتألف لجنة االستئناف من ممثّلي ا
 .ممثّلي الطالب ِمنف -التدریسیّة وممثّلي رابطة الطالب في نفس المؤّسسة، وإذا لم تكن في المؤّسسة رابطة طالب 

 

 ضباطیّة، الحّق في تقدیم االّدعاءات والحّق في االستئنافاإلجراءات االن. 19

 لجنة االنضباط أو لجنة االستئناف ال تجتمعان بدون مشاركة الطالب الذي ینظران في شأنھ،) أ(

 .إال إذا تنازل عن ذلك مسبقًا أو إذا تّم استدعاؤه للجلسة ولم یحضرھا لسبب غیر مقنع

الدراسة إال  عنفة انضباط إال من بعد منحھ الفرصة لتقدیم ادّعاءاتھ، وفقًا ألنظمة المؤّسسة، وال یتّم إقصاؤه ال یذنَّب طالب أو مرّشح بمخال) ب(
 .والحّق في االستئناف على قرارھا أمام لجنة االستئناف ،إذا ُمنِحت لھ الفرصة لتقدیم ادّعاءاتھ أمام لجنة االنضباط

 

 دمة االحتیاطیّةمالَءمات للطالب الذین یؤّدون الخ: 1فصل ج

 مالَءمات للطالب الذین یؤّدون الخدمة االحتیاطیّة. أ19

ة تقوم المؤّسسة بوضع تعلیمات بشأن المالَءمات التي تُمنَح للطالب الذین یؤدّون الخدمة االحتیاطیّة، كما ورد تعریفھا في قانون الخدم) أ(
الطالب في المؤّسسة، ووفقًا للقواعد التي وضعھا مجلس التعلیم العالي، بینما یتّم ، وذلك من بعد استشارة ممثّلي رابطة 2008عام لاالحتیاطیّة 

، بما في ذلك الدورة التحضیریّة في إطار المؤّسسة "المؤّسسة"من تعریف ) 5(تحدید المالَءمات بموجب ھذا البند في المؤّسسة، كما ذكر في البند 
 .الصناعة، التجارة والتشغیلالمذكورة، وفقًا للقواعد التي وضعھا وزیر 

 : بھذا الشأن، تتطّرق أیًضا لما یلي) أ(القواعد، األنظمة أو التعلیمات وفقًا للبند الفرعي ) ب(

التنسیق بین المؤّسسة وجیش الدفاع اإلسرائیلي بما یتعلق بطلب تأجیل الخدمة االحتیاطیّة للطالب، ویشمل ذلك تقدیم مساعدة إداریّة ) 1(
 تقدیم طلب وإجراءات النظر فیھ؛للطالب في 

للطالب الذي تغیّب عن موعد االمتحان بسبب الخدمة االحتیاطیّة أو الذي أدّى الخدمة  خاص الحّق في إجراء االمتحان في موعد) 2(
 االحتیاطیّة لفترة متواصلة خالل فترة الدراسة قبل فترة االمتحانات أو خاللھا؛
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 الب الذي أدّى الخدمة االحتیاطیّة في موعد قریب من موعدتأجیل موعد تقدیم الوظیفة للط) 3(

 تقدیمھا، مع األخذ باالعتبار جوھر الوظیفة وحجمھا؛

 علیھ المشاركة في الدراسة بسبب الخدمة االحتیاطیّة تاستكمال المواد والمھام في مساق معیّن للطالب الذي تعذّر) 4(

 وذلك وفقًا لجوھر المساق وبتنسیق مع المحاضر؛

 التغیّب عن امتحان بسبب الخدمة االحتیاطیّة، في مساق یُطلَب استكمالھ لمتابعة الدراسة في السنوات) 5(

 الدراسیّة المقبلة للقب أو لمساق آخر أو للقب متقدّم؛

 تسجیل مسبق للمساقات للطالب الذي یُفتَرض أن یؤدّي الخدمة االحتیاطیّة في مواعید التسجیل العادیّة؛) 6(

 .تعیین جھة في المؤّسسة، تكون مسؤولة عن تركیز موضوع النظر في المالَءمات التي تّم تحدیدھا وفقًا لھذا البند) 7(

 

 مالَءمات بسبب تلقي عالجات الخصوبة، الحمل، الوالدة، التبنّي : 2فصل ج

 أو احتضان طفل كوالد متعاقد أو كوالد في عائلة حاضنة

 

 الخصوبة، الحمل، الوالدة، التبنّي أو احتضان طفل كوالد متعاقد أو كوالد في عائلة حاضنة مالَءمات جراء تلقي عالجات. ب19

بوضع تعلیمات حول المالَءمات التي یتّم منحھا للطالب والطالبات جراء تلقي عالجات الخصوبة، الحمل، الوالدة، التبنّي أو  ةتقوم المؤّسس) أ(
 لة حاضنةاحتضان طفل كوالد متعاقد أو كوالد في عائ

 من بعد استشارة ممثّلي رابطة الطالب في المؤّسسة) أ(یتّم وضع ھذه التعلیمات وفقًا للبند الفرعي ) ب(

 ووفقًا للقواعد التي یضعھا مجلس التعلیم العالي، بینما یتّم وضع التعلیمات بشأن المالَءمات التي تمنحھا إحدى المؤّسسات

 ، بما في ذلك الدورات التحضیریّة في إطار المؤّسسة المذكورة، وفقًا لألنظمة"المؤّسسة"من تعریف ) 5(المذكورة في البند 

 ر الصناعة، التجارة والتشغیل، بمصادقة من لجنة التربیة، الثقافة والریاضة فيیالتي یحدّدھا وز

 .الكنیست

شأن، تتطّرق من بین جملة األمور إلى مسألة المالَءمات التي تُمنح بھذا ال) ب(-و) أ(نظمة أو التعلیمات وفقًا للبندین الفرعیّین القواعد، األ) ج(
  -، وفي ھذا الشأن )أ(للطالبات والطالب الذین یتغیّبون عن االمتحانات أو الدراسة ألحد األسباب المذكور في البند الفرعي 

