
 2020آب 

 

 دراسة دستور ال

 (M.Ed )برامج العليا الدراسات مدرسة
 

 

ترد  و. في الكلية الطلبة دستورل ةتتم   يشك ل لتربيةل ةكي األكاديمي   ةي  كل  في  (M.Ed) العليا لدراساتا مدرسةدستور 

 .العليا الدراسات  مدرسةب ةالخاص   البنود فقط فيه

 

 قب الثانيلل   يدرسون الذين ةبالطل مكانة .1

 إذا:  (מן המניין) "نظامي  " مكانةفي  الطالبيعتبر  1.1

 . العليا الدراسات مدرسةل قِب   نم قبوله ديؤك   خطابًا مل  تسو لبرنامجل القبول شروط جميع استوفى 1.1.1

 بعدوذلك ، ىاألول ةالدراسي  السنة  نهاية فينظامي   طالبمكانة  إلى مشروط طالبمكانة  من انتقل 1.1.2

 .بنجاح االنتقال اتواجب أن استوفى

 ":مشروط" وضع في الطالب سيكون 1.2

 .البرنامج باتلمتطل   وفقا، إكمال اتمساق دراسة ُطلب منه إذا - ةالتربوي   ستشارةاال برنامج في 1.2.1

  في  النجاح عالمة. اإلنجليزية باللغة  إكمال مساقُطلب منه  إذا - والتدريس مالتعل   برنامج في 1.2.2

 .ما فوقف 75 هي اإلكمالمساق 

، األولى الدراسية  السنة نهاية في "نظامي  "مكانة إلى  "مشروط"مكانة ال ينتقل من  الذي الطالب 1.3

 .مكانته في التغيير شروط استكمال حينإلى  دراسته فوق  تُ س

 

 الدروس برنامج في اتتغيير. 2

لين  سبوعيناأل خالل مسموح بها فقطالبرنامج  في اتتغييرال 2.1 . الفصل افتتاح أو السنة افتتاح مناألو 

ة يكون لن  . ذلك بعد اتللمساق تسجيل ثم 

 .وحده الطالبقع على عاتق ت اتمساقلل التسجيلمسؤولية  2.2

حضر في لو  حتىعلى عالمة  الحصول هيمكن ال، لسبب أيًّا كان لمساق لم يكن مسجال الذي طالبال 2.3

 . رجعي   أثرعلى  للمساق التسجيل مكني ال الدروس.

 

 هاونطاق  الدراسة ةمد   .3

 . سنتان الدراسة ةمد   3.1

ن تفصياًل لألنشطة ة التي تتضم  السنوي   ةي  الكل  رزنامة . يندراسي   فصلين إلى الدراسي  العام ينقسم 3.2

 .ةالدراسي   السنة بداية فيتنشر سوالعطل وبداية الفصل ونهايته إلخ، 

، المختلفة الدراسية الواجبات وجميع المساقات جميع ذلك في بما، هتدراس نهيي أن الطالب على يجب 3.3

 .دراستهسنتي  خالل

 

 م القسط الدراسي  نظا. 4

 .ويخضع لها التربية وزارة اتتعليمل وفقًا الدراسي   القسط يتم تحديد 4.1

نة  اتمساقلل إضافية رسوًما تضيفللكلية الحق  بأن  4.2  .النظامي    الدراسي   برنامجال فيغير المتضم 

 ٪.200 هو البرنامج  في الدراسة من ينالقسط الدراسي  عن سنت 4.3

م بإضافة سنوات ثالث إلى دراسته تجزئةمعني بال الطالب 4.4  . السنوي   القسط الدراسي   من ٪25 يُلز 

م بإضافة  دراسته نتهاءا لدى اإلنهاء أطروحة كملي ال الذي الطالب 4.5 عن  ٪ من القسط الدراسي  25يُلز 

