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 والتعليمالتدريس  .1

 

 تعريف القسم األكاديمي .أ
 األكاديمي هو إطار يمنُح فرصة التعلّم لهدف الحصور على لقب أّول أو لقب ثاٍن.القسم  

 

 تعريف الطالب .ب
 الطالُب في الكلية األكاديمّية هداسا هو من يستوفي كل الشروط اآلتية:

 تم قبوله في الكلّية بحسب قواعد القبول في الكلية. .1

والمواعيد الَمنشورة في كّراسة "إرشادات وشروحات خاّصة نّظَم تسجيله في دائرة حسابات الطالب حسب القواعد  .2

 بأنظمة التسجيل."

 لم ُيستبَعد عن التعلّم من قَبل لجنة التدريس التابعة للقسم َو/أو لجنة الطاعة التابعة للكلّية. .3

 
 بطاقة الطالب .ت

على كّل طالب يستوفي الشروط المذكورة أعاله، يحصل على بطاقة طالب. سيتم نشر مواعيد توزيع بطاقات الطالب  

نحو منفصل. تكون بطاقة الطالب موقَّعة من قبَل الكليّة، وتمنح الطالب، بين أشياء أخرى، الحّق في استعارة كتب من 

في التسّجل كعضو في رابطة الطالب، والحّق في التمتّع بحقوق أخرى مركز الموارد والمعلومات التابع للكليّة، والحّق 

 تُمنَح للطالب في الكليّة.

 

 دفع قسط التعليم .ث

تُعتبر الدفعة األولى التزاًما قانونيًّا للطالب . الطالب ُملَزم بتنظيم دفعات قسط التعليم للكليّة بصورة كاملة وفي موعدها 

 .بدفع قسم التعليم كاماًل 

 

 ةلمعلومات الشخصينظام ا .ج
يتم . هي نظام المعلومات الشخصي( والقسم، بشكل عامّ )وسيلة االتصال بين الطالب وبين جهات مختلفة تابعة للكليّة  

 .بعث رسائل للطالب عبر نظام المعلومات الشخصي بحيث تكون هذه الرسائل ُملزمة للطالب

 

 

 

 تعلّم اللغة اإلنجليزّية .ح
في القسم، يلتزم الطالب بتعلّم اللغة اإلنجليزيّة ضمن إطاٍر يتم تحديده حسب مستوى معرفة إلى جانب مسارات التعلّم 

 الطالب باللغة اإلنجليزيّة. يتم تمرير محاضرات اللغة اإلنجليزيّة في إطار قسم اللغة اإلنجليزيّة في الكليّة.

 يتم تعلّم كل مستوى في إطار مساٍق فصلّي.

عالمات اللغة اإلنجليزيّة في امتحان البسيخومتري فقط. الطالب الذي ال يخضع المتحان يكون التصنيف لمستويات حسب 

 بسيخومتري، سيُطلب منه تقديم امتحان أمير/أميرام قبل بدء السنة الدراسيّة.

غة على األقل في قسم الل 134الحصول على إعفاء من تعلّم اللغة اإلنجليزيّة يُمنح فقط للطالب الذي حصل على عالمة 

في امتحان أمير. يُمنَح اإلعفاء أيًضا إذا حصل الطالب على  234من امتحان البسيخومتري أو عالمة اإلنجليزيّة 

 تصديق باإلعفاء من معهد أكاديمي ُمعترف به.
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 % على األقل من الدروس في مساق اللغة اإلنجليزيّة.80الطالب ُملَزم بحضور 

تكون عالمة النجاح النهائية  –في مساقات اللغة اإلنجليزيّة بمستوى "قبل أساسي )أ(، "قبل أساسي )ب(، أساسي، متقّدم )أ( 

 في النشاط الصفي وامتحان نهاية الفصل.  60

لنجاح ( تكون هي عالمة ا60( واالمتحان النهائي )60عالمة النجاح في النشاط الصفي ) –في مساق مستوى "متقّدم )ب(" 

 في المساق.

 0وما فوق 70االعتراف بمساق "متقّدم )ب(" من قبل الجامعة العبريّة يستلزم الحصول على عالمة 

يُلَزم الطالب ببدء تعلّم اللغة اإلنجليزيّة في السنة األولى )إال إذا كان موعد المساق المطلوب في وقت آخر(، كما أّن على 

 اإلنجليزيّة حتّى نهاية السنة الدراسيّة الثانية.الطالب إكمال التزامات تعلّم اللغة 

 

 تعلّم اللغة العبرّية .خ
 

ساعات سنوّية )ال  4، ُيلَزم بمساق لغة عبرّية مّدته 120الطالب الذي عالمة العبرّية لديه في امتحان ياعيل أقل من 

 يكون في إطار برنامج ساعات مساقات القسم( وذلك في السنة األولى من التعليم.

( في امتحان ياعيل )أو عالمة مساوية لها من 120لكّل َمن لديه عالمة إعفاء ) إلزامّيةالمشاركة في المساقات تكون 

 معهد تيل(.

النجاح في المساق هو شرط إلزامي لالنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية. في حاالت فردّية معّينة، تخضع بعض 

 جنة التدريس.االستثناءات العتبارات خاّصة بل

 

 فترة الدراسة .د

 

هناك أقسام محّددة تُجرى فيها الدراسة في موسم الصيف كذلك، على أن . تجري الدراسة في موسم الشتاء وموسم الربيع 

أّما الدراسة في موسم الصيف فتكون أقصر منها في . أسبوًعا 13ال تقل فترة الدراسة في موسم الشتاء وموسم الربيع 

. اآلخرْين، ولذلك تكون الساعات األسبوعيّة في المساقات التي تُجرى في موسم الصيف أكبر من حيث التنسيقالموسمْين 

 (.في نهاية كّل فصل تكون هناك فترة امتحانات وتقديم مشاريع أكاديميّة)

 

 ةالدراسي البرامج .ذ

 

 .دراسي ينشره القسميجب على كّل طالب تعلّم المساقات المختلفة حسب برنامج   

يتم تمرير شرح عاّم عن البرنامج الدراسّي في كّل مساق للطالب من قبَل المحاضر في بداية المساق ولطالب السنة  

 .األولى في أسبوع التعارف

يبقى الطالب أثناء سنة الدراسة في هذا الوضع حتى يستوفي كّل المتطلّبات األكاديميّة التي تلبّي شروط االنتقال إلى تلك  

 .السنة

 

 وزن المساق .ر

 

ا ُيعّبر عنها بنقاط االستحقاق. يكون وزن المساق متطابًقا لدى جميع الطالب الذين يتعلّمونه   ُيمَنح كّل مساق وزًنا أكاديمّيً

في سنة أكاديمّية معّينة. من الممكن لوزن المساق أن يتغّير بين سنة أكاديمّية وأخرى. تخصيص نقاط االستحقاق يكون 
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د حسب حجم ساعات عن طريق لجنة الت دريس التابعة للقسم. عموًما، عدد نقاط االستحقاق الخاصة بالمساق ُيحدَّ

 ولكن هناك استثناءات. –ساعة التدريس األسبوعّية في الفصل تمنح نقطة استحقاق واحدة  –التدريس في المساق 

 

 تقييم النتائج .ز

 

تقييمه، ُيلَزم الطالب في أثناء المساق بعمل مهاّم مختلفة لتحسين مستوى تعلّم الطالب في أثناء المساق ومن أجل    

 مثل تمارين، أوراق بحث، امتحانات قصيرة، تقارير مختبر، مشاريع، وامتحانات إنهاء.