 من أجل حفظ الحمل؛ التغیّب) 1(

 .1981أ من قانون تبنّي األطفال لعام 28ادّة ي الدولي كما ورد تعریفھ في المالتبنّ  ن أجل السفر لدولة خارج البالد بھدفالتغیّب م) 2(

 التغیّب في الفترة التي تتلو الوالدة، التبنّي أو احتضان طفل كوالد متعاقد أو) 3(

 .كوالد في عائلة حاضنة

العتبار سبب التغیّب عن االمتحانات أو الدراسة، فترة التغیّب ومدّتھ یتّم تحدید المالَءمات وفقًا لھذا البند، من بین جملة األمور، مع األخذ با) د(
 :ما یليالمتراكمة، وتشمل ھذه المالَءمات، كلھا أو جزء منھا، 

 إجراء امتحان في موعد خاص؛) 1(

 وحجمھا، وبتنسیق مع المحاضر؛ستكمال المواد والمھام في المساق، بما في ذلك األخذ باالعتبار جوھرھا اتأجیل موعد تقدیم وظیفة و) 2(

 .تعیین جھة في المؤّسسة، تكون مسؤولة عن تركیز موضوع النظر في المالَءمات التي تّم تحدیدھا وفقًا لھذا البند) 3(

  -في ھذا البند ) ه(

 ه والخدمات االجتماعیّة للقیام بذلك؛والد في عائلة تّمت المصادقة علیھا كعائلة حاضنة من قِبل من فّوضھم وزیر الرفا -" والد في عائلة حاضنة"

 ،)تصدیق العقد ومكانة المولود(كما ورد تعریفة في قانون عقود حمل األجنّة  -" والد متعاقد"
 20.05.2018لعام  

 

 رابطة الطالب في المؤّسسة: فصل د

 انتخابات رابطة الطالب. 20
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 .، في موعد یتّم تحدیده بالتنسیق مع إدارة المؤّسسةةالمؤّسس المؤّسسة تتیح اإلمكانیّة إلجراء انتخابات لرابطة الطالب في

 

 نظام رابطة الطالب. 21

 .ّسسة، ویمكن االطالع علیھ في مكاتب رابطة الطالبؤن عنھ لكّل طالب في الما لنظام رابطة الطالب الذي یُعلَ تعمل رابطة الطالب وفقً 

 

 منظمة الطالب القطریّة التمثیلیّة: 1فصل د

 بمنظمة الطالب كمنظمة طالب قطریّة تمثیلیّة االعتراف

 :والتي یتوفّر فیھا الشرطان التالیان تقدیم طلب لالعتراف بھا كمنظمة طالب تمثیلیّة ،لمصلحة الجمھورتعمل شركة لیحّق لجمعیّة أو ) أ.  (أ21

 -في ھذا الفصل (أكثر من نصف رابطات الطالب في مجمل مؤّسسات التعلیم العالي ھي شركات أو صاحبة أسھم فیھا، بحسب الشأن ) 1(

 ؛)الشركات

 .تمثّل أكثر من نصف الطالب الذین یدرسون في مجمل مؤّسسات التعلیم العالي) 1(رابطة الطالب المذكورة في البند ) 2(

ة التي تطالب باالعتراف بھا كمنظمة طالب تمثیلیّة تقدیم طلب لمجلس التعلیم العالي من أجل االعتراف بھا كما ورد، یحّق للشرك) ب(          
 .ب، یجب إرفاق معطیات حول رابطات الطالب التي تعتبَر شركات وحول عدد الطالب الذي تمثّلھلوذلك في شھر ینایر من كّل سنة؛ لھذا الط

في ھذا الفصل (یحّق لمدیر عام مجلس التعلیم العالي، من بعد استشارة مسّجل الجمعیّات أو مسّجل الممتلكات، بحسب ما یقتضي الشأن ) ج(          
حّق ، كما وی)أ(، االعتراف بمقدّم الطلب كمنظمة طالب تمثیلیّة، إذا تبیّن لھ أّن مقدّم الطلب یستوفي الشروط المذكورة في البند الفرعي )المسّجل -

أو أّن المنظمة ال تعمل ) أ(لھ عدم تجدید االعتراف المذكور أو إلغاؤه، إذا تبیّن لھ أّن المنظمة ال تستوفي الشروط المذكورة في البند الفرعي 
 .ز21بموجب تعلیمات نظامھا كما ورد في البند 

دید االعتراف وفقًا لھذا البند، وال یمكنھ إلغاء االعتراف، إال من ال یمكن لمدیر عام مجلس التعلیم العالي رفض طلب االعتراف أو تج) د(          
 .بعد منح صاحب الشأن فرصة مناسبة لعرض ادّعاءاتھ

 .یمكن أن تكون ھناك منظمة طالب تمثیلیّة واحدة فقط) ه(          

 

 استخدام اسم منظمة الطالب التمثیلیّة

د من قانون 345، ومن تعلیمات المادّة )قانون الجمعیّات -في ھذا القانون ( 1981الجمعیّات لعام  أ من قانون8دون الحدّ من تعلیمات المادة .  ب21
، في كّل مستند أو إعالن تصدره منظمة الطالب التمثیلیّة، یجب أن تكتب بجانب اسمھا )قانون الشركات -في ھذا القانون ( 1999الشركات لعام 

ال یمكن للجھة التي تّم إلغاء االعتراف بھا كمنظمة طالب تمثیلیّة، وألّي جھة أخرى لم یتّم االعتراف بھا، ؛ "الب التمثیلیّةطمنظمة ال"العبارة 
 .التعریف عن نفسھا، بأّي شكل، كمنظمة طالب تمثیلیّة

 

 إرسال نسخة من الطلب للمصادقة على النظام أو على إجراء تغییر في النظام ونتائج الفحص

الطالب التمثیلیّة بتسلیم مدیر عام مجلس التعلیم العالي نسخة عن كّل طلب للمصادقة على نظامھا أو على إجراء تغییر فیھ تقوم منظمة ) أ.   (ج21
 .من بعد تقدیمھ للمسّجل

