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 لزم االمتثال لها.أطر الكلية، وي  جميع ملزمة لجميع الطلبة المسجلين في األنظمة األساسية 

 .اودينيوقوميا  امن خلفيات مختلفة ثقافي لبةفي كلية " كي " يدرس ط

 في حياة الكليّة هو التسامح المتبادل مع وجود االحترام المتبادل بين زائريها. يإّن المبدأ الرئيس

 

 إجراءات الدراسة وترتيباتها. 1

 مساقاتالتسجيل لل 1.1

مسؤولية التحقق من  يهتقع علوسب. وحمنظام الالبل الطالب باستخدام من ق   مساقاتيتم التسجيل لل

فقط خالل فترة  ( يتمّ مساقاتوفقا للتعليمات. إجراء تغييرات )إلغاء وإضافة  مساقاتالتسجيل لل

 التغييرات.فترة تغييرات على البرنامج بعد  إجراء يمكنال  مواعيدها. التغييرات التي تنشر الكلية

 للدروس والمشاركة في فعاليات الكلية الحضور 1.2

ويوم الجمعة  21:00حتى  8:30الخميس -األسبوع: األحد ستة أيام في ل يستمرالتعلّم في الكلية 

  .13:45حتى  8:30من الساعة 

 يوم الجمعة.كذلك هناك أنشطة ودورات مختلفة تقام 

وت قسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين. يتم نشر التقويم السنوي للكلية مع تفصيل األنشطة، 

 وينشر على موقع الكلية في بداية كل عام دراسي.والعطالت في نهاية الفصل الدراسي إلخ... 

عمل أو محاضرات مع تدريبات أو  اتشَور  التي حددت ك مساقاتالحضور إلزامي في ال . أ

 .دراسةكمختبرات أو حلقات 

أن في المنهج  المساقد محاضر ، إال إذا حدّ االدروس سيكون الحضور اختياريفي بقية  . ب

 “. الحضور إلزاميّ “

، حيث الحضور إلزامي، يكون كمن لم يلب  متطلبات مساق٪ من ال 20غياب أكثر من  . ت

 .مساقال

 :ما يليتحسب مع عدد أيام الغياب ت.  (1

 فترة الزواج )لمدة أسبوع(  . أ

 داد على قريب من درجة أولى )كّل حسب ديانته(ح   . ب

أكثر  ،إجباري فيه الحضور ، حيثمساقإذا تغيّب طالب من ت.   (2

احتياط، عطلة والدة، مرضية، أو حادث، خدمة بسبب  ،%20من 

عليه التوجه بطلب لمساق، باويطلب بشكل استثنائي أن يعترف له 

 منمق لعميد/ة الطلبة )مرفقا مستندات مالئمة(.

الحضور فيه إجباري أكثر من  حيث مساقإذا تغيّب طالب من ت.   (3

 حتى لو أرفق المستندات المالئمة. مساقحسب له اليال  ،40%
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طالبة حامل، وتدرس في برنامج التدريب للتربية الرياضية، يطلب .ت.    4 

منها أن تبلغ المرشد التربوي في أقرب وقت ممكن. وعلى الطالبة أن تشارك في 

في التدريس في المدرسة وفقا لتعليمات الطبيب  تطبيقالدروس العملية وال

 .المعالج وبالتنسيق مع المرشد التربوي

مبكرا  ترك الدرسن حّق المعلم، أن يقدر حساب تأخير أو م – التأخيرت.  5

 مساق.الكغياب. على المعلم إبالغ ذلك في منهج 

 الدراسي، العام خالل االحتياط طالب لخدمةأستدعي لجنة تنسيق االحتياط( إذا ) *

 .تأجيلها أو خدمةال لتقصير طلب تقديمو بةلطلا /ةإلى عميد عليه احضار أمر الدعوة

 ة برد/ روضة الم المدربالحضور في مدرسة  1.3

 

هو الجزء األكثر  اترس / الروضافي مجال التدريس في المد التطبيق

ة تقييم إنجازات وصالحي قيمة عالية في وذ، والمعلمينتدري  في أهمية 

 .للتدريسالطال  

 للدراسة تعطى فرصة الدراسة للق ، وال خالل العمل التطبيقّي إجباريّ 

 من حصرية وبموافقة خاصة حاالت في عامل الخبرة التطبيقيّة. دون

العمل  تأجيل الممكن من سيكون والمرشد التعليمّي، البرنامج رئيس

 .الدراسة من التالية السنة التطبيقّي من تلك السنة إلى

يحددها المرشد مهام التي بو التطبيقيلزم الطال  في عدد من الساعات 

 لفصلالتربوي، بما في ذلك المشاركة في األنشطة التعليمية واالجتماعية 

 طبيقالت

 /ةأو المدرس رشدتربوي من قبل الم إرشاد ويرافقهالتطبيق سترشد يو

 /ةالمدر 

 :إجراءات ينبغي اتباعهافيما يلي و

إلى المدرسة أو الروضة في موعد ال  ا ذهال  اليج  على الط . أ

 .الدروسء قبل بد ائقدق 10يتجاوز 

لمنشور مكان )وفقا الالمهنة والذي يحترم مناس   المحافظة على لباس .  

 .(المدير العام

الحضانة إال بعد االنتهاء من جميع  لطال  المدرسة أوايترك ال  . ت

 .اليوم كلذل ا/هالتزامات

في حاالت خاصة، إال  العمل التطبيقي.عن التغيّ   للطال  ال يمكن . ث

 .تربويال المرافق وللمرشدمعلم لل سبقامغيا  الب عالماإليج  و

حين في المدرسة  لقاء العمل للطال  الحصول على أجر د. ال يحقّ 

 .التطبيق
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عوضا عن فصول الدراسية التطبيق التدريس في الو. يجوز لطال   

 "مدرس متطوع".   ايسجل نموذج شريطة أن/ة غائ  /ة، معلم

 

 
 
 
 ألخرى  سنة من االنتقال شروط .2

 :التالي النحو علىه ط بإنجاز واجباتوشرمألخرى  سنة من الطال انتقال 
 المفصل المنهج لمسار وفقا ات التدريسمساقاالمتثال لمتطلبات  2.1

 العالمات    2.2
 :التالية الحاالت في إال ،60المساق  عالمة النجاح في

  تعليم التأهيل  . أ
نظر  في ربيةالت" في المساقات: 70 النجاح عالمة- األولى السنة
 الهويةو""  المهنية الشخصية ةالهوي“العمل:  رشاتو“الواقع 

 حول إيجابي رأي أخذإلى –إضافةً   ." والثقافية الشخصية
 .األولى( السنةطاقم  قدمهاي )التيمالءمة الطال  لمهنة التدريس 

في  70 النجاحتكون عالمة -الثالثة  –الثانية  سنواتأما ال
 تهدراسإيقاف  سيتم ،في التطبيقالطال   رس  إذا- التطبيق

 .(11 صفحة في 5.1.3مادة  أيضا انظر)
 سنة شروط االنتقال من ضيفي أهيلي أنت برنامج كليحق ل
 .(المساق التي وضعت في الدراسية الخطة على اعتمادا)ألخرى 

 وحدة 52 واحد رئيسي ذو برنامج )تخصصتدريس التخصص  . ب
معتمدة،  وحدة 26 رئيسين ذو برنامجين معتمدة، تخصص
 .(معتمدة وحدات 10و معتمدة، وحدة15تخصص ثانوي 

وإذا كان معدل  ،70معدل عالمات الطال  في التخصص 
يحّق له أن يحسن  70عالمات الطال  في التخصص أقل من 

 لم. تخصصال رئيس مع بالتشاور واحد مساق عالماته بإعادة
 سيتم-سابقا  عليها حصل التي هتعالما متوسطالطال   نيحسّ 

 .التخصصته في دراسإيقاف 
في  60 عن مختلفة نجاحتحديد عالمة  التخصص رئيسيحّق ل

 .(مساقال منهجهو معلن في  لما وفقا) مساقات معيّنة
التي تشكل  أهيلالت في 70 من أقل العالمات متوسطإذا كان 
 الطفولة مرحلة مثل) عليميالت البرنامج من يتجزأ ال اجزء

 إلى سيؤدي( والفنية البدنية والتربية الخاص والتعليم المبكرة،
إجراءات انتقال التخصص/  انظر)أهيل الت برنامج في الدراسة فاقإي

 (.10 صفحة 4.1مادة ) آخر برنامج
 أساسية دراسات . ت
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 70 النجاح عالمة- األساسية العبرية اللغة
 70 النجاح عالمة- األساسية العربية للغةا

 65 النجاح عالمة- إعفاء مستوى االنجليزية اللغة
 الثالثة السنة نهاية حتى األساسية الدراسات كل االنتهاء من يج 
 السنة نهاية حتىيكون  اإلعفاء مستوى اإلنجليزية اللغة باستثناء)

 من الرابعة السنة في دراستهفي  ستمري طال  أنلل حقّ ي ال. الثانية(
 .واجباتال هذه استكمال دون

 
 راكمةتالسلبية الم عالماتلعدد ال األقصى الحد 2.3  
 ف دراسته.سوف توق –سلبية عالمات  أربع وتراكمت ات،مساق ةفي أربع طال  رس  إذا

 المساقات فقط. ن عالماته فيإيقافه حتى يحسّ  وقتَ  الدراسة أن يرجع إلى يحّق للطال 
 المعادة. المساقات تزاماتال إيفاء جميع بعد إال ممكنا يكون لن منتظمةال الدراسة إلى العودة
  تحسين عالمات      2.4
 أثناء( فيها يرس لم  )في المساقات التي عالمات مساقاتمن ثالثة  للطال  أن يحسنمكن ي