يتم تفصيل متطلبات المساق ومرّكبات العالمة النهائية في لمساق في أثناء المساق، ويتم نشر ذلك للطالب في بداية  

 ن به.المساق، ويلتزمو

 

 مالَءمات .س

 

 لمّدة االمتحان وتسليم أوراق البحث.عمل مالَءمات للطالب ومنها زيادة وقت  

 ال تكون هذه المالَءمات سارية على المهاّم في مساقات المختبر، المساقات العملّية ومساقات الطب. 

 

 الحضور .ش

  

للقسم. قبل بداية السنة الدراسية، تنشر لجنة  ةقرار االلتزام بالحضور في الدروس صادر عن لجنة التدريس التابع 

 عمل اإلكلينيكيالالتدريس ضمن قوانين وأنظمة القسم متطلّباتها بخصوص حضور الطالب في الدروس، المختبرات، 

 وكّل النشاطات األكاديمّية األخرى. 

 ء المساق دون أّي إنذار مسبق.الغياب عن المساقات التي يكون فيها الحضور إلزامّيًا من شأنه أن يؤّدي إلى إلغا 

 الطالب الذي يغيب أكثر من المسموح به، ال يكون قد استوفى متطلبات المساق. 

 من حق المحاضر أاّل ُيدِخل إلى الصّف طالًبا متأخًرا. 

 

 الغياب بسبب حفل زفاف

 الزفاف.أيام بعد يوم  7ُيسمح للطالب/ة بالتغّيب عن التعليم األكاديمي في يوم زفافه وخالل 

يشمل الغياب ما يلي: الدروس، العيادات، المختبرات، التدريب العملي، المحاضرات القصيرة، االمتحانات، وتقديم أوراق 

 البحث.

 يجب على الطالب إبالغ المحاضرين المختلفين بشأن غيابه. ُيعتبر هذا الغياب ُمبّرًرا في سياق عدد الغيابات المسموح به.

 بعد يوم الزفاف، يستطيع/تستطيع استكمال ما فاته/ا.الطالب/ة الذي/التي 

في سياق واجب االستكمال، ُيطلَب من الطالب استكمال ما فاته في ما يلي: المختبرات، العيادات، التدريب العملي، حلقات 

 البحث )السمينار( وغير ذلك في إطار ما ُيحّدده المحاضر.

 

 

 شكاوى الطالب في مجاالت التدريس .ص
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الحاالت التي يطلب فيها الطالب تقديم شكوى حول جودة تدريس المحاضرة، يجب التوّجه، في البداية، إلى رئيس في 

 أيام عمل. 10القسم. يحصل الطالب على إجابة من رئيس القسم خالل 

ر اإلدارة في الحاالت التي لم يحصل فيها الطالب على إجابة، يحق له التوّجه إلى استكمال معالجة المسألة في إطا

أيام  10. يحصل الطالب على إجابة بخصوص توّجهه خالل dafnanu@hac.ac.ilاألكاديميّة عبر البريد إلكتروني: 

 عمل.

 

 

 

 

 

 

 

 النهائيّة والنجاح في المساقاتأوراق البحث  /االمتحانات  .2

 

 النجاح في امتحان نهائي .أ

القوانين  نشرةإال إذا قررت لجنة التدريس التابعة للقسم رفعها ونشرها في  55عالمة النجاح في االمتحان النهائي هي 

 ..واألنظمة التابعة للقسم

 

 النجاح في مساق .ب

التابعة  إال إذا قررت لجنة التدريس التابعة للقسم رفها ونشرها في نشرة القوانين واألنظمة 55عالمة النجاح في المساق هي 

طلب احتساب متطلبّات نجاح أخرى في . النجاح في االمتحان النهائي للمساق يُعتبر شرطًا إلزاميًّا للنجاح في المساق. للقسم

يتم شمل التقييم العاّم للمساق في العالمة النهائيّة . المساق يعود لتقدير المحاضر حسب ما يرد في خطة برنامج تدريس المساق

في االمتحان النهائي، تكون عالمة  يرسبالطالب الذي . عالمة نجاح في االمتحان النهائي في المساق بشرط الحصول على

 .المساق النهائية بالنسبة له هي عالمة االمتحان

 

 امتحان إجراءالحرمان من الحّق في  .ت

محاضر المساق، ال يُسمح الطالب الذي ال يستوفي شروط المساق حسب تعريفها في خطة برنامج تدريس المساق من قبَل 

 .له بتقديم امتحان في نهاية المساق

 .الطالب الذي يتقّدم لعمل امتحان رغم عدم أحقيّته في ذلك، ال يتّم فحص دفتر امتحانه وال يحصل على عالمة

 .يتم ِحفظ دفتر االمتحان في حال قّدم الطالب التماًسا يطلب فيه الخضوع المتحان تُجريه لجنة التدريس

 

 اعيد االمتحانات النهائيّةمو .ث

 

mailto:dafnanu@hac.ac.il
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خالل األسابيع األربعة ( أ)تُجرى امتحانات موعد (. ب)وموعد ( أ)موعد  –يتم تعيين موعدي امتحانات لكّل مساق  .1

فتُجرى في أقرب ( ب)أّما امتحانات موعد . الذي تّم فيه تعلّم المساق( إذا كان ذلك ممكنًا)التي تعقب نهاية الفصل 

 (.أ)وإن كان ذلك بعد أربعة أسابيع، على األقل، من امتحان موعد ( أ)وقت ممكن بعد امتحان موعد 

الخاّصة بالمساقات التي تّم تعلّمها في فصل معيّن مع بداي الفصل، وكحّد ( ب)و ( أ)يتم نشر مواعيد االمتحان  .2

 .أقصى، حتّى ثالثة أسابيع من بداية الفصل

 زو األقسام، وبالتشاور مع ممثلي لجنة الصف، ببناء جدول االمتحانات. )عدا عن السنة األولى(.يقوم مركّ 