ل المنظمة بموجب تقوم منظمة الطالب التمثیلیّة بتسلیم مدیر عام مجلس التعلیم العالي نسخة عن نتائج الفحص الذي أجراه المسّجل حو) ب(          
 .بحسب الشأن ،و قانون الشركاتأات صالحیّات المسّجل وفقًا لقانون الجمعیّ 

 االنضمام لمنظمة الطالب التمثیلیّة

 .ذلك، كشركة أو وصاحبة أسھم، بحسب الشأنب ترغب، منظمة الطالب التمثیلیّة ستقبل كّل رابطة طالب )ب(وفقًا لتعلیمات البند الفرعي .  د21

عدّة رابطات طالب من  رغبترابطة طالب واحدة فقط من مؤّسسة تعلیم عاٍل؛ إذا  ،كشركة ،في منظمة الطالب التمثیلیّة تكون ھناك) ب(          
بر عدد حبة أسھم فیھا، بحسب الشأن، رابطة الطالب التي تمثّل أكاظمة، ستقبل المنظمة، كشركة أو كصاالنضمام للمنبنفس مؤّسسة التعلیم العالي 

 .ن في نظام المنظمةأ؛ یتّم وضع التعلیمات في ھذا الشمن الطالب من بین طالب نفس مؤّسسة التعلیم العالي

 حقوق رابطة الطالب في منظمة الطالب التمثیلیّة وانتخاب رئیس المنظمة

لذین یدرسون في مؤّسسة التعلیم العالي التي تعمل تمثیل رابطات الطالب في منظمة الطالب التمثیلیّة یعكس النسبة بین عدد الطالب ا) أ.  (ه21
فیھا رابطة الطالب وبین عدد الطالب الذین یدرسون في مجمل مؤّسسات التعلیم العالي التي تكون فیھا رابطات الطالب عضًوا في المنظمة؛ 
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تخصیص األسھم، بحسب الشأن؛ یتّم وضع و أ، أو من خالل تحدید عدد األعضاء یمكن أن یتّم ھذا التمثیل من خالل منح حقوق االنتخاب
 .ن في نظام المنظمةأالتعلیمات في ھذا الش

من  15وفقًا لمعطیات عدد الطالب الذین كانوا في منظمة الطالب التمثیلیّة في تاریخ ) أ(یتّم حساب النسبة المذكورة في البند الفرعي ) ب(          
 .شھر مایو من كّل سنة

 .خالل االجتماع العام لمنظمة الطالب التمثیلیّة انتخاب رئیس المنظمة ونائبة وفقًا لإلجراءات التي یتّم تحدیدھا في نظام المنظمةیتّم ) ج(          

 االستقاللیّة الحزبیّة

ة، ولن یكونوا متعلّقین منظمة الطالب التمثیلیّة ھي منظمة غیر حزبیّة؛ مؤّسساتھا، ناشطوھا وممثّلوھا لن یحصلوا على دعم من جھة حزبیّ .   و21
 .بھا ولن یدعموھا، ولن یمثّلوا الجھة المذكورة ولن یعملوا لصالحھا، بشكل مباشر أو غیر مباشر

 وظائف وأھداف منظمة الطالب التمثیلیّة

  -یتّم تحدید وظائف وأھداف منظمة الطالب التمثیلیّة في نظامھا، وھي، من بین جملة األمور، ما یلي .   ز21

أخرى في إسرائیل والجھات  تمثیل مجمل الطالب أمام مؤّسسات الدولة، مجلس التعلیم العالي، السلطات المحلیّة وكّل شخص أو جھة) 1(
 ة ذات الشأن؛الدولیّ 

 العمل من أجل تطویر وتحسین رفاه جمیع الطالب؛) 2(

 علقة بالمجال األكادیمي، العلوم، المجتمع، الثقافة واالقتصاد؛تعزیز وزیادة انخراط الطالب في الشؤون العامة، بما في ذلك الشؤون المت) 3(

 تعزیز التعاون بین الطالب في مؤّسسات التعلیم العالي؛) 4(

 .، وبشرط أن تھدف غالبیّة أنشطتھا إلى تطویر وتحسین رفاه جمیع الطالب)4(حتى ) 1(نود بأنشطة أخرى باإلضافة للمذكور في ال) 5(

 التمثیلیّة ونشر اإلقراراتع لمنظمة الطالب فالد

أ من قانون مجلس التعلیم العالي، ومن بعد استشارة وزار 17یقوم مجلس التعلیم العالي، وفقًا القتراح اللجنة المتفق علیھ بموجب المادة ) أ.  (ح21
، )الدفعة للمنظمة -في ھذا البند (لطالب التمثیلیّة المالیّة ولجنة التربیة، الثقافة والریاضة في الكنیست، بتحدید المبلغ الذي یدفعھ الطالب لمنظمة ا

 .وطریقة تحدیثھ

 .ة من الطالب الذین یدرسون فیھا، لمنظمة الطالب التمثیلیّةمتقوم مؤّسسات التعلیم العالي بجبایة الدفعة للمنظ) ب(          

مؤّسسات التعلیم العالي؛ تقوم منظمة الطالب التمثیلیّة، مّرة في تھدف الدفعة للمنظمة إلى تطویر وتحسین رفاه جمیع الطالب في ) ج(          
 .السنة، عبر موقعھا اإللكتروني، بنشر تقریر حول كیفیّة استخدام الدفعة للمنظمة

 .تقوم منظمة الطالب التمثیلیّة بنشر إقراراتھا المالیّة المدقّقة مّرة في السنة، عبر موقعھا اإللكتروني) د(          

 لجنة شؤون الطالب: هفصل 

 لجنة شؤون الطالب

في كّل مؤّسسة ھناك لجنة شؤون طالب؛ یحّق لكّل مرّشح وكّل طالب في المؤّسسة تقدیم شكوى للجنة شؤون الطالب أو لجھة أخرى في .    22
موجب ھذا القانون، بما في ذلك في إطار إجراء ، إذا اعتقد أّن حقوقھ قد ُمسَّت ب)اللجنة -في ھذا البند (المؤّسسة تّم تفویضھا للنظر في الشكاوى 