 شؤون  جنة ل على قبل من امسبقً  عليه الموافقة تتم   قد الدراسةتمديد  أن )بشرط إضافية سنة كل  

 . (ةبالطل

 ا وفقً  ضافيةإلا الرسوم حدَّدستُ  - مساقات ُمعادة أوإكمال  اتمساق دراسة الذين يُطل ب منهمة بالطل 4.6

 . القسط الدراسي   ونظام تإلكماالا لنطاق
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 كاديمي  األ االعتماد. 5

 الماجستير درجة  على للحصول دراستها تتم   التي تلك هي، لالعتماد استخدامها سيتم التي، اتمساقال 5.1

 .لقب أيًّا كانل في الماضي هااحتساب يتم   ولم بها فمعتر   أكاديمية سةمؤس   في أعلىف

، البرنامج في سيةاالدر الواجبات ساعات أسبوعي ة من 4-2 في اعتماد على الحصول لطالبستطيع اي 5.2

 .البرنامج في ينساقم نطاق تتجاوز أال بشرط

 للقب الثاني ةالدراس بدء قبل سنوات 6 حتى هاتدراست تم  ، العتمادل استخدامها سيتم التي ،اتمساقال 5.3

ت التي تم   المؤسسة في نجاح عالمة تلك كونت أن بشرط، أعلىف 70 فيها عالمةال توكان، الكلية في

 دراسة المساق. فيها 

 برنامج  في لها  ةناظرات الممساقلا متطلبات معتتوافق  اتمساقلل ةاألكاديمي   باتوالمتطل  ضامين الم 5.4

 . الكليةفي  للماجستير الدراسات

 الدراسات  مدرسة سكرتارية إلى  ،خطة مساق مالئمةو عالماتسجل  ال مع إرفاق، يجب تقديم طلب 5.5

 .العليا

 .البرنامج رئيس قِبل من يصاد ق على االعتماد 5.6

 .البرنامج في ةالنهائي   العالمةمعد ل  فيلالعتماد  بها فالمعتر   المساقات عالمات احتساب يتم ال 5.7

 

 واالنضباط ةاألكاديمي   النزاهة .6

يتم  النظر في . لكليةفي ا االنضباط في أنظمة لةبالسلوك بموجب القواعد المفص   ونملزم ةبالطل 6.1

 . الطلبة شؤون في عمادة االنضباط جنةل أمام االنضباط مخالفات

 الدراسات مدرسة ة فيبطلال شؤون لجنة يتم النظر فيها أمام المقبلة ةاألكاديمي   النزاهة انتهاك حاالت 6.2

 .العليا

 

 لتقديم الوظائف وفحصها إجراءات .7

  موعد  وفي المحاضر، بلقِ  من دالمحد   الموعد في الوظيفةتقديم  يتم - سنوي   مساق في وظيفة تقديم 7.1

 .ةالدراسي سنةال نفس من آب 31 أقصاه

بل المحاضر، د من قِ الموعد المحد   في  الوظيفةتقديم يتم  – األول الفصل في مساق في وظيفة تقديم 7.2

 . ةالدراسي سنةال نفس من الثاني الفصل بداية يتجاوز الوفي موعد 

بل المحاضر، د من قِ الموعد المحد   في  الوظيفةتقديم يتم  – الثانيفي الفصل  مساقفي  وظيفةتقديم  7.3

 . ةالدراسي سنةال نفسمن  آب 31وفي موعد أقصاه 

 كتابيًّا طلبال يجب توجيه .تأخيرالوظيفة ب تقديم على للموافقة طلب تقديم يمكن، استثنائية حاالت في 7.4

لةالعليا الدراسات مدرسة رئيس برئاسة لبرنامجا ة في بالطل شؤون جنةل ىلإ  الموافقة ب . اللجنة مخو 

 الطلب.   رفض أوعلى 

 البريد ب المحاضر إلى ةلرس  المُ  الوظيفة وصول من قالتحق   مسؤولية الطالب عاتق على تقع 7.5