لهدف تحسين )فقط، أو المتحانات في الموعدْين ( ب)فقط أو المتحان موعد ( أ)يحّق للطالب التقّدم المتحان موعد  .3

 (.العالمة

 .من االمتحان( ب)أو يتغيّب عنه، يتم تصنيف اسمه بشكل آلّي لعمل موعد ( أ)في امتحان موعد  يرسبالطالب الذي  .4

عبر نظام المعلومات الشخصي حتّى أربعة ( ب)الطالب الذي يطلب تحسين عالمته، يمكنه التسّجل المتحان موعد  .5

 .أيام قبل موعد االمتحان

. يتم تصنيف اسم هذا ُملَزملعالمة كلمة: تظهر في المكان الُمعّد ل –الطالب الذي ال يُجري امتحان في موعد )أ(  .6

تكون عالمته  –الطالب بشكل آلي إلجراء االمتحان في موعد )ب(. إذا لم يحضر الطالب إلى امتحان موعد )ب( 

النهائيّة في المساق حسب تعريف تركيب العالمة في المساق حسب خطة البرنامج التدريسي. طالب كهذا ال يحّق له 

 د خاّص. إجراء امتحان بموع

يدفع غرامة مالية  –إذا نجح الطالب في موعد )أ( وتسّجل لتحسين عالمته في موعد )ب(، ولم يحضر موعد )ب( 

 ش.ج.( ولكن عالمة موعد )أ( تبقى هي عالمته النهائيّة. 50)

في موعد )أ(، يتم تصنيف اسمه في موعد )ب( بشكل آلّي من خالل النظام. إذا لم يحضر  يرسبالطالب الذي 

 الطالب امتحان موعد )ب(، عالمته النهائّية في المساق تبقى عالمة موعد )أ( دون غرامة مالية.

الذي يحّق  بالنسبة لطالب الذي خدم في الجيش والطالب( 2010)هناك شروط تخفيفيّة بموجب قانون حقوق الطالب  .7

 له الحصول على مالَءمات نتيجة عالجات في الخصوبة، الحمل، الوالدة، التبني أو الحصول على حضانة ولد أو

   رعايته.

 :يتم التصديق على مواعيد خاّصة في الحاالت التالية .8

األقارب من الدرجة األولى  أحدىأيام بعد الزفاف، وفاة  7، يوم الزفاف + 7بموجب الشروط الواردة في البند 

وكان موعد الوفاة في يوم االمتحان أو خالل   –ال سمح هللا  –ابن/ابنة( )والد/والدة، أخ/أخت، زوج/زوجة، 

األسبوعْين السابقْين لموعد االمتحان، الرقود في المستشفى في موعد االمتحان )يجب إبراز تصديق استشفاء يحمل 

المرض أو بعد يوم واحد كحد أقصى بعد فترة المرض(، موعد االمتحان يتزامن مع تاريخ اإلصدار في أثناء فترة 

موعد امتحان آخر )في الساعة نفسها(، األعياد واألوقات الدينيّة الواردة بالتفصيل في نشرة أنظمة وقوانين موعيد 

 األعياد وأيام الصوم.

أن يحضر االمتحان ودون أن يُبلغ الطالب الذي حصل على تصديق إلجراء امتحان في موعد خاّص دون  .9

في االمتحان ويتم  0، يحصل على عالمة (حتى أربعة أيام قبل موعد االمتحان) سكرتارية القسم بصورة مسبقة

 .تغريمه ماليًّا
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ومعنّي بتحسين عالمته، ال يحّق له إجراء موعد ( ب)أو امتحان موعد ( أ)الطالب الذي نجح في امتحان موعد  .10

 (باستثناء الحاالت الواردة بموجب القانون. )خاصّ 

 يتم تحديد مواعيد االمتحانات الخاّصة من قَبل القسم بشكل فردي. .11

تكون صيغة االمتحان ومستواه في موعد )أ( وموعد )ب( متشابهة. صيغة االمتحان في الموعد الخاّص ليست  .12

 ا أّن مستوى االمتحان يبقى نفسه.مشابهة بالضرورة لصيغة االمتحان في موعد )أ( وفي موعد )ب(، ِعلمً 

دة لغرض حساب العالمة النهائيّة في المساق هي عالمة االمتحان النهائيّة التي حّصلها  .13 عالمة االمتحان الُمحدِّ

 .الطالب

إذا كان البرنامج الدراسي للطالب يشمل مساقات من سنوات أكاديمّية مختلفة، ُيلَزم الطالب بمنح أولوّية لمهاّم  .14

 نات المساقات التابة للسنة األكاديمّية األقدم. وامتحا

 

 

 

 أنظمة وإرشادات لالمتحانات ج.

تمنح الكلّية األكاديمّية هداسا أهمّية بالغة إلقامة إطار امتحانات عادٍل ومنّظم. تهدف األنظمة المفّصلة أدناه إلى تأمين  

انتهاَك إحدى هذه اإلرشادات من شأنه أن يؤدي إلى تقديم نزاهة االمتحان وإلى خلق جّو عقالنّي وعادل لالمتحان. إّن 

 شكوى للجنة التأديبّية.

يُبرز الُممتَحن بطاقة هويّة أو . يجلس الُممتَحن في القاعة التي تّم تصنيف اسمه فيها، ويستجيب إلرشادات المراقبين .1

 .بطاقة طالب سارية المفعول

 .الُممتَحن إلى مكان آخر في أّي وقت وألّي سبٍب كانأن يغيّر مكان  –حسب تقديره  –يحّق للمراقب  .2

يبدأ االمتحان فقط عندما يجلس جميع الُممتحنين الحاضرين في أماكنهم. ال ُيسَمح بوجود شيء حول الُممتَحن عدا عن  .3

حسب  المواد الَمسموح استعمالها في االمتحان )كما يرد تفصيل ذلك في استمارة االمتحان(، بطاقة هوّية، تصديقات

الحاجة وأغراض شخصّية حسب تصديق المراقبين. كّل غرض آخر يجب أن يكون في الحقيبة التي يجب أن تكون 

 في مكاٍن ُمحّدد من القاعة يكون خارج تناول الُممتَحنين.

 ُيمَنع الطالب أثناء االمتحان من حيازة أّي هاتف نقال أو أّي هاتف اّتصال آخر. .4

ص بغياب اسم الُممتَحن. ُيمنع كتابة أّي تفصيل في االمتحان من شأنه أن يكشف هوّية كاتب يتّم إرسال االمتحانات للفح .5

 االمتحان )عدا عن رقم الهوّية الظاهر على غالف الدفتر(.