فحص والنظر في الَظ بمعاملة الئقة من طرف الھیئة األكادیمیّة أو اإلداریّة في المؤّسسة؛ تقوم اللجنة بحباطي بموجب الفصل د، أو إذا لم یانض
ي جھة مفّوضة في المؤّسسة، ویجب علیھا إطالع رئیس كّل شكوى تستلمھا، والردّ على المشتكي، كما ویحّق لھا تقدیم توصیاتھا بشأن الشكوى أل

 .المؤّسسة، كّل سنة، على اإلجراءات التي اتّخذتھا في إطار النظر في الشكاوى في نفس السنة

 

 یوم الطالب الوطني: 1فصل ه

 1ھدف فصل ه

ب في تطویر وتصمیم المجتمع اإلسرائیلي كمجتمع یھدف ھذا الفصل إلى ترسیخ أھمیّة التعلیم العالي، واالعتراف بمساھمة جمھور الطال.  أ22
 .معاصر ومتقدّم

 یوم الطالب الوطني

 ".شفوعوت"یتّم االحتفال بیوم الطالب الوطني كّل سنة في یوم الخمیس األخیر الذي یسبق عید ) أ.  (ب22

  -یتّم االحتفال بیوم الطالب الوطني، من بین جملة األمور ) ب(          
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 الكنیست، في جلسة خاصة تُعقد في األسبوع الذي یجري فیھ یوم الطالب الوطني أو في موعد قریب منھ؛في ) 1(

 من أجل ترسیخ أھمیّة التعلیم العالي، واالعتراف بمساھمة جمھور الطالب وفقًا ألھداف ھذا الفصل؛ -في جیش الدفاع اإلسرائیلي ) 2(

 إحیاء مناسبات احتفاال بھذا الیوم؛في المؤّسسات؛ تتیح المؤّسسات إمكانیّة ) 3(

 .ضمن أنشطة أخرى تقّررھا الحكومة) 4(

 

 

 

 

 تعلیمات أخرى: فصل و

 سریان التعلیمات على مؤّسسة للفنون

 17-و 14، 13، 11حتى  8، 6حتى  3، تعلیمات البنود "مؤّسسة للفنون"من تعریف ) 2(تسري على مؤّسسة للفنون، كما ورد في البند ) أ.   (ج22

 :في ھذا الشأن على النحو التالي 19-و 18فقط، ویتّم قراءة البندین 

تقوم المؤّسسة بتشكیل لجنة انضباط، للنظر "ال یُقرأ، ویحّل مكانھ التعبیر  -" لجنة االستئناف"، في العنوان الفرعي، التعبیر 18في البند ) 1(
 ؛."في مخالفات االنضباط، وتعلن عن أعضائھا

وفي البند الفرعي " أو لجنة االستئناف"، التعبیر )أ(، في البند الفرعي "والحّق في االستئناف"في العنوان الفرعي، التعبیر ، 19في البند ) 2(
 .ال تُقرأ -" والحّق في االستئناف على قرارھا للجنة االستئناف"، التعبیر )ب(

 الحفاظ على القوانین

 .1998لعام ] 2[ن تعلیمات ھذا القانون الحدّ من تعلیمات أي قانون، بما في ذلك قانون مساواة الحقوق لألشخاص مع إعاقة ألیس من ش.    23

 التنفیذ والقواعد

ات الوزیر مسؤول عن تنفیذ ھذا القانون، ویحّق لھ وضع قواعد في كّل ما یتعلق بتنفیذه، بشرط أن یتّم وضع القواعد بشأن المؤّسس) أ.    (24
 ].3[الموجودة تحت إشراف وزارة الصناعة، التجارة والتشغیل بموافقة من وزیر الصناعة، التجارة والتشغیل

وزیر الثقافة والریاضة مسؤول عن تنفیذ ھذا القانون فیما یتعلق بمؤّسسات الفنون، ویحّق لھ، من بعد استشارة الوزیر وبمصادقة من ) 1) (ب(
ثانویّة أو مسار -اضة في الكنیست، وضع تعلیمات بشأن الشروط التي یجب أن تتوفر من أجل اعتبار مؤّسسة فوقلجنة التربیة، الثقافة والری

من تعریف ) 2(مؤّسسة للفنون، حتى وإن لم یتوفّر فیھا أحد الشروط المذكورة في البند كثانویّة في مجاالت الفنون -دراسّي في مؤّسسة فوق
 ؛"مؤّسسة للفنون"

حتى  7، وضع تعلیمات بشأن عدم سریان أو سریان تعلیمات البنود )1(یحّق لوزیر الثقافة والریاضة، وفقًا للطریقة المذكورة في البند ) 2( 
، كلھا أو جزء منھا، والتغییرات التي یحدثھا، على مؤّسسة للفنون أو على أنواع من مؤّسسات الفنون، حتى وإن خرج األمر عن تعلیمات 22

 .ج22البند 

 15تعدیل قانون مجلس التعلیم العالي رقم 

ما یتعلق بالقبول للعمل، تقییم الموظف ودرجتھ  كبما في ذل"أ، یأتي في نھایتھا 25، في المادة 1958لس التعلیم العالي لعام جفي قانون م.    25
 ".واألجر وشروط العمل

 156تعدیل أمر ضریبة الدخل رقم 

  -في أمر ضریبة الدخل .    26

  -ج 40في البند ) 1(

 :ما یلي) أ(یحّل مكان البند الفرعي ) أ(

، تؤخذ باالعتبار نقطة استحقاق واحدة إذا كان مستحقًا للحصول على )الفرد -في ھذا البند (عند احتساب الضریبة للفرد مواطن إسرائیل ) أ"(
 ؛."مستحقًا للحصول على اللقب الثاني، من مؤّسسة تعلیم عالٍ  ناللقب األول، ونصف نقطة استحقاق إذا كا

حقاق واحدة أو نصف نقطة استحقاق تنقطة اس"یأتي " نصف نقطة استحقاق كالمذكور في ھذا البند"، بدًال من )ب(في البند الفرعي ) ب(
 ؛"كالمذكور في ھذا البند، بحسب الشأن،
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ونصف نقطة استحقاق كالمذكور "یأتي " عن"، وبدال من "حقاق واحدةتنقطة اس"یأتي " طة استحقاقنصف نق"، بدًال من )ج(في البند الفرعي ) ج(
 ؛"في ھذا البند عن