 النهائية ةعالمال. دفع رسومتعلم المساق مقابل  إعادة خالل من هاتحسين له وسيتاح. الدراسة
 عند انتهاء تعليمه. التي ستسجل في شهادتههي  الطال  التي يحصل عليها

فيه  سدرّ ي   الذي الدراسي الفصل وخالل الدراسي العام عالمة خالل تحسين   2.4.1
 :المساق

 تحسين أجل منالثاني موعد الالمتحانات  أن يسجل الطال  يج  على. أ
 .حصل عليهايتسجيل العالمة األخيرة التي  وسيتم. العالمة

 كان إذا" ناجح" درجة في المساق سابقة لتحسين" راس "عالمة  تحسين. ب
 .االختبارات مواعيد في تداخل هناك

 
 سجل العالمات    2.5

 في العالمات كانت إذا ما من التحقق على الطال  تقع المسؤولية     أ.
 سب  تسجيل عالمة ألي عدم درسها مسجلة في سجل العالمات. التي المساقات

. 5.4ماّدة  انظر) ودفع رسومأعادة المساق  على الطال  ي جبر األسبا  من
 .(12 صفحة

 انتهاء حتى سنة من هعالمات توضيحلكشف و التوجه يحّق للطال      . ب
 المساق

عالمة في الوقت المحدد لذلك يمكنه التوجه  إذا لم يحصل طال  على
  العالمات  من مسؤول عن التحققلل اإللكتروني البريد برسالة إلى عنوان

Exams@kaye.ac.il. من خالل أسبوعين الردّ  الطال  يتلق لم ذاإ 
 وفي حاالت. يمكنه التوجه إلى رئيس مدرسة التأهيل اإلحالة، تاريخ

 ."ناجح "وضع عالمة  التعليم استثنائية يحّق للجنة
 

 استئناف على عالمة   2.6
 .منّمقة ومفصلة بطريقةيقّدم ويودع  لالستئناف َطل    كلّ                 

 
 في التطبيق:استئناف على عالمة     2.6.1  

إلى  التوجه" عليه التطبيق العمليّ  "عالمة  في الَطعن يرغ  الذي الطال 
 عليه التوجه إلى رئيس الطعن على استئنافه، رغ  في إذا. التربويالمرشد 
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عليه التوجه عندها  تقديم التماس ثالث،يمكن  األمر لزم إذاو. أهيلالت برنامج
 التشاور إلى امهنيّ  اطرف يدعو أن /ةللعميدمكن وي. الطلبة شؤون عميد الى

 
 عالمة لمساق: في الطعن    2.6.2

 
نشر  من وظيفة خالل أسبوعين/  امتحان الطعن في نتيجة للطال  مكني . أ

 .الكشف العالمة أو
 
 
 
 
الوظيفة /  االمتحانفي عالمة بعد اإلّطالع على  لطعنحتى يتمكن الطال  ا .  

 .لمحاضرالمقابلة ل ساعات خالل تجرىبعد الكشف عنها، والتي 
 .محاضرال أمام فقط هفحصاالطالع على دفتر االمتحان و  الطال يستطيع . ت
 محاضرل نسخة من االمتحان حتى يقّدم التماسا على الحصول  اللطيحّق ل . ث

الفاحص  أخطأولماذا  سؤال،الطعن عن أي ّ) لةفصمومنمقة  مساق نّصية،ال
وإذا أراد أن يلتمس حول الطعن يتوجه إلى رئيس (. من وجهة نظر الطال 

وعندها يقدم  األمر، لزم إذابرنامج التأهيل، بقدر اإلمكان، ي قّدم استئنافا ثالثا 
عنصرا  يدعو أن /ةعميدويحّق لل. الطلبة شؤون /ةعميد الىالتماسا ثالثا 

 .وظيفةال/  متحاناال من للتحقق امهني
 إعادة/  الفحص أنا دركم يكونحول عالمة، أن  المستأنف طال على ال . ج

. االستئناف في المشمولة بنودال فقط وليس ا،/بأكمله كونلالمتحان ي فحص
عن  منخفضةعالمة  تكون قد االستئناف، من االنتهاء بعد النهائية النتيجةو

 العالمة األصلية.
بإحدى  عالمتهسوف تحدد  ،تهمسؤوليدون  إذا ف ِقد دفتر امتحان لطال ، . ح

  :التالية الطرق
 لالمتحان" ناجح" عالمة  – . خ
 واجبات دونمساق ال من أخرى عناصر أساس علىإعطاء عالمة  – . د

 .االمتحان
 
  وظائف   2.7
 
 موعد وفي فقط ، محاضرال يحددهالذي  تاريخفي ال ةسنويال الوظيفة تعطى   2.7.1 

 يتفق التقديم وظيفة  على للموافقة طل . الدراسي العام ذلك من أغسطسآ/ 31 أقصاه
 مدرسة رئيس برئاسةالتعليم  لجنةبطل   إلى  تقدمي أنعلى الطال   ما ذكر أعاله، مع
 أهيل.للت

 تاريخ في فقطستعطى  األول الدراسي الفصلوظيفة لمساق د ِرس في  2.7.2
السنة  من الثاني الدراسي الفصل بداية يتجاوز ال موعد وفي محاضر،ال يحدده

 الدراسية.
 الموعد في الثاني الدراسيوظيفة لمساق د ِرَس في الفصل  ستعطى 2.7.3
 لكت من أغسطسآ / 31 أقصاه موعد وفي فقط، المحاضر قبل من المحدد
 .ةالدراسي السنة
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وصول الوظيفة للمحاضر بواسطة البريد  من لتحققا مسؤوليةتقع على الطال  
 الىمن وصولها  والتيقّنصندوق المعلم في الكلية  في وضعها أواإللكتروني 
 .وجهتها

 يج  الوظيفة للمحاضر. تسليم ذمن شهريكون خالل  وظيفة علىوضع عالمة 
الحصول  حفظ نسخة من الوظيفة التي بعثها/ وضعها الى حين الطال  على

 على العالمة.
 
 

 :()المشروعفي التدريس التطبيق  مجال فيوظيفة إنهاء  2.7.4
 تقدمبحيث ( امشروع) التدريس التطبيقي ءنهاوظيفة إ يقدم أن طال  كل على يج 

آ   31 أقصاه موعد في، التربوي لمرشدا الذي يحدده لموعدء حتى نهاية انهاوظيفة اإل
 .ةالدراسي السنة من أغسطس/
التدريس  " إلى يعود أنعليه  المحدد، الوقت فيء نهاوظيفة اإل يقدملم  الذيال  الط

 .التطبيق الجديد إلى تستندمن جديد والتي ( المشروع)ء نهاوظيفة اإل وكتابة"  التطبيقي
 .لوظيفة اإلنهاء النهائية النسخة تقديم بعد جديدة ةعلى عالم الطال  يحصل سوفو

 .للتدريس لتأهيلتقديم وظيفة اإلنهاء شرط ملزم ل
 70 – عالمة النجاح في وظيفة اإلنهاء

 
 :حلقة الدراسة )سيمناريون(وظيفة    2.7.5

 :مجال كل في واحدة وظيفتين في حلقة الدراسة، )سيمناريون( تقديم الطال  على     

 التربية في   . أ 

 مجال تخصصه في .    

 يمكنه في التعليم الثانوي، التأهيل للتخصص برنامج مزدوج في ذو تخصص طال 

من وظيفة واحدة في مجال  بدال) وظيفتين من حلقات الدراسة للتخصصات تقديم

 .التربية(

 التعليم االبتدائية، في للمدارس التأهيلي للتخصص البرنامج في الطال  على يج 

وأخرى من ضمن  التعليم في واحدة لحلقتين دراسيتين، وظيفتين تقديم الخاص

 .الخاص التعليم في وظيفة الحلقة الدراسية تقديم يمكن ال الحالة هذه وفي. التخصص

في إحدى التخصصات  للتربية الخاّصة، وتوّسع التأهيل في برنامج الذي يدرس الطال 

 واحدة وظيفتين لحلقتي الدراسة، ي تطل  منه تقديم نقطة استحقاق( 26كتخصص كامل )

 التخصص الموسع.مجال  والثانية في الخاصة التربية في

 موعدا يحّدد المحاضر لم إذا . الوظيفة تقديم حلقة دراسة تاريخ في كل يحّدد المحاضر

. المقبل الدراسي العام من األول في األسبوع يكون التاريخ األخير لإليداع آخر،

 .الدراسي األول الفصل امتحانات نهاية حلقة الدراسة حتى عالمة وستعطى

 60)سيمناريون( عالمة النجاح في حلقة الدراسة 
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 االمتحانات    2.8  
 

 أن يمتحن األهلية   2.8.1   
 فيه الحضور ، حيثمساقلالحضور ل من٪ 20 من أكثر الطال   تغيّ إذا 

 .وظيفة تقديم أو االمتحان إجراءه ل يسمح ال ،إلزاميّ 
 اسمهالتعليم، ولن يدرج  لم يرت  أقساط إذا متحاناتلال لتقدما للطال  يسمح لن
 الطال  المستحقين لالمتحان. قائمة في