دقيقة، ُيسَمح له  30دقيقة ال ُيسمح له بدخول االمتحان. الُممتَحن الذي تأّخر حّتى  30الذي تأّخر أكثر من الُممَتحن  .6

 االمتحان دون الحصور على إضافة في الوقت.بدخول 

دقيقة على بداية االمتحان. ال ُيسَمح بخروج  45ال ُيسَمح للُممتَحن بمغادرة قاعة االمتحان ألي سبب كان إال بعد مرور  .7

 ُممتحَنْين في الوقت نفسه من قاعة االمتحان نفسها.

 كامل إلى دورات المياه.في نصف الساعة األخيرة من االمتحان، ُيمنع الخروج بشكل 

يُمنَع . الُممتَحن الذي حصل على استمارة امتحان يُعتبر كَمن شارك في االمتحان وعليه تقديم دفتر االمتحان للمراقب .8

 .دفتر االمتحان من القاعة أثناء االمتحان نفسه /إخراج استمارة االمتحان 
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 .مواد أيًّا كانت فيما بينهميُمنَع الُمَمتَحنون من التحادث فيما بينهم أو من تمرير  .9

 ُيسَمح باستعمال اآللة الحاسبة فقط إذا سبَق ومَنَح محاضر المساق تصديقه بذلك. .10

 يجب كتابة كّل اإلجابات وكّل المسّودات بخّط واضح وَمقروء فقط في دفتر االمتحان. .11

االمتحان كمسّودة، ويمكن تخصيص يُمكن استعمال صفحات معيّنة في دفتر . يُمنع كتابة مسّودة خارج دفتر االمتحان

على كّل حال، يجب محو صفحات المسّودة بشكل واضح قبل تسليم دفاتر االمتحان، ويجب . دفتر واحد أو أكثر كمسّودة

في نهاية االمتحان، يجب تسليم كّل دفاتر االمتحان، بما في ذلك . في رأس كّل صفحة مسّودة" مسّودة"كتابة كلمة 

 .المسّودات

 .زع أوراق من دفتر االمتحاننيُمنع  .12

يجب أن يستوفي القاموس . ال يُسَمح باستعمال قاموس إلكتروني في االمتحانات، إال في امتحان اللغة اإلنجليزيّة .13

 .اإللكتروني معيارْين اثنْين

 مسح ُجمل والحصول  /ال يجب أن تكون هناك إمكانيّة لكتابة . القاموس يُترجم كلمات، تعبيرات وأفعال فقط

 (.مثل قلم المسح الُمترِجم)على ترجمة جمل كاملة 

 إمكانيّة إسماع الكلمات : القاموس ال يشمل تطبيقات تُتيح إمكانيّة إدخال معطيات إضافيّة غير القاموس نفسه، مثل

 .واالتصال باإلنترنت"( قاموس ناطق)"

فقط مع إبراز رسالة تصديق من مركز التحديات بالتنسيق مع يُسَمح باستعمال قاموس غير إلكتروني في امتحان معيّن 

  .يجب أن يكون التصديق ساري المفعول على االمتحان القائم. رئيس القسم

يجب على الُممتَحن . يحظى الُممتَحن بإضافة وقت شخصي فقط إذا حصل على رسالة تصديق من مركز التحديات .14

يحّق للطالب الحصول على إضافة وقت بما . راقب قبل بدء االمتحانإحضار التصديق إلى االمتحان وعرضه على الم

 .يتناسب مع مّدة االمتحان حسب ما يرد في التصديق

 .الُممتَحن الذي ال يعرض تصديقًا ساري المفعول لوقت إضافي، ال يحّق له الحصول على وقت إضافي

و وسيلة تعريق أخرى وعرضها على المراقب في في مواعيد الفصل األول، يجب على الُممتَحن إحضار بطاقة هويّة أ .15

 .كّل امتحان

في مواعيد الفصل الثاني، يجب على الُممتَحن إحضار بطاقة هويّة إلى جانب بطاقة ُممتَحن سارية المفعول وعرضها  .16

 .تحانالطالب الذي ال يعرض بطاقة ُممتَحن سارية المفعول، ال يُسمح له بإجراء االم. على المراقب في كّل امتحان

ُيجرى امتحان شفهي فقط بتصديق من مركز التحديات وبالتنسيق مع رئيس القسم، حيث ُيجري االمتحان محاضر  .17

 المساق بحضور شخص آخر من طاقم القسم.

بخطّ واضح وَمقروء ( الحبر القابل للمحو /يُمنع استعمال قلم الرصاص أسود/أزرق فقط ) بِحبريجب كتابة اإلجابات  .18

يُمنَع . أّما الصفحة اليمينيّة فُمخّصصة للمسّودة ولمالحظات المحاِضر. في الدفتر اليساريّة من كّل ورقةفي الصفحة 

 .نزع أوراق من الدفتر لهدف تسجيل مالحظات أو لهدف جعلها مسّودات

 

 نشر العالمات . ح

 

 ثالثة أسابيع من موعد االمتحان.يتم نشر عالمات االمتحانات ودفاتر االمتحان التي خضعت للمسح اإللكتروني خالل  .1
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الستقبال  SMSيتم التعامل مع نشر العالمات تماًما مثل رسالة شخصيّة للطالب. تُتيح الكليّة إمكانيّة التسّجل لخدمة رسائل  .2

 العالمات مباشرةً إلى الهاتف النقال. التسّجل للخدمة من مسؤوليّة الطالب.

بعد ذلك، يستطيع الطالب التوّجه إلى المحاضر بواسطة موقع المساق فقط  من موعد نشر العالمات وحتّى أربعة أيّام .3

 لطرح أسئلة وطلب توضيحات.

 ال يتم تمرير عالمات االمتحان عبر محادثة هاتفية أو عبر البريد اإللكتروني. .4

 االعتراض على عالمات االمتحانات .خ

 عالمة االمتحان. بعد نشر عالمات االمتحان، يحّق للطالب تقديم طلب اعتراض على .1

خالل مدرة ال تزيد  نظام المعلومات الشخصيةالطالب الذي يقّدم طلَب اعتراض على عالمة امتحان، يفعل ذلك بواسطة  .2

أيام من موعد نشر دفتر االمتحان الذي خضع لمسخ إلكتروني في قسم المعلومات الشخصيّة. يتم تنفيذ كل إجراء  5عن 

 مقابل المحاضر. الشخصية نظام المعلوماتاعتراضي بواسطة 

يُجري محاِضر المساق فحًصا ثانيًا لالمتحان. عالمة االمتحان في الفحص الثاني يمكن أن تكون أعلى أو أقّل من عالمة  .3

 الفحص األول. على كّل حال، عالمة الفحص الثاني هي العالمة النهائية وال يمكن االعتراض عليها.