  -) د(في البند الفرعي ) د(

نقطة استحقاق واحدة، خالل ثالث سنوات ضریبیّة، "یأتي " نصف نقطة استحقاق، خالل خمس سنوات ضریبیّة"، بدال من )1(في البند ) 1(
 ؛"نقطة استحقاق خالل سنتین ضریبیّتینونصف 

 ؛"نقطة استحقاق واحدة"یأتي )" 1(المذكور في البند كنصف نقطة استحقاق "، بدال من )2(في البند ) 2(

ور حقاق واحدة أو نصف نقطة استحقاق كالمذكتنقطة اس"یأتي " نصف نقطة استحقاق كالمذكور في ھذا البند"، بدًال من )ه(في البند الفرعي ) ه(
 ؛"في ھذا البند، بحسب الشأن،

االختیار فیما إذا كانت تؤخذ باالعتبار عند احتساب ضریبتھ "یأتي " لنصف نقطة استحقاق"ه، بدال من النھایة التي تبدأ بالعبارات 40في البند ) 2(
 ".د40فقًا للبند ج أو نصف نقطة استحقاق و40نقطة استحقاق واحدة أم نصف نقطة استحقاق، بحسب الشأن، وفقًا للبند 

 سریان القانون

 .2007من شھر سبتمبر من عام  1، في تاریخ 26یبدأ سریان ھذا القانون، باستثناء المادة ) أ.    (27

من ھذا القانون، بشأن الفرد الذي أنھى دراسة لقب  26ه من أمر ضریبة الدخل، كما وردا في المادة 40-ج و40یبدأ سریان البندین ) ب(          
 .2007أكادیمي أول أو لقب أكادیمي ثالث في الطب، طب األسنان أو في مسار دراسي مباشر للقب الثالث، في السنة الضریبیّة 

 

 إیھود أولمیرت                                             یولي تمیر

 والتعلیموزیرة التربیة      الحكومة 

 

 

 دالیا إیتسیك 

 

 قائمة مقام رئیس الدولة

 

 دالیا إیتسیك

 رئیسة الكنیست

 

 

مالَءمات جراء تلقي عالجات الخصوبة، الحمل، الوالدة، التبنّي أو (قواعد حقوق الطالب . 8ملحق 
 *2012لعام ) احتضان طفل كوالد متعاقد أو كوالد في عائلة حاضنة

 

، قام مجلس التعلیم العالي بوضع قواعد بشأن )القانون -فیما یلي ( 2007ب من قانون حقوق الطالب لعام 19 وفقًا للمادة بموجب صالحیّتھ
تقوم  المالَءمات للطالب جراء تلقي عالجات الخصوبة، الحمل، الوالدة، التبنّي أو احتضان طفل كوالد متعاقد أو كوالد في عائلة حاضنة، والتي

 :یمات كالمفّصل أدناهالمؤّسسة بموجبھا بوضع التعل

 تفسیرات: فصل أ

 تعریفات

  -في ھذه القواعد .       1

االشتراك في مساق، امتحان أو مھّمة، والتي تعتبَر شرًطا لالشتراك في مساق آخر، امتحان آخر أو مھّمة أخرى أو شرًطا  -" شرط مسبق"           
 للقبول لسنة دراسیّة متقدّمة؛
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تعلیمات بشأن المالَءمات، والتي قامت المؤّسسة بتحدیدھا وفقًا لھذه القواعد، من بعد استشارة ممثّلي رابطة الطالب  -" مؤّسسةتعلیمات ال"           
 في المؤّسسة؛

لالتغیّب بسبب حدث "            یوًما  21منھ، لمدّة ) أ(ب19من القانون ألحد األسباب المذكورة في المادة ) ج(ب19التغیّب كما ورد في المادة  -" مخّوِ
 على األقل خالل الفصل الدراسي؛

حدى المؤّسسات ‘ للقانون، باستثناء الدورة التحضیریّة في 1من المادّة ) 7(-و) 6(، )4(حتى ) 1(كما ورد تعریفھا في الفصل  -" مؤّسسة"           
 ؛)5(في الفصل المذكورة 

 تمرین، وظیفة، وظیفة حلقة دراسیّة، مشروع أو أطروحة؛  -" مھّمة"           

 .لقب أكادیمي ثاٍن أو ثالث -" لقب متقدّم"           

 

 مرّكز المالَءمات: فصل ب

 مرّكز المالَءمات ووظائفھ

 .تقوم المؤّسسة بتعیین مركّز مالَءمات بھدف تطبیق تعلیمات المؤّسسة) أ.       (2

 .ّسسة بإعالم الطالب باسم مرّكز المالَءمات وبالتفاصیل المطلوبة من أجل التوّجھ إلیھتقوم المؤ) ب(           

 :وظائف مرّكز المالَءمات ھي) ج(           

 تحدید المالَءمات للطالب وفقًا لتعلیمات المؤّسسة وبتنسیق مع المحاضر، من بعد استالم الطلب للمالَءمات بموجب الفصل ج؛) 1(

 ؛تنفیذھایذ المالَءمات والتنسیق مع الجھات ذات الصلة في المؤّسسة من أجل تتبُّع تنف) 2(

 معالجة شكاوى الطالب حول موضوع تنفیذ المالَءمات؛) 3(

 .یحافظ مرّكز المالَءمات على سریّة المستندات الطبیّة الموجودة بحوزتھ) د(    

 

 طلب للمالَءمات: فصل ج

 تقدیم طلب للمالَءمات

 .تقوم المؤّسسة بوضع نظام لتقدیم طلب للمالَءمات) أ.       (3

تقدیم طلب للمالَءمات لمرّكز المالَءمات في  ،یتوّجب على الطالب الذي یطلب الحصول على مالَءمات وفقًا لتعلیمات المؤّسسة) ب(           
 .المؤّسسة

 