 في وقت االمتحان السلوك*  2.8.2
 .ه وية إثبات مع لالمتحان يج  الحضور

الخروج من  وسيسمح. ابتدائهمن  دقيقة 30 حتّى االمتحان قاعة إلى لودخال يسمح

 فصاعدا. االمتحان بدء من دقيقة 30 بعدغرفة الّصّف 

فقط في دفتر اإلمتحان،  مساعدة، وحساباتسودة، م بأكمله، االمتحان كتابةيج  

 .تصليحه وتقييمه تمي لن ملاك غيردفتر  دفتر اإلمتحان. من جزء أي قيمزيمنع ت

كحكم " من  حكمهورقة االمتحانات  توزيع بعد االمتحان قاعة طال ال غادرإذا 

 .أمتحن، وستكون عالمته في اإلمتحان " رسو "

 يعمل أو ،وظيفة مزّورة يقدم أو لنسخ،لنقل وااب ختبارالذي يغش في اال طال ال

 .تأديبية لجنة إلى خضعسي االحتيال، ةطريقب

 .الملحق انظر - في االمتحان السلوك قواعد* 

 
 االمتحانات دمواعي 2.8.3
 نهاية وفي الدراسيين الفصلين بين االمتحانات ةفتر خالل االمتحانات ت جرى . أ

 عن المسؤول الشخص قبل يكون من االمتحانات مواعيد تحديد. العام

دد وقت في امتحانموعد  دي حدّ  لن .فقطالبرامج  في الجدول  غير الذي ح 

 .الزمني لالمتحانات

في عطلة الفصل  األول الدراسي الفصل منالموعد الثاني  متحاناتا جرىت .  

 .الجمعةأيام و الظهر ساعات بعد الثاني الدراسي الفصل فيأو  الدراسي

 غضون في عقدت الثاني الدراسي الفصل الموعد الثاني من امتحانات . ت

 .لاألو االختبار موعد نهاية من أسبوعين

 الموعد الثاني، في أو األولالموعد  فياإلمتحان ار يختا طال  كلل يحق   . ث

 أواألول  المواعيد، من واحد إلى الذها  ختاري الذي الطال  رأيه. حس 

 .لموعد إضافيّ  هحقّ عن  يتنازلالثاني 

للموعد  التسجيل سيكون، الرسو  األول الموعد فيإلمتحان ا نتيجة كانت إذا . ج

 .التسجيل من هحذف يمكن ال. تلقائياالثاني 
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 لتسجيلعليه ا عالمته تحسينأن ي متحن في الموعد الثاني ل الطال  اختار إذا . ح

 .في الحاسو 

 الثاني موعدال من ساعة 48 قبل حتى تسجيل إلغاء أو تسجيل يتم أن ينبغي . خ

 .لالمتحان

 يدفعال  المتحان للموعد الثاني، ولم يحضر لالمتحان عليه أن طإذا تسّجل  . د

 .₪ 111امتحانات بقيمة  رسوم

 
 ه،تقدير على بناء وتكون محاضر المساق، قبل منت حدد  االختبار مواعيد . ذ

 الفصل نهاية قبل أسابيع ثالثةالفصل الدراسي، بحيث تكون  خاللوذلك 
 .لإلعفاء اإلنجليزية اللغة مساقات على األمر اهذ نطبقي ال. الدراسي

 
 

 مواعيد خاّصة 2.8.4 
 

برنامج في حاسو  الكليّة  خالل من خاص موعد على للحصول تقديم طل  يمكن
 .ختباراال نتيجة نشر من أسبوعفي مّدة أقصاها  ،)مخلول(
صديق ت يكون أن ويج . ئيةواستثنا خاصة حاالت في إالّ  تمال ت ةخاصّ مواعيد 

 :التالية الحاالتمنوطا بو فقط، لبةالط /ةعميد قبل منالخاص  موعدال
 

 حتياط،ا: إرادته عن خارجة ألسبا  لم يتقدم الطال  المتحان الموعد األول، . أ
 على قري  عزاء( مرضية إجازةال يعطى تصديق لقاء ) المستشفىرقود في 

 رسو و( مناسبة وثائق مع إشهار) الطال ، زفاف ويوم األولى الدرجة من
 .الموعد الثاني في
 عن خارجة ألسبا  لم يتقدم الطال  المتحانين الموعد األول والثاني، .  

 .ولديه وثائق بخصوص ذلك ،إرادته
 عن خارجة الموعد األول ولم ي متحن في الموعد الثاني ألسبا  في رس  . ت

 .إرادته، ولديه وثائق بخصوص ذلك
يحّق له  متتالية أيام في أو اليوم نفس في امتحانان إذا كان لدى الطال  . ث

والموعد  ،في أحد المساقات من عميد/ة لموعد خاصّ  موافقة على الحصول
في مواعيد  تصادم حدوث حالة فيو موعد أّول،كالثاني سيحس  له 

 االمتحانين في من أن يتقدم إلى واحد الطال يج  على  الالحقة االمتحانات
 .الموعد الثاني في والثاني الموعد األول،

 من ساعة نصف حتى االمتحان قاعة إلى البديل أو المحاضر يحضر لم إذا . ج
 يلغي أن لطال يمكن ل االستبيانات،األسئلة أو  وتوزيع االمتحان بداية

 ظلّ  فيالذي يود أن يكت  اإلمتحان  الطال و. االمتحان في مشاركته
 يتمكن أن دون كتابة اإلمتحان على مسؤوليته مواصلة مكنهي ،نيةاآل الظروف
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 إلى تقريرااالمتحانات  وحدة وترفع .كتابته بعد االمتحان إلغاء طل  من
 .الحدث /ة حولعميدللوأهيل الت مدرسةمدير/ة 
 غيا  بسب  االمتحان في المشاركة عدم الطال  اختارإذا  .1

ج   يستحق  القسم في المحدد النحو على البديل أوالمحاضر 
  .اضافيّ موعدا إ

 
 يقدمهو االستبيانورقة اإلمتحان / علىالتنويه  الطال وعلى 
محضر  ملءوعلى المراق   قاعة االمتحان. مغادرة قبل للمراق 

 .الطال  تفاصيل تعبئةو"  غيا  محاضر "
 

 .الملحق في مبين هو كما خاصة مواعيدالبات للط يحق . ح
 يمكن التوجه بطل  لموعد للكلية،المستحقة  المالية الديون دفع حالة في . خ

( السابع القسم) الحالة هذه في خاص موعدل طل ال. مساق كلل واحد خاص
 موافق عليه. متحانالقاء كل  ₪ 250غرامة بقيمة  تهرسوم تكلفتكون 

 
 

 مالحظة، يرجى
 المالية الديون بسب  متحانإذا لم يتقدم لال خاصّ  موعدل طال ل موافقة ةأيّ لن تعطى 

 .من قسم الجباية( حج )
 أن عليه االمتحان إجراء عدم رقر، ثّم خاصّ على امتحان لموعد  لطال إذا ص ودق 

 .₪ 111 بقيمة خاصةرسوم ترتي   دفعي
 عالمات االمتحانات 2.8.5 

 .االمتحان من أسبوعين بعديكون  – االمتحانعالمة  لنشر النهائي الموعد
 الوقت المحدد أن يتوّجه إلى العالمة في على حصللم ي الذي على الطال  . أ

 exams@kaye.ac.il اإللكتروني: البريد عنوان

يمكنه التوجه إلى  اإلحالة، تاريخ من أسبوعينخالل  اردّ لق الطال  تي لم إذا .  
 .التأهيل مدرسة رئيس/ة

 الدراسي الفصل فيفي الموعدين  سنويّ  دراسيّ مساق  في الطال إذا رس   . ت
 فيالمساق  دراسةاالستمرار في  الموعد األول والثاني(، يمكنه) األول
 قّرر إذا إالّ  الحاسم، العامل يه المرجحة عالمةوال الثاني، الدراسي الفصل

 .دراسي فصل كل في واالختبارات االمتحانات كلإجراء  المحاضر
 

 االمتحانات تسهيالت فيلاستحقاق  2.8.6
 :يستحقّ  (البالد في سنوات 3 حتى) قادم جديد طال  . أ

 .لالختبار( ساعةوربع )لالمتحان  إضافي وقتساعة نصف  تمديد. 1
 .في اإلمتحان لغتهل قاموس ماستخدا. 2
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جهوا من قبل  الخاصة، التعليمية االحتياجات ذوي الطلبة .    ركزمالذين و 
 قبل من أعطيت لهم التي للتعديالت وفقايمكنهم االمتحان  المؤهل،ّدعم ال

    .دعمال مركز عن المسؤول
 

   فقدان دفتر االمتحان   2.8.7
تتحدد عالمة االمتحان حس   له، ذن لممتحن دون  نإذا ف ِقد دفتر االمتحا
 :يلي مما واحداختيار الطال  في 

 الملغى الموعد من أن ي متحن من جديد في موعدين اثنين بدال (1
ذين تقدم لمن بين الموعدين ال العالمة األعلى على والحصول

 لهما حس  القانون في هذا المساق.
اإللزامي، تكون عالمة االمتحان مثل معدل  في المساق غير (2

عالمته في المساقات األخرى، )ال يشمل مشروع اإلنهاء( في 
 نفس الفصل الدراسي.

في مساق غير الزامي، الحصول على عالمة " ناجح "  (3
في االمتحان  100 عالمة على حصلقد  كان نإ شريطة

على الطال  أن يفحص انعكاس هذا  سيتعدى المساق بنجاح.
 االختيار البديل، بعدها ال يمكنه التراجع عن االختيار.