 من موعد تقديم طلب االعتراض وبشرط أن يكون االعتراض قد تقّدم بصورةٍ نظاميّة.أيام  4تُنشر نتائج االعتراض خالل  .4

 ليس هناك إمكانيّة لتقديم اعتراض على عالمة امتحان شفهّي أو امتحان عملّي. .5

 

 ِحفظ دفاتر االمتحان د.
ملفات الدفاتر التي خضعت للمسح . يتّم تحويل الدفاتر إلى آلة التمزيق خالل ثالثة أشهر. ال يتّم حفظ دفاتر االمتحان 

 (.إنهاء اللقب بشكل رسمي من قبَل الطالب)اإللكتروني تُحفَظ حتّى نهاية اللقب 

 

 

 ضياع االمتحان . ذ

 

 :إذا ضاع دفتر االمتحان، قبل الفحص، يُقتَرح على الطالب اختيار إحدى اإلمكانيّات اآلتية 

 .امتحان آخرإجراء  .1

 إلى ال يتّم حساب هذه العالمة ضمن المعّدل العاّم، ولكنه يُضاف. بالكلمات ال باألرقام" ناجح"الحصول على عالمة  .2

  حّق الطالب في إطار دراسته وضمن مجموع نقاط االستحقاق.

 بعد فحصه واإلبالغ عن العالمة، ُيقتَرح على الطالب اختيار إحدى اإلمكانّيات اآلتية: إذا ضاع دفتر االمتحان .3

 اإلبقاء على عالمة االمتحان كما هي     .أ

 إجراء امتحان آخر .ب
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 مواعيد التقديم أنظمة التقديم

 

نظام تسليم المهّمة 

 والعالمة

 نظام تقديم اعتراض

 
يحفظ الطالب نسخة من ورقة البحث التي يقّدمها حّتى 

تحويلها للفحص في حال ضياع النسخة يكون بإمكانه 
 األصلية.

 

في حال لم يقّدم الطالب ورقة البحث، ُتحسب العالمة 
 ِصفر في المعدل.

 

في المساقات التي تكون فيها لغة التدريس غير اللغة 
العبرّية، يكون تقديم المهاّم فيها بلغة التدريس الُمستعملة 

 في المساق.
 
 

لغة التدريس هي اللغة العبرّية، في المساق الذي تكون فيه 
 ُتكتب المهاّم باللغة العبرّية.

الطالب الذي يرغب بتقديم مهّمة بلغة غير اللغة العبرّية، 
 يحتاج إلى موافقة محاضر المساق ورئيس القسم.

 
 

يحّق للطالب استدعاء الطالب للمثول أمامه أو أمام 
محاضرْين من أجل فحص معلوماته في موضوع ورقة 

بحث وللتحقق من أّن ورقة البحث من أفكاره وعمله ال
 وحده.

وعليه، يحصل يّتخذ المحاضر قراره بشأن ورقة البحث 
 والعالمة.

 
 

 moodleتقديم ورقة البحث يتم عن طريق برنامج الـ
 فقط

  

 أوراق بحث نهاية المساق:

 حسب أنظمة وقوانين القسم

 

 

 

 

 أوراق بحث كبيرة )سمينار(

أوراق البحث النهائية مواعيد تقديم 
تكون حّتى شهر  الكبيرة )سمينار( /

من نهاية امتحانات موعد )ب( / أو 
بحسب المعّرف في أنظمة وقوانين 

 القسم.
 
 
 

الطالب الذي ال يقّدم ورقة بحثه في 
الوقت الُمحّدد حسب األنظمة 

 0والقوانين، يحصل على عالمة 
 في ِسِجّل العالمات.

ل من جديد ُيطلب من الطالب التسجّ 
للمساق في السنة التالية وااللتزام 

 بإجراء كّل متطلّبات المساق.
 

 

أوراق بحث نهاية المساق 

 سمينار: /

 

يتم تحديد مواعيد تسليم 

العالمة وإرجاع ورقة 

البحث المفحوصة، بشكل 

فردّي حسب قوانين وأنظمة 

 األقسام.

 

 

 
 

يشمل ذلك ورقة  يحّق للطالب تقديم اعتراض على عالمة ورقة البحث،

% وما 60البحث الكبيرة )سمينار(، إذا كان وزن العالمة النهائية هو 

 فوق من العالمة النهائّية للمساق.

 
 

من موعد نشر ورقة  يوًما 14يتم تقديم طلب اعتراض خطّيًا خالل 

البحث المفحوصة، وذلك مع إرفاق تفصيل يشرح سبب قيام الطالب 

بتقديم طلب اعتراض على العالمة، إذ يجب أن يكون الطالب واعًيا 

بأّنه سيتم فحص ورقة البحث كلّها من جديد وليس فقط البنود التي أشار 

إليها في اعتراضه. يستطيع المحاضر خفض عالمات من العالمة 

 األصلّية التي أعطاها.

 
 

ل والمشروح في  حة، أو قرار المحاضر المفصَّ يتم تسليم العالمة الُمصحَّ

 يوم عمل. 14رفض طلب االعتراض خالل 

 
 

ر كلّية مؤّهل أن يقّرر ما إذا كان من في حاالت استثنائّية، يحّق لمدي

  المناسب تحويل ورقة البحث إلى فاحٍص ثاٍن.
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 لمساق التسجيل ر.

القيام بذلك خالل مّدة ال تزيد عن أسبوعْين ( لهدف تحسين عالمة أو كورس اختياري)لمساق  بالتسجيليحّق للطالب المعني  

 .من بداية الفصل الذي يتّم فيه تعلّم المساق

 

 التسجيل لمساقإلغاء  ز.

مساق الذي تّم فيه تعلّم ، وذلك خالل مّدة ال تزيد عن ثالثة أسابيع من موعد بداية اللمساقالتسجيل يحّق للطالب إلغاء  

 المساق. يجب على الطالب إرسال طلب خطّي لرئيس القسم.

ا ولم يستوِف االلتزامات األكاديمّية في المساق   عالمته النهائّية في  –الطالب المسّجل في مساق ولم يرسل طلًبا خطّيً

 المساق تكون صفًرا.

 

 إعادة المساق لهدف تحسين العالمة س.