 المالَءمات: فصل د

 التغیّب عن الدروس وتأجیل الدراسة

لللطالب التغیّب بسبب حدث  یحقّ ) أ.       (4  .من مجمل الدروس في كّل مساق الحضور فیھ إلزامي 30%عن  مخّوِ

 .30%إذا كان یحّق للطالب التغیّب لسبب آخر، یتّم تحدید نسبة التغیّب اإلجمالیّة وفقًا ألنظمة المؤّسسة، بشرط أال تقّل عن ) ب(           

لالمؤّسسة تتیح للطالب الذي تغیّب بسبب حدث ) ج(            إمكانیّة تأجیل المساق وإعادتھ بدون دفع إضافي، بشرط أال یكون قد امتُحن فیھ  مخّوِ
 .بعد

 المھام

لإذا تغیّب الطالب بسبب حدث .       5 ھّمة أخرى بدال عن الموعد المحدّد لتقدیم المھمة أو بموعد قریب منھ، یمكنھ تقدیم المھمة أو تقدیم م مخّوِ
 .منھا، وفقًا لما یقّرره المحاضر، خالل سبعة أسابیع من بعد انتھاء فترة التغیّب

 

 .المختبرات، الحلقات الدراسیّة، الورشات، الجوالت والتأھیل العملي
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لالمؤّسسة تتیح اإلمكانیة للطالب الذي تغیّب بسبب حدث .       6 ة، ورشة أو تأھیل عملي، الستكمال ما عن مساق مختبر، حلقة دراسیّة، جول مخّوِ
تعفیھ من االشتراك فیھا، أو تتیح لھ إمكانیّة االشتراك فیھا في موعد الحق، مع األخذ باالعتبار من بین جملة األمور جوھر  أنھا فاتھ منھا أو

 .نفي ھذا الشأخاصة أنظمة ونشر المساق، وبتنسیق مع المحاضر صاحب الشأن؛ تعمل المؤّسسة على وضع 

تقوم المؤّسسة بنشر معلومات حول المواد المستخدمة في المختبرات، والتي قد تشّكل خطورة على النساء الحوامل أو النساء ) ج(           
أو فترة المرضعات، وتتیح اإلمكانیّة للطالبات لتأجیل االشتراك في المختبرات التي یتّم فیھا استخدام ھذه المواد لموعد الحق ما بعد الوالدة 

 .اإلرضاع

 االمتحان

لیحّق للطالب الذي یتغیّب عن االمتحان بسبب حدث ) أ.       (7 التقدّم لالمتحان في موعد آخر ضمن إطار المواعید المتعارف علیھا في  مخّوِ
 .المؤّسسة

أسبوًعا من یوم  14عن االمتحان خالل فترة حتى  یحّق للطالب من بعد الوالدة، التبنّي أو احتضان طفل كوالد متعاقد، والذي تغیّب) ب(           
 .الوالدة، التبنّي أو احتضان طفل كوالد متعاقد، أن یتقدّم لالمتحان في موعد آخر ضمن إطار المواعید المتعارف علیھا في المؤّسسة

 .یحّق للطالبة الحامل الخروج للمراحیض أثناء االمتحان) ج(           

 .من مدّة االمتحان 25%متحان، ال یقّل عن طالبة الحامل الحصول على وقت إضافي لالیحّق لل) ج(           

إذا كان یحّق للطالبة الحامل الحصول على وقت إضافي لسبب آخر أیًضا، یتّم تحدید نسبة الوقت اإلضافي اإلجمالیّة وفقًا ألنظمة ) ه(           
 .25%المؤّسسة، بشرط أال یقّل عن 

 متحان أو المھّمة التي تعتبَر شرًطا مسبقًاالتغیّب عن اال

لیحّق للطالب الذي تغیّب بسبب حدث .       8 أو للطالب الذي لم یقدّم بسبب تغیّبھ مھّمة في مساق  ،عن امتحان مساق یعتبَر شرًطا مسبقًا مخّوِ
إلى أن یتّمم االمتحان أو المھمة وفقًا الستحقاقھ  ،متقدّمة یعتبَر شرًطا مسبقًا، إكمال دراستھ تحت االختبار في مساق متقدّم أو في سنة دراسیّة

 .بموجب ھذه القواعد

 تمدید الدراسة

لیحّق للطالب الذي تغیّب بسبب حدث .       9  .تمدید دراستھ بفصلین، بدون أن یدفع قسًطا دراسیًا أو أي دفعات أخرى مقابل ھذا التمدید مخّوِ

 رة لھالوقوف في الحرم أو المناطق المجاو

وقوف مجانًا في منطقة قریبة من مكان للالمؤّسسة تتیح اإلمكانیّة للطالبة، ابتداًء من الشھر السابع للحمل وحتى شھر من بعد الوالدة، .     10
 .الدراسة

 منحة للبحث

لال یتّم وقف المنحة لطالب لقب متقدّم في الفترة التي تغیّب فیھا بسبب حدث ) أ.     (11 للمؤّسسة تقیید الفترة التي یتّم خاللھا دفع المنحة ؛ یحّق مخّوِ
 .أسبوًعا 14-ل

 .مع انتھاء فترة المنحة، یحّق للطالب تمدید المنحة لفترة تعادل فترة تغیّبھ، وذلك بدفع إضافي) ب(           

 .دفع المنحة في فترة التغیّب والتمدید یكون بمسؤولیّة المؤّسسة) ج(           

 التحتیّةالبنى 

  -تقوم المؤّسسة بتخصیص ما یلي في الحرم .     12

 أماكن جلوس مالئمة للطالبات الحوامل، بحیث تكون مریحة للجلوس والكتابة؛) 1(

غرفة أو بحسب الحاجة عدّة غرف لإلرضاع؛ یتّم تزوید غرفة اإلرضاع بمكان جلوس مریح، مقبس كھربائي، ثالجة، مكان خاص لتغییر ) 2(
 ات یكون قریبًا من مغسلة ماء؛الحفاض

 .أماكن لتغییر الحفاضات في أرجاء المؤّسسة، وفق ما تقتضي الحاجة، واإلعالن عن مكان تواجدھا) 3(