معدل عالمة مركبات مهام المساق المنفذة، شريطة أن تكون  (4
 % على األقل من عالمة المساق.  50نسبتها 

  المساق على العودة 2.9 
أن يتعلّم مساقا  أولقاء دفع رسوم،  ،في مساق يمكنه الرجوع عليه طال إذا رس  ال

ي حّدد زمن  لما فقاوو ،مساقا الزاميّا( ليس شرط كونه)بديال لقاء دفع رسوم 
 االستشارة.
 :التالية الحاالت إعادة التعلّم في مساق في يلزم الطالب

 .قالمسا نفسل االمتحان في مرتين رس  . أ
 (.2.صفحة 1.1 للمادة وفقالم يوِف واجبات المساق ) .  
 بوظيفة الحلقة الدراسيةحصل على عالمة " راس  "  . ت

 )سيمناريون( وفي ورشة عمل، أو في وظيفة.
 (.لدفعيوج  ا) التأديبية اللجنةإعادة على مساق بأمر  . ث

 
 جميع تلبية الطال  علىو. فقط واحدة مرةفي مساق يمكن إعادته  طال إذا رس  ال
 .المحاضر لقرار وفقا االلتزامات

 ته فيدراس فاقإي سيتم .هتخصصق ضمن المسامرتين في  الطال  رس 
  التخصص.

 من مساقات  إعفاء 2.9.1
يمكنه  في كلية أخرى، أو العالي للتعليم مؤسسةا في معين قامسا الطال إذا درس 

 التقدم بطل  " إعفاء" من المساق.
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من خالل التوجه إلى رئيس التخصص، أو " إعفاء" على للحصول طل يتم تقديم 
/  الدراسي المنهج) علّمهت تم ذيال منهجلرئيس برنامج التأهيل مع إرفاق برنامج ال

 (.سيالبوس
 عدم حالة في وكذلك)ال  ط إعفاء على بالموافقة يخطّ  إشعارإرسال  سيتمو

 (.االعتراف
 
 التدريس للجنةالتوجه . 3
 األساسية لألنظمةالتصرف المخالف  تبرر التي الخاصة الحاالت دريسالت جنةل عالجت

 دقيقة معلومات ويج  تقديم ومنمقة. مفصلة، ،برسالة نّصية للجنةيكون التوجه 

طل  للجنة التعليم فقط حول  تقديميمكن التوجه ب. الصلة ذات وثائقإرفاق و لجنةل

أورلي  ةالتعليم الدكتور لجنة ةرئيس. ة لهاالسابق سنةال أو ةالحاليسنة ال في معلّ ي مساق

الرسالة إلى  توجيه وينبغي التأهيل. مدرسة ةرئيس منص كيرن التي تشغل 

 .ألون شولي السيدة التأهيل مدرسة ةرئيسسكرتيرة 

 

  االستئناف على قرار لجنة التعلّم  3.1

حتى  100إلى السيدة ألبينا بن دافيد، في غرفة استئناف على قرار لجنة التعلّم يمكن تقديمه 

تقديم االستئناف كتابةً ويشمل ِحجج جديدة مفّصلة تفصيال شهر من تاريخ استالم الجوا . يج  

 أكثر من الحجج التي قدمت إلى لجنة التدريس.

 

 الدراسية المناهج أطر تغيير. 4

 التخصص التأهيل أو برنامج استبدال 4.1

 .بةالطل شؤون إدارة إلىالتأهيل أو التخصص  برنامج ستبدالا طلبات هيتوجيمكن 
 االلتزاماتسوف يكون مسؤوال عن إكمال  ،خصصالت أوالتأهيل  برنامجطال   استبدلإذا 

 .الجديد للبرنامج وفقا األكاديمية
  تغيير برنامج الدروس 4.2

ة دراسيال السنة افتتاح تاريخ من أسبوعين يكون خالل دون دفع غرامةتغيير برنامج الدروس 
 .المساقات التسجيل من التأكد مسؤوليةأو بداية الفصل الدراسي وتقع على الطال  

 تسجيلل وال. بالطبععالمة لذاك المساق  على حصلللمساق فلن ي سجلم غير  الالطإذا كان 
 .الحق وقتالمساق في 

  توقيع على الشهادة بعد عالمة وتحسين مساقات إلغاء 4.3

 فقط زائد قمسا لحذف الخيار  الطال منح سيتم. الوثيقة على التوقيع بعديمكن إلغاء مساق  ال
 .األخيرة لتعليمه السنة نهاية في

بهذا  المختصة التدريس هيئة إلى نصيّ  طل يمكنه التوجه ب مساق، إلغاء في الطال إذا رغ  
 .الشهادة على التوقيع قبل األمر،
 .شهادةالتوقيع على ال بعدعالمة  يحسنيحق للخريج أن  ال
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 السنة وتقسيم الدراسة إنهاء. 5

 الكلية قبل من الدراسة إنهاء 5.1

 الكلية أنيمكن لرئيس/ة  ،الكليةرئيس/ة  ومسؤولية اختصاص من هو الكليةالدراسة في  إنهاء
 .على العمل باسمه/ا ةالطلب/ة  عميد يفّوض
 في ذلك غيرَ  ينصّ  لم ما اإلخطار تاريخ من واحد شهرإيقاف الدراسة خالل  التنفيذ حيزيدخل 

 .بالغ إليقاف الدراسة

 :التالية الحاالتالطال  في  ةدراس إنهاء للكلية ويجوز

 

 :السلوك 5.1.1

 .15 صفحة من 9 المادة فيقبل طال  التأهيل كما هو مفّصل  من الئق غير تصرف

 ةالدراسيّ  الرسوم دفع عدم 5.1.2

 :الدراسة فيرسوب  5.1.3

  رسوب في التطبيق . أ

 (.العمليالعمل ) التدريس مجال في الخبرة 70 من أقلعالمة 

 نهاية عند تدريسال رس  في مجال لتعليم إذاا من األولى السنة فيدراسة الطال  وقف ت  
 الفصل نهاية في الدراسةإيقاف  يمكنالسنوات الثانية والثالثة  في. ةالدراسيسنة ال

 .األول الدراسي

 رسوب في التخصص . ب
 من أقل تخصصدراسة الطال  في التخصص إذا كان متوسط عالماته في ذات الوقف ت  

 .70 عالمة
 لعالمات الرسوب اإلجمالي عددال من الحد . ت
 .-" رسو  “عالمات  أربع عدّ و ،مساقات ةأربعإذا رس  في  الطال ة دراس إيقافسيتم 
 دراسة إيقافعلى  االستئناف 5.2

 من يوما 14 إلى تصلته خالل مدة دراساعلى إيقاف  واحدة مرةأن يستأنف  لطال ل حقي

 برنامج /ةورئيس /ةعميد الكلية، /ةرئيس اللجنة وتضم. لجنة اإلستئناف أمام إشعار استالم
 .التأهيل مدرسة /ةرئيس – مراق . عنه نيابة آخر شخص أو أهيلالت

لجنة االستئناف في الكلية  أمام للمثول ىستدعيو الطلبة، /ةعميد إلى نّصيّا االتماس الطال يقدم 
 .وكلية/ة رئيسوالتي يقف على رأسها 

 بالالط قبل من ةالدراس إنهاء 5.3

 .الطلبة شؤون /ةعميدالطال  نّصيا عن إيقافه الدراسة إلى  علني

 عليه ذوي الوظائف المختلفة. وقعحتى ي" لرحالتا نموذج“/ة عميدأن يأخذ من ال الطال على   
 .الطلبة إدارةيسلمه إلى مكت  شؤون  ثم ومن
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 .على الطال  الدراسية الرسوم فرض مواصلةفي  سيتسب عدم استالم النموذج المذكور أعاله 

 خضعي أن أكثر، أو سنتين دام انقطاع بعد دراسةال إلى العودة في يرغ  الذي الطال على 
 .من جديد التسجيل إعادة إلجراءات

 الدراسي العام تقسيم 5.4  

 هويقدمأن يعبئ نموذجا  معينةسنة دراسية  في دراسته تقسيم في يرغ  الذي الطال على 
 ./ةالعميد مكت ل

 الدراسة  إلى عودة. 6

 للخطة وفقا تهدراس برنامجإلى الدراسة بعد فترة انقطاع لمدة سنتين يكون  طال إذا رجع ال

 فيه. درس الذيأهيل الت برنامج من االصلية

 للخطة وفقا كونت أن يج  ،ةالدراس إيقاف من سنوات ست إلى سنتين بعد سةاالدر إلى العودة

 متطلباتال إلى اإلشارة مع خصصالت أوأهيل الت برنامج خالل من الطل  لمقدم بناؤها سيتمالتي 

 .أهيلية التي درس بهاالت وبرنامجها لمؤسسةالمتجددة ل

 بعد سةاالدر إلى العودة فإن ولذا" التقادمقانون  " سةدراال على ينطبق فوق فما سنوات 6 بعد

 وتلبية المؤسسة موافقة يتطل  الذي األمر للقبول، جديد طل ك فيه النظر يتم سنوات، ست

 .المؤسسة متطلبات

 

 دراسة في كليات أخرى. 7

مستوى  اإلنجليزية اللغة دراسة ذلك في بما أخرى، من كليات دراسةعلى  كليةال تصادق ال

 .ةلدراسلجنة ا قبل مني عطى  مكتو  مسبقتصديق  دون من إعفاء

ال . الخاصة مسؤوليته على الحصول على تصديق مسبق يعمل ذلك دونفي كلية  طال إذا تعلّم 

 .مسبق تصديق دون ا أخرى كلياتمن  والعالماتتقبل مصادقة على إنهاء التعليم 

 

 شروط التأهيل. 8

 

 مؤهل في التدريس ودبلوم B.Ed استحقاق لقب 8.1

 

 :ةيتاللا االلتزاماستيفاء  وبعد التدريس، وشهادة B.Edلتأهيل المعلمين يستحق لق   كليةخريج 

المطلوبة في  األنشطة الدراسة والعمل التطبيقي وجميع في المنتظمة المشاركة . أ

 الكلية.