 .يحّق للطالب إعادة المساق فقط في السنة التالية للسنة التي تعلّم فيها المساق ألّول مّرة 

 .ال يحّق للطالب إعادة المساق لهدف تسحين العالمة في مساقات مختبر ومساقات عيادات 

يعيد مساق يُلَزم بتقديم كّل المهاّم والواجبات الخاّصة بالمساق، مثله مثل الطالب الذي يتعلّم المساق للمّرة  الطالب الذي 

 .تتم مناقشة وقف تعليمه في لجنة التدريس التابعة للقسم –في المساق مّرتْين  يرسبالطالب الذي . األولى

 (.التفاصيل في أنظمة وقوانين قسط التعليم)م التسجيل لمساق ينطوي على تكلفة إضافية إلى قسط التعلي 

 

 االنتقال من سنة إلى أخرى .ش

تسري األنظمة والقوانين في هذا البند على األقسام في كلّيات العلوم والصحة، كلّية االتصاالت والتصميم وكلّية اإلدارة.  

 والقوانين الخاّصة بالقسم.األنظمة والقوانين الخاّصة بقسم علوم الحاسوب، َترُد في نشرة األنظمة 

يبقى الطالب، في السنة الدراسّية، في هذا الوضع حّتى استيفاء كّل المتطلّبات األكاديمّية المشروطة لالنتقال من سنة إلى  

 أخرى.

 للقسم.مساق االنتقال هو مساق ُيشّكل النجاح فيه شرًطا لالنتقال من سنة إلى أخرى، حسب تعريف لجنة التدريس التابعة  

في كّل مساقات االنتقال حسب " ناجح"لكي يستطيع الطالب االنتقال من سنة إلى أخرى، يجب أن تكون عالماته بمستوى   .1

عالمة المعّدل النهائيّة السنويّة للطالب في المساقات التي تحّددها لجنة التدريس . تعريف لجنة التدريس التابعة للقسم

 .65من العالمة التي حّددها القسم وبشرط أاّل تقّل عالمة المستوى عن  التابعة للقسم، يجب أن تكون أعلى

 يتّم حساب المعّدل مع التطّرق إلى عدد نقاط االستحقاق في كّل مساق.

وتجربة عمليّة في مساق انتقالي )تناقش لجنة التدريس حاالت معيّنة رسب فيها الطالب في امتحان ما في الموعد النهائي   .2

، يكون من 65في حاالت رسب فيها الطالب في مساقْين وأكثر أو في حاالت كان فيها معّدل الطالب أقّل من (. إكلينيكيّة

باإلضافة إلى ما ُذكر . صالحيّة اللجنة أن تقّرر إعادة المساق، إعادة الفصل، إعادة السنة كلّها أو وقف دراسة الطالب

 .تبريرات القرار تَِرُد في الرسالة. ب نتيجة عدم مالَءمتهأعاله، يحّق للجنة التدريس منع استمرار دراسة الطال

يقّدم الطالب صيغة طلب االعتراض إلى سكرتاريّة القسم . يحّق للطالب تقديم طلب اعتراض على قرار لجنة التدريس  .3

نة منّصة أخرى إضافة إلى لجيستطيع الطالب تقديم طلب اعتراض إلى . خالل أسبوعْين من إعطاء القرار للطالب
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تدريس تابعة للكلّية، وذلك خالل أسبوعْين من تلقي جواب عن طلب اعتراضه األّول. يحّق للطالب إعادة السنة 

 الدراسّية لمّرة واحدة فقط.

 
 وقف الدراسة.   ص

لجنة االلتزامات الملقاة على عاتقه مثل: عالمات غير كافية )حسب قرار يحّق للكليّة وقف دراسة الطالب الذي ال يستوفي  .1

التدريس(، عدم دفع المستحقات )حسب تقرير دائرة قسط التعليم(، أو مشاكل انضباط )حسب قرار اللجنة التأديبيّة(. إذا 

تقّرر وقف دراسة الطالب، يستلم الطالب بالًغا خطيًّا بذلك من دائرة إدارة الطالب. يُرسل هذا البالغ حتّى أسبوع من 

 موعد اتّخاذ القرار.

ي بوقف دراسته في فترة االنتقال من سنة إلى أخرى، يرسل بالًغا خطيًّا إلى دارة إدارة الطالب خالل مّدة الطالب المعن .2

 ال تزيد عن أسبوعْين قبل موعد الدفعة األولى من قسط التعليم.

طلبه بالتفصيل. الطالب الذي يطلب وقف دراسته خالل السنة الدراسيّة، يكتب رسالةً إلى دائرة إدارة الطالب ويشرح فيها  .3

لدى الحصول على تصديٍق من القسم وتصديقات من دائرة قسط التعليم ومركز الموارد حول غياب أّي التزامات ماليّة، 

 ينتهي إجراء وقف دراسة الطالب.

 
 تجميد الدراسة.  ض

الفترة ضمن عدد سنوات تعليمه يحّق للطالب تجميد دراسته للقب لفترة ال تزيد عن سنتْين دراسيّتْين دون أن تُحسب هذه  

 .للقب

لدى عودة الطالب إلى الدراسة العاديّة، يتم تحديد برنامج درسي للطالب . يجب على الطالب التوّجه خطيًّا إلى رئيس القسم

 .بالتنسيق مع رئيس القسم

 
 قبل تقادم الدراسة –ط.   طلب استكمال استثنائي لاللتزامات 

 

بحيث ال يجيد  المنتظمةمن نهاية موعد الدراسة  خمس سنواتحتّى الطالب ملَزم بإنها كّل التزاماته األكاديميّة  .أ

 .ثماني سنوات )أو تسع سنوات ضمن برنامج مدته أربع سنوات(إجمالي مّدة الدراسة عن 

المهاّم، يكون ذلك ممكنًا فقط بواسطة  إذا صودَق اجراء استكمال استثنائي لاللتزامات ما بعد سنة من التأّخر في تقديم .ب

التسجيل في المساق من جديد. إذا لم يكن المساق يُجرى في موعد التوّجه، يحّدد رئيس القسم/البرنامج مساقًا بدياًل 

 يسّجل الطالب فيه.