 األزواج

لزوج أو زوجة الطالب الذي تغیّب بسبب حدث ) أ.     (13 ، معفي من حضور الدروس أیًضاخالل الفصل الدراسي، والذي یكون طالبًا ھو  مخّوِ
 .مدّة أسبوعل
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یحّق لزوج الطالبة من بعد الوالدة، والذي یتغیّب عن امتحان جرى خالل ثالثة أسابیع من یوم الوالدة، الحصول على موعد امتحان ) ب(           
 .آخر ضمن إطار المواعید المتعارف علیھا في المؤّسسة

 الجوائز ومكافآت التفّوق

ق التي تمنحھا الكلیّة، والتي تشمل معاییر منحھا مدّة الفترة الدراسیّة، تُحَسب للطالب الذي تغیّب بسبب حدث الجوائز، الِمنح ومكافآت التفوّ .     14
ل  .مع خصم فترة تغیّبھ ،مخّوِ

 التصویر

لیحّق للطالب الذي تغیّب بسبب حدث .     15 ي خسرھا، وذلك تصویر أو طباعة للمواد الدراسیّة الت 20الحصول على امتیاز تعادل قیمتھ  مخّوِ
 .عن كّل یوم تغیّب فیھ

 عام: فصل ه

 اإلعالن

تھا وعبر موقعھا اإللكتروني، بنشر القواعد والطرق التي یمكن خاللھا تلقّي اتقوم المؤّسسة كّل سنة من خالل مجلتھا السنویّة أو نشر) أ.     (16
 .خدمات خاصة وفقًا لھذه القواعد

 .المالَءمات عند بدایة كّل بشرح جوھر ھذا المستند ألعضاء الھیئة األكادیمیّة والھیئة اإلداریّةیقوم مرّكز ) ب(           

 تحدید موعد تعلیمات المؤّسسة

 .2013-2012یتّم تحدید تعلیمات المؤّسسة وفقًا لھذه القواعد في موعد أقصاه موعد افتتاح السنة الدراسیّة .     17

 جدعون ساعر              2012 فبرایر 21

 رئیس مجلس التعلیم العالي                                                                          

 

 :أنظمة السلوك، الترتیب والنظافة في كلیّة الفنون المسرحیّة 8ملحق 
للمشاریع الخاصة بالكلیّة، وبتنسیق مع  حمسمو) ذلكاإلضاءة، مكبّرات الصوت وما إلى (استعمال الغرف السوداء والمعدّات الموجودة فیھا 

 .سكرتاریة الكلیّة ومكتب اإلنتاج

 .یمنع التدخین في الغرف، الردھات وقاعات الكلیّة

 .یمنع إدخال منتجات الغذاء والمشروب إلى غرف المراجعات والقاعات، باستثناء زجاجات ماء ذات غطاء

 .الكلیّة یجب الحفاظ على الھدوء في ردھات وساحات

 .ال یجوز إخراج أو نقل الطاوالت، الكراسي أو أیة معدّات أخرى من غرف الكلیّة التي ال تعتبَر ستودیو أسود

 .من الغرف، وال یجوز وضع أغراض علیھا البیانوھاتال یجوز نقل أو إخراج 

 .الصفوف السوداء أو تعلیق أي شيء على جدران/ال یجوز بأي شكل من األشكال الرسم، الطالء، اإللصاق و

 .ال یجوز تخزین األغراض، المالبس والزینة في الردھات، القاعات، األسقف والغرف

 .ة غیر مسؤولة عن األغراض الشخصیّةالكلیّ  -ال یجوز ترك األغراض الشخصیّة في الردھات والغرف 

 .وموافقة رئیس الكلیّةتنسیق ب 23:00یمكن إجراء المراجعات واألعمال التقنیّة في الكلیّة بعد الساعة 

 .یجب الحفاظ على غرف المراجعات، الردھات والقاعات مرتّبة ونظیفة عند انتھاء كّل نشاط

 :یجب إزالة النفایات عند االنتھاء من استعمال الصّف، بحسب نوع النفایات

 .لمالئمةلحاویات النفایات ا) األكل، األوراق، البطاریّات وما شابھ(یجب إلقاء النفایات الخفیفة 

 .الشرقي-لمطحنة النفایات الموجود في الموقف الجنوبي) الزینة، األثاث وما شابھ(یجب نقل النفایات الثقیلة 

 .ال یجوز استعمال حاویات النفایات الموّزعة في أرجاء الكلیّة كزینة

 .األغراض/الزینة الكتب من أي نوع من أجل تركیب) التمزیق وما شابھ/التلوین/الثقب/النقر(ال یجوز إتالف 

 .ال یجوز استعمال المغاسل الموجودة في المراحیض لتنظیف الفراشي أو ألي غرض تقني آخر

 . ال یجوز استعمال الغسالة والنشافة بدون موافقة وإرشاد
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 .یجب تكویم الكراسي في الصفوف مع انتھاء كّل یوم، وذلك لتمكین المنّظفین من مسح الصفوف في الصباح

 .لمدّة سبعة أسابیع" كصّف مناوب|خالل السنة الدراسیّة كلھا، بما في ذلك العطل، یستخدَم كّل صّف 

 :ما یلي" الصّف المناوب"بمسؤولیّة  

 .الحفاظ على الردھات واألسقف خالیة من الزینة، األغراض، المالبس أو أّي معدّات أخرى. أ

 .ت خالیة من النفایاتالحفاظ على الغرف، القاعات، األسقف والردھا. ب

 .الحفاظ على مخزن األثاث ومخزن األغراض مرتّبین ونظیفین. ج

 .المتّبعة وفقًا لنظام الكلیّة ةبالطریقالتعامل معھ تّم یانتبھوا، خرق أّي واحد من ھذه األنظمة ھو خرق لالنضباط، و• 

 

 

 

 

 

 حقوق المنتجین 9ملحق 
ومن  تھدف تعلیمات ھذا الفصل إلى الحفاظ على مصالح الكلیّة في األعمال التي تّم إنتاجھا، باستخدام الموارد التي وفّرتھا الكلیّة للطالب. 1