 والوظائف. قّدم كل الوظائف على أشكالها المختلفة ونجح في االمتحانات .  

 النجاح في أطروحة اإلنهاء )المشروع( . ت

 )سميناريونين(الحلقات الدراسية النجاح في وظيفتي  . ث

 اللغة اإلنجليزية مستوى إعفاء  نجاح فيال . ج

 اللغة العبرية / العربية مستوى إعفاء النجاح في . ح
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  دراسية الحضور إلى جوالت 8.2

 كل بداية في محدد هو كما ،في السنة دورية أيام من عدد فيشارك ي أن طال  كلعلى  يج 

 أهيل والتخصص.الت برنامج لمنهج وفقا ةدراسي سنة

 المعينة. لرحالت والجوالتا أيام من عددا وفِ ي لم ذاإ األكاديمية، هواجبات الطال يكمل  لن

  يفّ وي أن طالب كل على جبتوي المنتظمة، السنوية إضافة لبرنامج الدراسة 8.3

 :التالية بنجاح االلتزامات

 .الطرق على لسالمةالمتخصصة في التربية ل–" الطرق على الحذر" دورة . أ

 

 .والسالمة األمن مع تعاملالتي ت–" والسالمة األمن" دورة .  

 دورة " إسعاف أّولي "  . ت

 

 التدريب / ستاج() التخصص في التدريس واجبات برنامج. 9

سنة  من بدءا وقسم تأهيل العاملين في التعليم، والتعليم، التربية وزارة اتتوجيهل وفقا

 / ستاج(التدري ) التعليم في التزام التخصصالمعلمين  كليات طال  على ينطبق 1999

 .تدريس رخصة على للحصول كشرط التدريسب

 الرابعة السنة في( التدريب) في سنة التخصص لتدريسباالعمل في  اعتراف 9.1

سيعّد من ضمن التزامات الطال   الرابعة السنة خالل / ستاج(التدري ) في التخصص

 :التالية الشروط استيفاء تم إذا مشروطةال منحال ستردادفي ا االعتراف عند

 السنة نهاية في.( B.Ed) ولق  أول التعليم إكمال الدراسة واستحقاق شهادة دبلوم . أ

 .الرابعة

 .الرابعة السنة نهاية فيوظيفة  3/1بمقدار ( التدري )خصص في التدريس الت .  

بمقدار ( التدري ) التخصص سنة في السنة التي تلي التدريسالعمل في  مواصلة . ت

 .األقل على وظيفة 3/1

تحس  في عدد سنوات س ةالدراس من الرابعة السنة انتهاء بعد لتدريسلتخصص في اا 9.2 

 منحةقواعد جعل الل وفقا ،ةالمشروط المنح الستردادمن أجل االعتراف  طال ال    التزام

 :ِهبةً غير مردودة مشروطةال

 األقل علىوظيفة  3/1-التدريس بمقدار  سلك فياالندماج  الطال  على يج  . أ

 الكامل، الدراسي العام خاللوظيفة كاملة  من أكثرليس و أشهر، ستة لمدة

 العمل. والتعليم التربية وزارة قبل من بها معترف مؤسسات فيكمعلم منخرط 

 .التدريس مجال فيتحس  كسنة أقدمية  التدري سنة  إطار في

مشروط في إيفاء  األولى، السنة في كبير مؤهل معلم رات  الطال  يتلقى سوف .  

 الثالثة. – األولى السنوات التزامات

 في تينساع بواقع   العمل ورشة / ستاج.التدري   ورشة في الفعالة المشاركة . ت

 في بكالوريوسللق   بةوطلالم االعتمادنقاط  عدّ في  عتبرت وال، األسبوع

التدريس بشكل  ممارسة دون التخصص ورشةاالشتراك في  يمكن ال. التربية

 .األقل وظيفة، على 3/1بواقع  فعّال
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 لجنة قبل منالمتدر   تقييم وسيتم. التخصص سنة تزاماتاللاالمتثال النجاح و . ث

 فيها المتدر . تتخصص التي المدرسة مدير برئاسة

 لزميو. B.Ed  ل  الدراسي المنهج من جزءاليست  / ستاجالتدري  ورشة . ج

 .منفصل كبندثمنها  دفع طال ال

 

 :التخصص تأجيل سنة 9.3

 

 

 

 بكالوريوس“ لق و التدريس شهادة على حصوله بعد تخصص سنةالذي يعمل   الالط

 التخصصمن سنة  منفصلكبند  تخصص عمل ورشةي لزم  المشاركة في التعليم"،  في

في التدريس. المتدربون يسجلون لهذا الغرض في إحدى الكليات األكاديمية للتربية، 

 ويلزمون بالدفع حس  المطلو .

 (/ ستاج التدريب) لتسجيل برنامج التخصصات  إجراء 9.4

 تدريسال في خصصللت التسجيل الثالثة السنة في يدرسون الذين الطال  لجميع ويمكن

 .لمالقاة السنة الرابعة( / ستاجالتدري )

 .عمل فيه يعين اللواء/ المنطقة المفضل/ة لديه للعمل فيه/ا استبيان تعبئة  الالط على يج 

 

 (/ ستاجالتدريب ) العملي للتخصص العمل تعيين في مكان 9.5

كما هو  )التدري  / ستاج(لية في إيجاد مكان عمل للتخصص وتقع على الطال  نفسه المسؤ

 متعارف عليه لدى كل معلم

 األعلىمن القسم  اإلحالةللواء / للمنطقة أو إلدارات المدارس ومعه نموذج  المرشح يتوجه

 جل التقييم.للطاقة البشرية في مهنة التدريس وس

 .األطفال رياض/  المدارس فيعن تعيينه  كليةال في التدري ي علم المتدر  لمركز 
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 التأديب منظومة قوانين

 وضمان الكلية في سلوكهم في المتعلمين توجيه ةالتأديبيالوظيفة لمنظومة القوانين . 10

. وإخالص بتفان   صع ، اتيبمجهود ذ هقيحقت أنالذي يج   ،األكاديمي الدراسي التحصيل

 اإلداريين والموظفين التدريس هيئة أعضاء ة وزائري الكلية،طلبال كل وحقوق كرامة حماية

 حقوق احترام. تجاههم سلوك حسن وضمان ها،حرم داخل تجري التي األنشطة في والمشاركين

 .مؤسسةلل والخاصة العامة الممتلكات على الحفاظ كذلك. الفكرية الملكية أصحا 

 يمكنالذي  الخطأ، السلوك هو ما وضحتو حددت التي داخلية قانونية وثيقة يهمنظومة القوانين 

 .لعالجا وسيلة وما هي ه،حكم فيال هو ما مخالفة، اعتباره

 عام 10.1

 :لزاميةاإللسلوك ا قواعدل عرض

 الطال حتى يحق  أساسي شرطمنظومة القوانين حرفيا  لقواعد االمتثال 10.1.1

 .بالكلية اللتحاقا

 امتناع أو فعل عن واالمتناع اآلخرين، احترام الكلية فيالذي يتعلّم  طال  على 10.1.2

 .هنفسل يسيء قد فعل عن

 أو الدين تضّر في التي بيانات أو/  و أفعال عن االمتناع طال على اليج   10.1.3

  .أخرى مجموعة يأل أو الجنسي التوجه أو الجنس أو العنصر أو العرق

 اإلجراءات ها وفقمع التعامل سيتمعن المبادئ المذكورة آنفا  االنحراف 10.1.4

 :يلي ماك التأديبية

 

 مخالفات تأديبية 10.2

 :تأديبيةمخالفات  أدناهفصلة الم اتتقصيرال أو/ و األعمال تعتبر

 الكلية لمنظومة القوانين في االمتثال عدم أو/ و لتعليمات االنصياع عدم 10.2.1

 .واإلداريين التدريس هيئة عضاءوأل

 مكان أي في أو الكليةحرم  داخل وقع سواء غير الئق من قبل الطال ، سلوك 10.2.2

 .آخر
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 أو/  و بالكلية التدريس هيئة أعضاءيسيء من احترام  قدأو ما  مسيء سلوك 10.2.3