)مخصص لحاالت استثنائيّة خصوًصا عندما تكون سارية فقط لدى الحصول على تصديق من رئيس اإلدارة 

 اديميّة(.األك

 
سنوات وما فوق ثماني تُعتبر الدراسة متقادمة عندما تمّر )بعد تقادم الدراسة  –طلب استكمال استثنائي لاللتزامات . ظ

 (دراستهببدء من موعد قيام الطالب 

 

يُقدم الطالب طلبًا خطيًّا لتجديد دراسته واستكمال سنوات، يتم تحويل الطلبات  10-8في إطار تقادم الدراسة لمدة  .أ

 للكليّة التابعة االستثناءات لجنة. تقوم سكرتارية القسم بتمرير الطلب للمناقشة في إلى سكرتاريّة القسمالتزاماته 

سبب وقف الدراسة، وتقرر ما إذا كانت  االستثناءات لجنة تفحص. الطلبات هذه لمناقشة خصوًصا ستجتمع التي
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 ،(موجودة كانت إنْ ) السابقة بالدراسة االعتراف حجم الدراسة، إلى العودة شروطستوافق أو ترفض، وتحدد 

 الدراسي بالبرنامج ُملَزم الطالب أنّ  هي الُملِزمة القاعدة. وتنشيطه تحديثه استكماله، المطلوب الدراسة وبرنامج

 .  االستكماالت تحديد يتم ذلك وعلى ،التوّجه وقت في الُمعتَمد الكامل

 إذا كان السبب هو مخالفة أدبية، فال تتم الموافقة على الطلب. .ب

 يحصل الطالب على بالغ بذلك من سكرتارية القسم. –إذا تم رفض الطلب  .ت

 اإلدارة األكاديميّة. رئيس القسم/البرنامج الذي يطلب الطالب استكماله، رئيس الكليّة وممثل عنتركيبة اللجنة:  .ث

اإلدارة سنوات إلى رئيس  10يتم تحويل طلبات استكمال االلتزامات في إطار تقادم الدراسة )المنتظمة( ألكثر من  .ج

 ، وتتم معالجتها حسب توصياته.األكاديميّة

الرئيس اإلداري يقوم رئيس القسم بإرسال بالغ إجابة إلى الطالب صاحب التوّجه. يفّصل البالغ قرار اللجنة /  .ح

 األكاديمي وبرنامج االستكمال )بحسب برنامج الدراسة المعتمد في موعد الطلب(.

لن تسّجل الهيئات اإلداريّة )السكرتاريّة األكاديميّة، إدارة الطلبة( هؤالء الطالب في البرنامج الدراسي ما لم يحصلوا  .خ

 تثناءات.على رسالة القرار وبرنامج االستكمال الذي حددته لجنة االس

 

 إنهاء الدراسة للقب األّول .ع

 

 الطالب الذي استوفى كّل المهاّم في إطار البرنامج الدراسي، وبحسب متطلّبات القسم، يحّق له الحصول على لقب أّول.

 

 إنهاء الدراسة للقب الثاني .غ

الذي حّددته لجنة تدريس اللقب الثاني، الطالب الذي تعلّم كّل المساقات التي كان ملتزًما بها في إطار برنامج الدراسة 

واستوفى بنجاٍح كّل امتحانات ومهاّم المساقات المختلفة في البرنامج، وقّدم مشروع إنهائه وحصل فيه على عالمة 

 نجاح، يحّق له من الناحية األكاديميّة الحصول على لقب ثاٍن.

سنوات على بداية دراسة الطالب. )تتم مناقشة االستثناءات لن يكون في اإلمكان الحصول على اللقب بعد أكثر من أربع 

 (.17حسب البند 

 طريقة حساب عالمة اإلنهاء .ف

في حساب عالمة اإلنهاء تُشَمل كّل العالمات باستثناء عالمات المساقات الفائضة والمساقات التي تعلّمها  –اللقب األول  

 .لطالب في معاهد أخرى، إال إذا تعلّم الطالب مساقات في معاهد أخرى حسب إرشادات الكليّة

 .يتم إجراء الحساب حسب عدد نقاط االستحقاق الخاّصة بكّل مساق 

إلنهاء لطالب اللقب الثاني يَجري حسب مرّكبات مختلفة وحسب اعتباراتها الُمحّددة في برنامج الدراسة حساب عالمة ا 

 .ذي العالقة

 

 إنهاء اللقب بتفّوق ق.

على األقّل، ويَُعّد من ضمن  95هو  مساقات اللقببتفّوق ممتاز للطالب الذي معّدل عالماته في  نيثاال /ّول األ اللقبيُمنَح 

 .من الذي أنهو برنامجه الدراسّي في السنة الدراسيّة نفسها% 5أعلى 
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على األقّل، ويَُعّد من ضمن أعلى  85هو  مساقات اللقبيُمنَح اللقب األّول / الثاني بتفّوق للطالب الذي معّدل عالماته في 

 .من الذي أنهو برنامجه الدراسّي في السنة الدراسيّة نفسها% 15

 . على األقلّ  75ثاني بنجاح للطالب الذي معّدل عالماته في مساقات اللقب هو ال /يُمنَح اللقب األّول 

 

 االعتراف بدراسة سابقة .ك

 إعفاء من الدراسة على أساس دراسة أكاديميّة

تقديم طلب إعفاء من تعلّم مساق في برنامجه الدراسّي اعتماًدا على دراسة سابقة في معهد أكاديمي، بما يحّق للطالب 

 :مع الشروط اآلتيةيتالَءم 

 شارك الطالب في الدراسة السابقة التي قّدم على أساسها طلب إعفاء ال يزيد عن ثالث سنوات حسب طلب اإلعفاء. .1

 .على األقل 75العالمة النهائيّة في الدراسة السابقة التي قّدم على أساسها طلب إعفاء هي  .2

على األقل مع المساق الذي % 80حسب قرار رئيس القسم، يكون محتوى ومستوى الدراسات السابقة متالئًما بنسبة  .3

 .يقّدم الطالب بشأنه طلَب إعفاء

من حجم برنامج الدراسة التابع % 40يمكن للطالب الحصول على إعفاء من عّدة مساقات بشرط أاّل يزيد حجمها عن  .4

 .للقسم

  
 . حديد معايير إضافيّة يُمنَح بحسبها إعفاء من مساقات في البرنامج الدراسييحّق لكّل قسم ت

لمناقشة طلب الطالب في اإلعفاء من مساق، يجب على الطالب استصدار تفاصيل بالمساقات التي تعلّمها في السابق ُمرفقًة 

ق عليها رسمّيًا من المعهد الذي خّطة برنامج تدريس المساقات الرسمّية ونشرة عالمات  تشمل التفاصيل:مع الطلب.  ُمصدَّ

 تعلّم فيه الطالب المساقات، يشمل ذلك عالمات المساقات الَمطلوب اإلعفاء منها.

يتم تقديم طلب اإلعفاء إلى رئيس القسم بعد شهٍر على األكثر من بدء الفصل الذي يتّم فيه تعلّم المساق الذي يطلب الطالب 

جواب من قَبل رئيس القسم بعد إجراء استشارة مع المحاضرين المالئمين خالل أسبوعْين الحصول على إعفاء منه. يتم منج 

 من موعد تقديم الطلب.