 االحتفاظ  الطالب على يجب .اوجهته إلى  بالكلية  المحاضر صندوق في ةعوضوالم أو اإللكتروني

 .العالمة متسل   بعد حتى هامقد  تي ال الوظيفة من بنسخة

، حال أي   على .المحاضر دهيحد   الذي قديمالت تاريخ من واحد شهر بعد الوظيفة العالمة على منح سيتم 7.6

 . ةالتالي ةالدراسي  سنةال بداية يتجاوز ال موعد في النهائيةالعالمة  منح سيتم

دات  صياغة عملية فحص وظائف السمينار التي فيها 7.7  شهرين ةمد   لفحصها تُمنح - مردود عائدومسو 

 ة الدراسي سنةبداية ال قبل أسبوعين يتجاوز ال موعد في ولكن، للطالب النهائية منح العالمة حتى

 . ةالتالي

 

 وظيفةال عالمة على االستئناف. 8

 .االمتحان فاكشان أو الوظيفة إعادة تاريخ من أسبوعين حتى عالمة على االستئنافب للطالب حسم  يُ  8.1

ه في .اإللكتروني   البريدب المساق محاضر إلى االستئناف طلب الطالب مد  يق 8.2 يجب عليه   طلب التوج 

 .بوضوح وبيانه االستئناف سبب تعليل

 برنامج ال رئيس. البرنامج رئيس إلى آخر استئناف تقديم يمكن، االستئناف نتائج على  الخالف حالة  في 8.3

 أسبوعين.  غضون في الطالب على الرد يتم  . االستئناف في ة للنظربالطل شؤون جنةل يعقد 



 . ةجنة شؤون الطلبل قرار على ستئنافاال يمكن ال 8.4

تها أو االمتحان بكامله أن دركي أن ، عليهةعالم يستأنف على الذي طالبال 8.5  إعادة سيتم الوظيفة برم 

  نتيجة  بعد، النهائية ةعالمال تكون قد االستئناف. هاإلي قطر  يت التي البنود فقط وليس فحصها

 األصلية. ة عالمال من دنىأ، االستئناف

 

 الطالب تقييم .9

مجلس التعليم   وتعليمات طاقم البرنامج بل قِ  مند تتحد   نهاءوظيفة اإل وفي  عمل ورشة /مساق في النجاح عالمة

 هي تنشر في أنظمة تقديم الوظائف في موقع البرنامج على اإلنترنت.والعالي. 

 

 الدروس في الحضور. 10

ر فيهيالمساقات في البرامج، باستثناء المساق الذي  جميع فيالحضور إلزامي   10.1  خالف  محاضرال قر 

 .ذلك

 .المساق باتمتطل   عدم استيفاء مث له مث ل المساق، من ٪20 من أكثر غياب 10.2

، حادث  أو مرض، ةوالد إجازة، ةحتياطي  ا جراء خدمة ٪20 يتغي ب عن مساق أكثر من الذي الطالب 10.3

 (.مع إرفاق المستندات المالئمة)غياب استحقاقي  إلى عميدة الطلبة  على للموافقة اطلبً  يقدم أن عليه

 خالل  ةاالحتياطي   للخدمة استدعاؤه تم الذي الطالب -( لجنة تنسيق الخدمة االحتياطي ةולת"ם ) 10.4

 أو عليه إحضار أمر االستدعاء إلى عميدة الطلبة، لغرض تقديم طلب لتقصير الخدمة ، ةالدراس 

 .هاتأجيل

 .اغيابً  لدرسمن ا المبكرة المغادرة أو التأخير أن يعتبر، لتقديره وفقًا، لمحاضرل حق  ي - تأخيرات 10.5

 

 اإلنهاء ةوظيف. 11

 موعد إنهاء الدراسة  بعد ولاأل كانون 31 التقديم حتى تعليمات جميع وفقكتابيًّا و اإلنهاء ةتُقدَّم وظيف 11.1