 .ائرينالز أو والطال  ،يينداراإل

 بالكلية التدريس هيئة تلكاتبمم أويسيء بجسم  قد ما أومسيء ال السلوك 10.2.4

 .والضيوف الطال بو ،يناإلداريب أو/  واألكاديمية 

 الحاسو  أجهزة ذلك في بما الكلية، بممتلكات همالاإلب أو/ و اعمد ةءاساإل 10.2.5

 أدوات مساعدة الخ.و الفيديو، وأشرطة الكت ، مكتبة،ال ومعدات

/  و العملإجراءات  أو/  و ا كليةال في التدريسعملية  سيريشّوش على  سلوك 10.2.6

 .فيها تجري التي واألحداثالنشاطات  أو

 .إسرائيل في الجنائي للقانون انتهاكا يشكل فعل أي 10.2.7

  بالشرف مخلةو تمثل وصمة عار. مخلةمخالفة  10.2.8

 .الكلية في شخص أي تحمل تهديدا ضدّ  أو/ و مهينة أو/  التفوه بألفاظ نابية و 10.2.9

 .الكلية في شخص أي ضد التشهير أو/ و القذف 2/10/10

اتها خدمب أو/ وتحت اسمها  الكلية لممتلكات به مصرحدون إذن  ستخداما 10.2.11

 .خاصةشخصية  ألغراض

 والغرف لمبانيل كلية وأحكاممنظومة القوانين  ضد أو إذن دون استخدام 02.10.12

 استخدامحيث  ،السيارات ومواقف والمهاجع والمكتبات والمكات  والمختبرات والقاعات

 جان  من الغير ممتلكات على تعدييعتبر  9.2.7 الفقرةكما جاء ب أو/ و أعالهما ذكر 

 .المستخدم

 إلدارةل معلومات تقديم عدم أو/ و مضللة أو/ و كاذبة، معلوماتإعطاء  10.2.13

 ةدراسفترة ال خالل لتسجيلا ادوم أحكام ستيفاءكل ما يتعلق با بشأن الكليةفي  العامة

 .واالمتحانات

عمل  تعطيل أو/ و الكلية، حاسو  فيال أجهزة برمجيات استخدام إساءة 11.2.14

 .الحاسو 

 .رسمية وثائق في تغييرات جراءإ   0.2.15 15   

 سبيلعلى  مختلفةال عمالاألو االمتحانات إجراءفي  المتعلقة األحكام خرق 10.2.16 

   :ما يلي الحصر ال المثال

 ،الوظيفة النهائية ،ةمكتوبالوظيفة ال ،في اإلمتحان نسخالغش/ ال 10.2.16.1

 .نفسه الطال ها نفذي التي األخرىلوظائف ا جميعفي و

 .متحاناإل أثناء حيازتها أو/ وإدخال مواد ممنوعة  10.2.16.2

 فرد أي مع أو ،آخر ممتحن مع لتواصلا محاولة أو/ ولتواصل ا 10.2.16.3

 .المحمول الهاتف باستخدام أووقت إجراء اإلمتحان في القاعة  آخر

انتهاء الوقت  بعداإلمتحان  إلى إضافات أو/ و تعديالتإجراء  10.2.16.4

 .وضع عالمة تقييمه بعدالمراجعة  أثناء أو/ و المحدد له،

وظيفة  ،التدريس حلقة أوراق وظائف البيتية،الكتابة  في االحتيال 10.2.16.5

 .الطال  على فرضت   أخرى تعليمية مهمة أي أو اإلنهاء
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شخصية  انتحال أو ،نفسه الطال يمتحن بدل ل آخر شخص إرسال 10.2.16.6

 .االمتحان في آخر طال 

 .الكلية في اآلخرين الطال  وقحقل نتهاكا أوإساءة  10.02.17

 .خارجها أو/  و الكلية حرم في النفايات إلقاء   10.2.18

 .ممنوع مكان في ةالسيار ركن 10.2.19

 بمكان غير محدد. الكلية فيركن السيارة  02.10.20

 

 

ركن  ،نفاياتالبسب  إلقاء  إدارية مخالفاتعن  غرامة دفع عدم 10.2.21

 .محظورةال األماكن في التدخين أو ةالسيار

 

 العقوبات 10.3

 

 للحصول مؤهال كوني لن ضده، شكوى تقديم تم التي مخالفة في أدين طال 

 وفقا) بةالطل اتحاد في وظيفة الحصول على هيمكنال و الدراسية المنح على

 :التالية العقوبات من أكثر أو ةواحدبإضافة، تفرض عليه ( لبةالط اتحاد لقرار

 توبيخال 10.3.1

 القاسي توبيخال 10.3.2

 الناجم الضرر عن مالي تعويض 10.3.3

 .كامال السنوي الدراسيقيمتها القسط  تتجاوز ال بغرامةيغّرم  10.3.4

 الرياضية المنشآت ;هابعضكلها أو  الكليةمنع استخدام منشآت  10.3.5

 .محدودة لفترة ذلك إلى وما والحواسي ، والمكتبة، والمختبرات

 حقوق أية أو دراسية منحة أو ة،يدراس جائزةا  /منع منحه 10.3.6

 .محدودة لفترة ذات طابع مادي،

 تصريح نموذج استشارة، شهادة،في استصدار  تأخير   10.3.7

 لفترة ذلك إلى وما شهادة،لق ،  دبلوم، لتخرج،تصريح ا دراسة،

 محدودة

 مساقات/  مساق حضور أو امتحانات/  امتحان إجراء منع 10.3.8

 محددة لفترة

/  تعليمية ندوة/  مساق /تعليمية  مهمة/  امتحانالغاء  10.3.9

 الصفر الحصول على عالمة عني... التي ت الخوظيفة إنهاء  أطروحة

 ق.مسا أو/ و االختبارفي 

وإلزام  قمساإلغاء  أولمدة فصل دراسي  سةاالدر إلغاء 3/10/10

 المقبل الدراسي العام فيالعودة  أو المقبل الدراسي الفصل إلى العودة

 لألبد أو أكثر أو دراسي فصل لمدة ةكليال نع ابعاد 10.3.11
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أي لق   أو/  و ،ءاهاإلن شهادة أو/ التخرج وإبطال تصريح  12/3/10

 الكلية قدمته آخر

 في أو/  و الكلية اإلعالنات لوحة الحدث على عن اإلعالن 13/3/10

 .الكلية موقع

 المجتمعألجل  خدمة 10/3/14

 مكان في السيارات ركن أو/ وإلقاء النفايات  حالة في 10/3/15

 إدارية، وعلى غرامة هناك ممنوع مكان في التدخين أو/ و ممنوع

 .لمخالفةا ارتكا  تاريخ من يوم-30 ها خالليدفع أن الطال 

 التيو ضافيةإ تأديبية مخالفةالنقدية يكون بمثابة  الغرامة دفع عدم

 .الفصل هذا ألحكام وفقاغرامة أخرى  فرض يمكنعليها ثانية و ق اعي

 في إليه المخالفات المنسوبة بارتكاب إذا أدين طالب10/3/16 

 يطرد من التعليم في الكلية. تأديبية لجنتين

 

 التأديبية مخالفاتال مع للتعامل إجراءات 10.4

 /ةعميد إلىنّصيّة  تأديبية مخالفةالقيام ب حول شكوى تقّدم 10.4.1

مع  للحدث، مفصال وصفا الشكوى تتضمن أن ويج . الطلبة شؤون

 .الصلة ذات المستندات إرفاق

 وأي الشكوىمعالجة  في االستمرار بشأن قرارا يتخذ/ة الطلبة عميد 10.4.2

 :تخاذهايمكن ا التالية اإلجراءات من

 في الطلبة/ة عميد مع ة توضيحمحادث جراءإل طال ال يدعى- الطال  مع محادثة توضيح . أ

 موجزة إدخال سيتم. الشكوىمقدم  مع محادثةال بعدوذلك  الئق غير سلوك وجود حالة

واستمرارا  تكي،شمال إلى منه نسخة رسليوس الشخصي الطال  لفم إلىالمحادثة 

 .تأديبية لجنةالطال  للمثول أمام  استدعاء لمحادثة التوضيح يقرر العميد/ة  

وجود  حالة فيالتأدي   لجنةء الطال  إلى الاستدعا سيتم -. التأديبية لجنةا استدعاء .  

 دعوة عميديمكن لل. األكاديمية النزاهة عدم عن ينمّ  سلوك أو/ و قاسية سلوكمخالفة 

كما ويمكن للطال  أن يتّوجه للعميد/ة  لجنة،موعد اجتماع ال قبل ال  إلجراء محادثةالط

 .المحادثة إلى يستدع لم وحتى ل

 .قدما مضيال توجد علة مقنعة لل عندما- شكوى إلغاء . ت

 

 التأديبية اللجنة 10.4.3

 .سرية ومحتوياته مغلق، داخلي نقاش شكللتأديبية با لجنةال جلسات تجرى

 :فيها شاركيو حالة، لكل مخصصة تأدي  لجنة تتألفو

 ير من طاقم المحاضرين كب عضو- اللجنة رئيس

 الطلبة شؤون/ة  عميد

 التربوي المرشد/  خصصالت أوأهيل الت برنامج رئيس

 ممثل عن الكلية من قبل المشتكي  أو يكتشمال

 (الطال  بموافقة) ةالطلب اتحاد عن ممثل
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معالجة المخالفة دون تقديم الشكوى  قرري أن الطلبة/ة عميديمكن ل 10.4.4

 لتأدي ، وفي هذا اإلطار يحق للعميد استدعاء المشتكي وأطراف أخرى.ا لجنةل

أو أن تعالجها  التأدي ، للجنةقّرر/ت عميد /ة الطلبة أن تقدم شكوى  10.4.5

 .قراره في ألحد   عميدلل تبعية تعتبر من صالحياته/ا والباي طريقة أخرى 

بذلك ويتم        الطال ي علم  لتأدي ،ا لجنة إلى شكوى تقديم /ةقرر عميد 10.4.7

 اللجنة تقومقد و. هااستالم على التوقيعوي طل  منه الرسالة ستالم الءه استدعا

 .الطال  غيا  فيبعقد جلسة  التأديبية

 .الشكوى تقديم تاريخ من يوما 15 تتجاوز ال جلسةال عقد موعد 10.4.8

 :التالية الحاالت في محام يمثله أن لطال ل حقي 10.4.9

 .نفسه تمثيل على الطال  قدرةإعاقة واضحة في  وجود عند . أ

 .وخيمة عواق  يواجه ال بط األمر يتعلق عندما  .  