 ").موارد الكلیّة: "كل ھذه فیما یلي(ضمنھا اإلرشاد، التدریس، الوسائل والموارد المادیّة 

ال التي تّم إنتاجھا خالل وبعد دراسة الطالب المنتج في إطار الكلیّة، ویشمل ذلك إطار المھام تسري تعلیمات ھذا الفصل على جمیع األعم. 2
 .أو استخدام موارد الكلیّة") الدراسة: "كل ھذه، فیما یلي(البیتیّة 

یساھم فیھا ") العمل: "یما یليكل ھذه ف(جمیع حقوق المنتجین وجمیع حقوق الملكیّة الفكریّة األخرى في أي عمل، وفي أي بصمة في أي تنفیذ . 3
ي، الطالب في إطار دراستھ أو من بعدھا، أو من خالل استخدام موارد الكلیّة، بما في ذلك ملكیّة أّي غرض تّم من خاللھ إنتاج العمل األصل

 .تابعة بشكل حصري للكلیّة، وذلك طیلة فترة الحقوق وفي كّل مكان في الكون

ھدف یخّص صاحب حّق المنتجین ي أّي دولة، واستخدام العمل ألي في كل عمل كالمذكور في كّل ھیئة تسجیل فیحّق للكلیّة تسجیل حقوقھا . 4
 .یّةبموجب القانون، بما في ذلك استخدام العمل ألھداف تجاریّة وغیر تجاریّة، نسخھ، نشره وتوزیعھ عبر أي وسیلة إعالمیّة قائمة أو مستقبل

أو النشاطات األخرى المتعلقة /نشر عمل بأكملھ أو جزء منھ، بما في ذلك ضمن إطار اإلعالنات عن الكلیّة ویحّق للكلیّة عرض، إسماع أو . 5
بموجب ذلك، لن تقوم الكلیّة بتحریر العمل بشكل قد یؤدّي إلى فساده، أو تشویھھ، وبشكل قد یمّس . بھا، ومالَءمتھا ألّي وسیلة إعالمیّة

 .بكرامة أو اسم المنتِج

 .للشأن ینة تذكر اسم الطالب الذي أنتج العمل عند إصدار أي إعالن من طرفھا وتحت تحّكمھا، وذلك بالكبر والحجم المالئمالكلیّ . 6

أدناه،  10یحّق للطالب عرض عملھ ضمن ملّف أعمالھ الخاص، مع اإلشارة إلى إنتاج العمل خالل دراستھ في الكلیّة، واتّباع المذكور في البند . 7
 .أدناه 11ذكور في البند ووفقًا للم

أو أّي حّق آخر لطرف ثالث، /أو حقوق الملكیّة الفكریّة و/یتعّھد الطالب، أنھ في كّل عمل ینتجھ في إطار دراستھ، لن یمّس بحقوق المنتجین و. 8
 .القضائیّةإذا راودت الطالب أّي شكوك، علیھ التوّجھ لالستشارة . أو الخصوصیّة/بما في ذلك الحّق بالسمعة الحسنة و

أو أّي مادة قائمة أخرى في عملھ، یتوّجب علیھ الحصول على إذن قانوني /أو االستناد إلى عمل قائم و/إذا رغب الطالب بدمج عمل قائم و. 9
أو استعمال /كما ویتوّجب علیھ الحصول على إذن الستعمال أي إنجاز یخّص أي شخص و. أو مادة كالمذكور/وخطّي الستعمال أّي عمل و

مثل المصّورین، الكاتبین (صوت، صورة، شخصیّة أي شخص یظھر في العمل الذي ینتجھ، بما في ذلك المستطلَعین، المنتجین اآلخرین 
 . یجب أن یشمل ھذا اإلذن إمكانیّة استخدام العمل ألي ھدف. ، المنفذین، أعضاء الطاقم وأي عنصر آخر یشترك في العمل)والملّحنین

 .تقدیر الئق لكّل من شارك في العمل أو یظھر فیھ كمنتج أو منفذیتعّھد الطالب بمنح 

أو إنتاجھ في إطار الدراسة أو من خالل استعمال موارد الكلیّة، یجب أن یُمنَح تقدیر للكلیّة بالشكل الذي تحدّده الطلیّة /في كّل عمل یتّم تنفیذه و. 10
جمیع . كلیّة سمینار ھكیبوتسیم] سنة إنتاج العمل[© ین والنّص بالصیغة المفّصلة كما ویجب أن تظھر عالمة حقوق المنتج. بین الحین واآلخر
 .الحقوق محفوظة
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ق دون الحدّ من كّل ما ذكر أعاله، وبمقتضى ما ینّص علیھ القانون، یعتبَر ھذا المستند بمثابة وثیقة نقل الحقوق بما یتعلق بجمیع الحقو. 11
 . المذكورة أعاله

 

 

 "نقيھواء " 10ملحق 
 .  كلیّة سمینار ھكیبوتسیم تحافظ على المناطق العامة نظیفة وخالیة من التدخین

 .   یمنع منعًا باتًا التدخین في المناطق العامة المفتوحة

 

 :لراحة المدّخنین في الكلیّة، ھناك مناطق تدخین خاصة، مشار إلیھا بالفتات موّجھة

 :حرم نمیر

 في الجزء الجنوبي - 70ساحة قاعة 

 في الزاویة الشمالیّة - 80ساحة قاعة 

 الجزء الشرقي -في منطقة العشب المركزیّة 

 ج-حدیقة التدخین بین األقسام ب و

 "الصّف القابل للطيّ "منطقة العشب الجنوبیّة و

  

 :في حرم الفنون

 في منطقة العشب الشمالیّة

 في الساحة الواسعة في الجانب الغربي 

 . ومنافض مراجیحعد وكراٍس مریحة، كراٍس ھّزازة، مناطق التدخین مزّودة بمقا

 . یجب الحفاظ على نظافة وترتیب مناطق التدخین، وعدم نقل المعدّات إلى مناطق أخرى

 . یجب إلقاء بقایا السجائر في المنافض المعدّة لذلك فقط
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