 .ية(الميالد السنة نفسفي )

 المشرف وموقعة بيد، الوظيفة مشرفيجب أن يكون بموافقة  النهائية بصيغتها اإلنهاء ةوظيف تقديم 11.2

 .والطالب

 لجنة  إلى ريتأخب الوظيفة لتقديم اطلبً  ميقد   أن عليه يجب، المحد د تقديمال موعد في الوظيفة ميقد   ال من 11.3

م بعد. ةبطلال شؤون  ٪ 25وبرسوم إضافية بنسبة  لسنة دراسية إضافية تسجيلبال موافقة اللجنة سيُلز 

 .السنوي    القسط الدراسي   من

إنهاء  أيلول التالي بعد 1 يتجاوز ال موعد في الوظيفة لتقديم تمديد على توافق أن اللجنة تستطيع 11.4

 . الدراسة

 خاللمن قبل الطالب  يجب أن تنف ذف، ءنهااإل ةلوظيف النهائية النسخة في تعديالت مونالمقي   طلب إذا 11.5

 .مينالمقي   تقارير تسل م موعد من شهر

 ٪.30 أكثر من تشك ل   ال  يجب أنسبة عالمة وظيفة اإلنهاء من عالمة معد ل اللقب  11.6

 

 الدراسة يقافإ .12

 الكلية قبل من الدراسة يقافإ 12.1

لة ب لكليةا  التالية:  الحاالت من أي في الطالب دراسة يقافإمخو 

 السلوك 12.1.1

 .كليةال دستور في وردت كما، واالنضباط السلوك بقواعد ال يليق سلوك

 .الدراسي قسطال  دفع عدم 12.1.2

 ية:كاف   غير أكاديمية تتحصيال 12.1.3

 البرنامج  موقع في منشور هو كما الثانية إلى السنة  األولى السنةعدم استيفاء شروط االنتقال من 

 .على اإلنترنت

 . الدراسة إنهاء إلى الثانية السنة في أكثر أو ينمساق في الرسوب سيؤدي

 . ةبالطل عميدة موافقة بدون الدروس من ٪20 أكثر من في الدراسة الحضورب عن تغي   12.1.4



 البرنامج  نفس في الدراسة  إلى  العودةال يستطيع  أكاديمية ألسباب دراسته  تم  إيقاف الذي الطالب 12.1.5

 .المستقبل في

 

 الدراسة يقافإ على استئناف 12.2

ه 12.2.1  . كليةال ةرئيس برئاسة الكلية في العليا اتاالستئناف لجنة إلى على إيقاف الدراسة االستئناف يوج 

 . اللقب في غضون واحدة مرة فقط على إيقاف دراسته االستئناف طالبلل يحق   12.2.2

 .الكلية ةرئيس مكتب في الدراسة  يقافإ بالغ مسل  ت من يوًما 14 حتى االستئناف تقديم يجب 12.2.3

 برنامجال ورئيس العليا الدراسات مدرسة رئيس ة،بالطل عميدة، لكليةا رئيسمن  اللجنة تتألف 12.2.4

 .همن جانب شخص آخرأو  ،الطالب يهإل سبينت الذي

 

 الطالب بلق   من الدراسة يقافإ 12.3

 .العليا الدراسات مدرسة رئيس يًّاكتاب دراسته إنهاءعن   يبلغ أن الطالب على 12.3.1

 نموذج" على لحصوللغرض ا العليامدرسة الدراسات  ه إلى سكرتارية توج  أن ي الطالب على 12.3.2

واجبات في أقسام الكلية   عدم وجودمستندات حول  جمعبواسطته يو (טופס טיולים) "جوالت

 المختلفة.