 .تقديرها حس  للدفاع محام توكيلب تسمحأن  التأديبي للجنة يجوز . ت

 االستدعاء تلقي من أسبوع التأدي  خالل لجنة إشعار الطال * على  . ث

 .محام وكيلتب نيتهحول 

 إلغاء يتمس لجنة إلى إشعار دون محاميه برفقة الطال  وصل إذا* 

 .جديد موعد تحديدب لجنةال وستقوم اليوم، ذلكجلسة 

يبدأ النقاش في الجلسة بقراءة شكوى الطال  المشتكي، من قِبل  10.4.10

 رئيس الجلسة، ويطرح طريقة عمل اللجنة أمامه 

المشتكى عليه الطال  يلقي  ،يكتشالم من األدلة إلى الستماعبعد ا 10.4.11

 .تهأدليقّدم و ،هحجج

على ما  التعليق على اقادر مشارك كلبحيث يكون  شاقثم يدور ن 12.4.10

 دار في الجلسة.

 طرف كل يقوم طال مع انتهاء مرحلة تقديم الحجج دون حضور ال. 10.4.13

 الطال  دينت أن اللجنة قررت وإذا ،المستحق لعقا بالنسبة ل موقفه تقديمب

ال و عاسماال بعد النقاش في دور أي الطال  محاميال يكون ل. تأديبية مخالفةب

 .اللجنة قراراتب

 لجنة مع االستماع جلسةتاريخ انعقاد  من أيام 7 خالل يؤخذ القرار 10.4.14

. باليد تسليمه يتم أو/ و للطال  المسجل بالبريد القرار رسلي وسوف التأدي 

 .شخصيال الطال  توضع في ملف القرار من نسخة

 

 التأديب لجنة قرار على االستئناف 10.5

اإلستئناف  لجنة أمام التأديبية اللجنة قراراتعلى  الطعن يمكن 10.5.1

 :من المكّونة

 لهذا المنص . كلية ة/ الرئيسيعينه  من أو الكليةة /رئيس

   دون حّق تصويت() /ةمراق  –/ة الطلبة عميد

 يتعلّم فيها الطال  الذي البرنامج- مدرسة /ةرئيس 

 بةالطل اتحاد ممثل
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الذي  التأدي  لجنة قرار من يوما 14 خالل االستئناف حقّ  يكون 10.5.2

 .الطال  استلمه

 وطعونه كتابة نّصية يقدم الطال  للجنة اإلستئناف حججه 10.5.3

رئيس  يحددهالذي  موعدفي اإللتماس في ال االستئناف لجنةتبحث  10.5.4

 المطلق لتقديره وفقا الرفض أو تنفيذال موعد تحديديخول له النظر في و اللجنة،

 .القرار بهذا الطعن إمكانية ودون

 هاويمكن القضية، في نظرال إجراءات بشأن االستئناف لجنة تقرر 10.5.5

 دون جلسة عقد أو ،من جديد األدلة تقديم إعادة أحدهما، أو الطرفين سماع

 .ة فقطمكتوب حجج اعتماد وأ األطراف حضور

  .كتابةً  هاقرار الطال  إبالغب االستئناف لجنة تقوم 10.5.6 

 .االستئناف لجنة قرارال استئناف إضافي على  10.5.7

 

 الطلبة شكاوى. 11

 

 األكاديمي شكاوى في اإلطار

 . للمحاضرأوالتتعلق بموضوع أكاديمي توجه  شكوى

أن يتوجه إلى رئيس برنامج /رئيس  الطال على  المشكلة حل يتم لم إذا

 التخصص.

 مركزالتوجه إلى  الطال  على يج  ،هذا المسار دااستنف وبعد األمر، لزم إذاو

 .التأهيل مدرسةرئيس/ة  إلى العودة أوتعليم التأهيل 

 

 بةالطل ةفاهيبر المتعلقة الشكاوى

 قد األنظمة األساسية في عليها المنصوص الحقوق أن يعتقد الذي الطال 

 .بداية محاضرال الىضده، عليه التوجه  انتهكت

 .الطلبة شؤون /ةعميدحاضر يحّق له التوجه إلى الم مع القضية توضيح بعد

 (بةالطل يةفاهور أكاديميناحية ) مشتملة على شكاوى

قد  كطال شكواه تحمل طابعا أكاديميا ويشعر بأن حقوقه  أن يعتقد الذي الطال 

 رئيس/ة مدرسة التأهيل ولعميد/ة الطلبة. الىانتهكت، عليه التوجه 

 .نسختين وفيخطية  اإلحالة تكون أن يج 

 الطال  خدمةتتعلق ب شكاو  

 .الكلية في إدارية وحدة فيأن حقوقه انتهكت من قِبَل عامل  يعتقد الذي الطال 

 .كلية/ة الطلبة ونائ /ة المدير العام للعميدالتوّجه إلى  هيمكن

 .نسختين وفي نصيّا التوجه يكون أن يج 
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 أنظمة أساسية إدارية .12

 بعد الخدمات، جميع على يحصل سوفو في الكلية، اطالب الطال يعتبر  12.1

 .الدراسية الرسوم دفع ذلك في بما اإلدارية، الواجبات إكمال

 

 بشأن السكرتارية تعليمات بدقة يعبئ أن طال  كل عاتق على تقع 12.2

 .ة من كات  عدلوثقمصدقة م ةيأصلات شهاد ،مصادقات تقديم الدفع، مواعيد

 خالل من الشخصي ملففي ال الشخصية بياناتهمحتلنة  ةالطلب جميعيلزم  12.3

 .مجلس شؤون الطلبة

 اإلعالنات لوحة على يوم بعناية كل المرسلة الرسائل قراءة بةالطلعلى  12.4

 .الكلية في

إال بعد  ،ستفساراتبمختلف اال ينعلمتالمتأهيل  قسم إلى طال يتوجه أي  ال

 .الكلية إدارة معالتنسيق المسبق 

 كتب استعارة إجراءات 12.5

 .بطاقة قارئ بعرض إال الكت  استعارة يمكنال 

 غرامة عليه فرضت   تأخري الذي الطال . المحدد الوقت فيالكت    عادت   أن يج 

 .تأخير يوم كل عن

يج  فحص الكتا  قبل ) كتا ال وشكل سالمة عن المسؤول هو الطال   

 (.هوتسجيلاستالمه 

 .لكتا ثمن ا قيمةكتابا يلزم دفع مبلغ ب يفقد الذي الطال 

 تعليمات األمن والسالمة   12.6

 علىاإلعالم  يج كما و .كليةال نيامبفي  ةرونشالم سالمةتعليمات ال عتباا يج 

 الخدمة مركز باستخدام( ديفيد حيزي السيد) مناأل عن لمسؤولل الفور

 .مشبوه جسمأّي  )مركز المعلومات والخدمات( عن ماموش()

 ةجالعم رسوميلزم بدفع مراقبة  دون شخصية أغراض يتركالذي  طال ال

 .₪ 25 بقيمة ةخاص

 .الشخصيةأغراضه  عن المسؤول هو الطال 

 .آخر مكان أي في أو كليةأغراض في حرم ال فقدان عن مسؤولةغير  دارةاإل
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 :االمتحان أثناء السلوك قواعد
في األكاديمية ومن  طل  من طال   ي  االمتحانات كما  حافظ على نقاء . أ

 .المستقبل مر   في
 .باحترام وعامله على االمتحان المشرف بتعليمات التقيد .  
خالل  مستقل بشكل لعما. تحصيلك الشخصي لقياس ضع االمتحان  و    . ت

 .مدة االمتحان
ال تطل  مساعدة من صديق وال تساعد أحدا . للمحاضر وّجه أسئلتك . ث

 من حال وبأي وال كتابية، خالل االمتحان بأي صورة ال شفوية
 .األحوال

 الكت ، الدفاتر، مادة مساعدة: أية االمتحان إلى قاعة تدخل ال . ج
المادة المساعدة  باستثناء وغيرها، حاسو  محمول، مالحظات،

 .المحاضر توجيهات أو االستبيان في المحدد النحو المفّصلة على
 استخدام يسمح أي ال خليوي من أن يكون بحوزته هاتف يمنع الطال   . ح

 .االمتحان أثناء له
 الخروج. المراق  موافقةبإذن و منوطة االمتحان أثناء القاعةمغادرة   . خ

 نصف قبل حتى االمتحان بداية من ساعة نصف إلى المراحيض بعد
 .نهايته من ساعة

المحاضر، ال يستطيع  أو إلى المشرف االمتحان دفتر الطال سلّم إذا  . د
 .كان غرض استعادته ألي

مع إعالن المراق  أن زمن االمتحان قد انتهى على الطال  وضع  . ذ
 ورقة األسئلة على دفتر االمتحان 

 
 شكوى تقديم إلى يؤدي أعاله المذكورة القواعد من اإلذعان لواحدة عدم
 .تأديبية لجنة أمام الطالبسيمثل و

 أكثر أو لواحد االمتثال لعدم ضده شكوى قدم  الذي ت   الطالب، ليكن معلوما لديك
 بالمخالفة المنسوبة وادانته التأديب لجنة أحيل إلى قد التأديب، قواعد من
تشغيل  وسيتم في الكلية المختلفة بالفوائد التمتع في حقّه سيحرم من إليه،

 األنظمة األساسية كما هو واضح في الطرد من الكلية، ضده حتى عقوبات
 للكلية.

 :الصلة لالمتحانات ذات إجراءات
 
ال يمنح . يسمح له أن ي متحن ساعة عن االمتحان حتى نصف تأخر الطال إذا  •

 لالمتحانوالطال  الذي يتأخر أكثر من نصف ساعة . وقتا إضافيا لقاء تأخره 
 من ساعة بعد نصف متحانقاعة االمن  الخروج يسمح ال يسمح له أن ي متحن.

 .فصاعدا تهبداي
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 خالل مّدة الطاولة على يتركهاوأن  هوية بطاقة يظهر أن الطال  على يج  •
 .االمتحان

  – االمتحانب القيام عدم لغرفة االمتحان، واستلم استمارة وقرر إذا دخل الطال 
 )الصفر(.عالمة ال تكون

 .واإلناث موّجه إلى الذكور ولكنها والتعليمات مصاغة بلغة المذكر القواعد
 
 

 للطالب الخصوبة حفاظ على الحمل وعالج الحوامل، للطالبات تعديالت
 األطفال حضانة أو والتبني الوالدة بعد وللطالبات

 (2012العالي  التعليم مجلس حس  توصيات)

 الحوامل لطالباتل تعديالت 
 .متحاناال خالل فترة الحمام إلىالخروج  حامل ةلطالبيحّق  . أ

 .المتحانل دقيقة 30 لمدة إضافية لفترة الحامل ةطالبتستحق ال  .  

 غير ملزمة بالمشاركة في البدنية التربية برنامجالطالبة الحامل في  . ت
 يج و. منهجها في مسجلة كانت إذا حتى الحمل، أثناء العملية الدروس
/  برنامجال لرئيسفي وضعها  التغيير حول تقرير البة تقديمالط على

 .هاب ا خاصادراسي امنهجليالئم لها  ،المساق
 للنساء الخطرة بالمواد معلومات المتعلقةال الكلية مختبر في تنشر . ث

 تستخدم التي المختبرات فيالمشاركة  لحامال البةالط منعوت. الحوامل
 خطرة، مواد المختبرات استخدام في يكن لم إذا حتى. المواد هذه

 مختبرات التيفي ال الحمل خالل المشاركة عدم اختيار ةللطالب ويمكن
 يكون مختبراتواجبات ال من االنتهاء. المواد من نوع يحتاج ألت

 رئيس مع بالتنسيق وذلك األمومة إجازةفي  أو الحمل نهاية في ممكنا
 .مختبرال ومدير تخصصال/  برنامجال
 موقفركن سيارة في ال إيصال على الحصول ة الحامللبالطيحّق ل . ج

مع ) الوالدة بعد ثةالثال شهرمن الشهر السابع للحمل حتى األ إبتداء
 (.وثائقإرفاق 

 وإجازة الخصوبة، وعالج الحمل على للطالبات في: الحفاظ التعديالت
 األطفال حضانة قبول/  التبني بعد أو األمومة

  للنساء أثناء فترة الحمل تغيّ  عن الدروس
 

 ليس أكثر أي٪ )30 إلى تصل لمدة التغيّ  عن الدروس للطالبة يحقّ  . أ

 به المسموح الغيا  عن الفترة هذه وتشمل. مساق لكل( أسابيع 4 من

 مع العميد/ة من مكت  الموافقة هذه منح سيتم المساق، في والمتجاوزة
 .الصلة ذات الوثائق تقديم

  عن غيّ تيمكن ال فقطالطلبة  عميد/ة وبموافقة استثنائية حاالت في  .  

 .في المساق٪ 40 الى يصل ما الدروس إلى

يلغى المساق ويمكن للطالبة سعن المساق ٪ 40 الغيا  تجاوز إذا . ت

 .مجانا دون رسوم إعادته
 ظائفو
 أوحاضر الم قبل من تحددالمواعيد التي  في وظائف تقدم لم تيال ةلطالبا

 وفقا البديلة المهام أو ئفاظالو تقديميمكنها  ،أعاله المذكورة لألسبا  الكلية،
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 سبعة إلى تصل لمدةه بتقديمها متأخرة مع وبالتنسيق ،حاضرالم قبل من لقرار
المتأخر بين ) األهليةمدة  انتهاء بعد أو مهامال لتقديم موعد آخر بعد أسابيع
 المحدد. جديدال موعدالوظائف عن ال لتقديم إضافية رسوم ال. (اإلثنين
 مختبرات/  العمل ورش/  التدريس في التطبيق

 كانت التي المختبرات أو العمل وورش التدريس، فيالعملي  التطبيق أيام . أ

/  المحاضر/  المرشد التربوي مع بالتنسيق تعّوض الطالبةغيا   وقت في

 الطلبات من لطبيعة تهاومالءم من قبله، حددت   التخصص خالل فترة رئيس

 .المذكورة أعاله المتطلبات

 ممكنال غيرالمحاضر أنه من /  التربوي ان حس  رأي المرشدك إذا  .  

 العودةة على الطالبتلزم  حضور،بدون  األنشطةتلك  متطلبات استكمال

 .دون دفع رسوم ،المقترح لها القادم الدراسي الفصل في والمشاركة

 المفصل النحو علىمختبرات حيز ال فيالرضاعة للطالبة المرضع تكون  . ت

 .ة(الرابع ماّدةال) الحوامل الطالبات تعديالت مجال في

 االمتحانات     
تمتحن في س االمتحان، في لمشاركةا يسمح الإذا كان وضع الطالبة  . أ

 ةالطالب من )سيطل موعد إضافّي ضمن المواعيد المقبولة في الكلية 

 .االمتحان( حضور علىة قادر غيربأنها  الطبي الفحص شهادة تقديم

التي و طفل، حضانة قبول أو التبني أو الوالدة فيما بعد لطالبةليحّق  .  

 حضانة قبول أو التبني أو الوالدة منذ أسبوعا 14 إلى تصل لمدة تغيّبت

 في الكلية. مقبولةال مواعيدال على إضافي أن ت متحن في موعد طفل،

 

 رفضه مساق أو إلغاء

 الكلية، في المحددة المهلة انتهاء بعد حتى مساقا تلغي أن ةللطالب يجوز

تسجيل  إعادة ستطيعوت. تمتحن به لممساق بشرط أنها  إلغاءيمكنها 

 .إضافية دفع رسومدون للمساق 

  تجميد الدراسة

 االمتحاناتموعد  قبل( إيقاف الدراسة تنفيذ) تهادراس تجميد ةللطالب يجوز

 إعادة في هاحقّ  على والحفاظ فيه، الذي ولّدت دراسيال فصللل جعيارت بأثر

 .عامين بعد ما إلى يؤجل لن ةالدراس أن شريطة ،مجانا تسجيلال

 الوالدة بعد الطالبة حقوق

 من٪ 30 أو أسابيع، ستة أقل ما يمكن تمون الوالدة بعد ةلطالبا غيا  مدة

من  الموافقة هذه منح يتم. منهما األعلىالدروس بشكل متواصل  جميع

 .الصلة ذات الوثائق تقديم مع/ة  العميد مكت 

 في األمومة إجازة خالللها  المسندة المهام استكمال ةالطالب على يج 

 .التطبيقي مساقات والعملال مختلف

التطبيق العملي  أياماستكمال  التربوي المرشد مع لتنسيقا البةالط من يطل 

 (.مختبرات/  العمل ورش/  التدريس في التطبيق العملي: الفقرة )انظر
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 الطالبة زوج
 
 لمدة اجازة لقضاء أعاله المذكورة لألسبا  يا الغ ةالطالب لزوجيحّق  . أ

 .سةدراال من أسبوع
 إذاموعد امتحان إضافي،  على للحصول مؤهاليكون  ةالطالب زوج .  

/  الوالدة تاريخ من الثالثة األسابيع خالل قعي الذيتغيّبا عن االمتحان 
 .طفل حضانة قبول/ التبني
 
 التخرج تاريخ

 
دون  مجانا بها المسموح الغيا  على فترة اعتمادا التخرج موعد تمديد سيتم

 انتهاء تاريخمن  دراسيين فصلين إلىالمدة  وتصل دفع رسوم إضافية،
 الحدث نهاية من واحد شهر حتى /ةالعميد بمكت  االتصال يرجى. اللق 

 .سةاالدر تقسيم رتي ت أجل منالمستحق 
 تصوير

. سةاالدر عن ت فيهتغيب يوم لكل مجانية صورة 20 لىع ةطالبال حقتست

 ./ةالعميد مكت لتوجه لا فييج   حقهاللحصول على 
 

 الرضاعة  غرفة
 

الغرفة  مفاتيحالبات المرضعات. للحصول على للط ةمتاح الرضاعة غرفة
 تحادال أو( والخدمات المعلومات مركز) يمكن التوجه إلى )ماموش(

 .بةالطل
 العالج إجراءات

 
تسلّم إلى  والتبنيالوالدة  الخصوبة وعالجمصادقات على حفظ الحمل  . أ

إرفاق  مع األهلية، الفترة بداية من أسبوعين غضون في/ة العميد مكت 
 .ةالطالبفي المساقات التي تدرسها  قائمة

 الالزمة الموافقات تمرير عن الكلية مسؤول /ةعميد مكت  نإ  .  
 .الطبية الشهادات عن الكشف دون للمحاضرين

أن حقوقهن  الطالبات الالتي يرون شكاوى مع تعاملي /ةعميدال مكت   . ت
 غير محققة.

 

 