 . القسط الدراسي دفعب حصول على الموافقة أعاله سيؤدي إلى استمرار إلزام الطالبال عدم 12.3.3

من   القيام أن عليه يجب ،أكثر أو  سنتين دام انقطاع بعد ة للدراس العودة في يرغب الذي الطالب 12.3.4

 .التسجيل رسوم  دفع ذلك في بما ةالدراس  إلى وعودة تسجيل إجراءاتب جديد

 

 اتمساق  إعادة 12.4

 . إضافية رسومدفع  مقابلإعادته  عليه يجب، لزامي  إ مساق في يرسب الذي الطالب 12.4.1

رسوم دفع مقابل  بديل مساق اختيار أو بإعادته يسمح له، اختياري   يرسب في مساق الذي الطالب 12.4.2

 . إضافية

 .فقط واحدة ةمر   المطلوب ي  االختيار/المساق اإللزامي   إعادة يمكن 12.4.3

 

 الدراسة موتقاد   األكاديمية اتواجبال كمالإ 12.5

الذي   ية للبرنامجصلاأل خطةال وفق ةيدراسال الواجبات إكمالمن  ةبلطلل سةادرال إلى العودة تتيح 12.5.1

المفترض لكل واجبات مدة السنوات منذ بداية الدراسة حتى اإلنهاء  بشرط أن، الدراسة فيه  بدأ

 .(تعليق الدراسةتجاوز مدة الدراسة القصوى )بما في ذلك فترة البرنامج ال ت

  برنامج  يُبنى له ، الدراسة إلى  العودة يرغب فيو، نفسه تلقاء من لطالب الذي أوقف دراسته ا 12.5.2

 . هفي سدري الذي برنامجالو العليا الدراسات ةلمدرس الحالية لمتطلباتيالئم ادراسي 

 

 خاصة( بموافقة )مشروطة ىوقصال لدراسةا ةمد  . 13

 أو  سنوات ثالث إلى ةالدراس  تجزئة حالة في، مثاًل ) للدراسة ةيريامعالة لتجاوز المدة الزمني   طلب 13.1

 تتألف . ةبالطل شؤون لجنة إلى تعليلبال مشفوع كتابي   طلب خالل منيكون  الدراسة( تعليق طلب

من  أو شخص آخربرنامج الورئيس  ا(، عميدة الطلبةرئيسً ) العلياة الدراسات مدرس رئيس من  اللجنة

 ال الدراسة مدة أن شريطة وذلك، ةالدراس استمرارب سمحت لجنةال من ةقسبم موافقة فقط ه.جانب

 .لل قب ة الدراس بداية من سنوات أربع حتىالقصوى  الدراسة مدة تتجاوز

 سنوات  ست بعد المدرسة إلى العودة. التقادم" "قانون الدراسة على ينطبق، أكثرف سنوات ست بعد 13.2

ًها جديدًاأكثر ف  برنامج لل شروط القبولاستيفاء و ةكليال موافقة يتطلب وذلك، ةكليلل للقبول تعتبر توج 

 . العلياة الدراسات مدرس في

 المهني   التطوير في إطار هاتسادر تتم   التي األكاديمية اتمساقال على أيًضا التقادم قانون ينطبق 13.3

 (. אפסון קורסים) التدريس للعاملين في

 

 لل قب االستحقاق شروط .14

 .البرنامج مرك بات من كل   في نجاح عالمة علىالحصول و ةي  الدراس الواجبات جميع هاءنإ



 

 إنهاء الدراسة .15

 األكاديمية، الواجبات كملت التي األخيرةإدراج العالمة  موعد ل اوفقً  كوني ماجستيرالللقب  ستحقاقالا تاريخ

 . سي  االقسط الدر نظمةأل اوفقً و

 

 إنهاء بامتياز .16

 في األعلى تالتحصيال ذوي الخريجين من %10 لـ الماجستير في دراسات اللقب الثاني بامتياز شهادة حمن تُ 

 .البرنامج