إلى حين الحصول على جواب من رئيس القسم، يجب على الطالب المشاركة في المساق الذي يطلب الحصول على إعفاء 

 .منه، واستيفاء كّل االلتزامات األكاديمّية الخاّصة بالمساق

المساق الذي حصل فيه الطالب على إعفاء، ُيسّجل في نشرة عالماته مع نقاط استحقاق ولكن مع عالمة "إعفاء" بالكلمات ال 

 هذا المساق ال يؤخذ بعين االعتبار في حساب المعّدل النهائي للطالب.باألرقام. 

 

 

 اإلعفاء من الدراسة على أساس دراسة غير أكاديمّية: 
 

ليس في . الدراسة األكاديميّة على أساس دراسة غير أكاديميّة أمر ممكن فقط لدى الدراسة على مستوى لقب أّولاإلعفاء من  

 .اإلمكان منح إعفاء على أساس دراسة غير أكاديميّة في إطار الدراسة للقب الثاني

يحّق للكليّة، دون أن تكون ملزمة بذلك، منح إعفاء من الدراسة األكاديميّة على مستوى اللقب األّول على أساس دراسة غير  

على أساس موضوعي وحسب مساقات : من حجم نقاط استحقاق اللقب األّول حسب الشروط اآلتية 1/4أكاديميّة بحجم أقصاه 

 .اًل مع المساقات المقابلة لها في برنامج الكليّةذات عالقة فقط، يكون المحتوى فيها متماث
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 .في البرنامج الدراسي في الكليّة مدخليّةمساقات مركزيّة أو مساقات  –ال يُمنح إعفاء من مساقات أساس  

ة ثانوي تمتّد على سنتْين على األقّل أو دراسة خارجيّ -الدراسة غير األكاديميّة، في هذا الخصوص، هي دراسة في معهد فوق 

 .في معهد أكاديمي

من مجمل نقاط االستقاق للقب( أمر ممكن فقط لمن أنهى دراسته غير األكاديمّية وحصل  1/4َمنح اإلعفاء بأكبر نسبة )حّتى  

 من موعد بداية الدراسة األكاديمّية. أقصاها سّت سنواتعلى شهادة تشهد على إنهاء دراسته التي بدأت قبل فترة 

اعتبارات الكلّية لمن يعمل في المجال، أي في اإلمكان َمنح إعفاء بعد سّت سنوات وبشرط أن يكون اإلعفاء الَممنوح بحسب  

 بشكل فردانّي على أساس تجارب المرّشح المهنّية.

 نقاط استحقاق أكاديميّة للطالب الذين يخدمون في الجيش

يوًما متتاليًا خالل السنة الدراسة )بدًءا  14ي يخدم في الجيش بشكٍل فّعال على مدار أقّرت الكليّة األكاديميّة هداسا أّن الطالب الذ

سنوات  3يوًما خالل  42يوًما خالل سنة الدراسة األكاديميّة، أو لمدة مجملها  21فقط( أو خدم لمّدة مجملها  2019من سنة 

ساعة  16ق اختياري، وبشرط أن يتعلّق ما ال يقّل عن دراسة أكاديميّة، يستطيع الحصول على اعتراف بنقطتْي استحقاق كمسا

فقط. يمكن  2012أسبوعيّة في كّل فصل خالل الفترة المتعلّقة بالحصول على التسهيل. يكون التسهيل ساريًا من السنة الدراسية 

  استغالل هذا التسهيل لمّرة واحدة فقط خالل الدراسة للقب.

 الطلبة، ياعيل لزمي، مع تصديق على الخدمة.إلنفاذ التسهيل، يجب زيارة عميدة 

 

 االنضباط .ل

 . 

إّن اإلخالل بأنظمة العمل، االنضباط والسلوك في الكلّية من شأنه أن يؤدي إلى التوّجه، حسب قرار إدارة القسم، إلى  

 اللجنة التأديبّية الّتابعة للكلّية.

في كّل حالٍة من حاالت الشذوذ عن أنظمة العمل أو االنضباط بشكل يضّر بالنشاط الجاري للقسم أو الكلّية، حسب قرار  

إدارة الكلّية، يتّم إيقاف دراسة الطالب في إطار القسم بشكل فوري، ويتم تحويل شأنه لمعالجة لجنة التأديب التابعة للكلّية. 

 راسة ما لم يحصل على تصديق استمرار دراسة صادر عن إدارة الكلّية. ُيمنع الطالب من الرجوع إلى الد

 

 وحقوق النّشرحقوق الملكيّة الفكريّة  .م

قد تشمل المشاريع، . قد يشمل البرنامج الدراسي في الكليّة مشاريع مختلفة تُستعمل في إطارها أدوات وأجهزة تابعة للكليّة 

وكل ذلك حسب عالقة األعمال اإلبداعيّة  –أو بناء /أو تركيب و/إبداعي وأو تخطيط عمل /بين أشياء أخرى، تطوير و

أو /أو أعمال تصوير و/أو أعمال تطوير و/أو أعمال فنيّة معماريّة و/أو أعمال النحت و/أو األعمال الدراميّة و/األدبيّة و

فقة مفّصلة خطيّة من قبَل الكليّة كّل عمل ال يتضّمن موا. أو أّي عمل إبداعي آخر/أو برمجيات و/أو عروض و/أفكار و

سواء كانت هذه  –حقوق الملكيّة الفكريّة . باستعمال ذلك كلّه، من شأنه أن يُعتبر انتهاًكا للحقوق اإلبداعيّة الخاّصة بالكليّة

أو ملكيّة /عة وتكون هذه الحقوق تابعة للكليّة، وليس للطالب حّق فيها ألي منف –الحقوق قابلة للتسجيل بموجب القانون أم ال 

إذا قررت الكليّة الدفاع عن حقوق ملكيّتها الفكريّة بواسطة التسجيل في البالد أو خارج البالد، يلتزم الطالب . أيًّا كانت
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بالتعاون معها، حيث يشمل ذلك التوقيع على أّي مستند وإرساله كّل ماّدة أو معلومة عند الضرورة لتقديم طلب إلجراء 

 .  التسجيل

   

  وسالمةممتلكات اقتصاديّة، بناء، مكتسبات، أْمن  –إدارة .    3

 تقّدم كلّية هداسا تشكيلة واسعة من النشاطات.

، والسالمةعلى مستوى تنظيم النشاط بشكل منهجي ومنظّم وآِمن، هناك حقيبة إداريّة تتجدد على نحوٍ جارٍ وتتناول أنظمة األْمن 

 .والمكتسباتالبناء، الممتلكات االقتصاديّة 

 .الحقيبة اإلداريّة موجودة في األقسام وفي كّل وحدات الكليّة

يُطلب من . الهدف هو إرشاد وترسيخ قواعد السلوك لدى مجتمع الكليّة وتنظيم شكل العمل المنهجّي واآلِمن في كليّة هداسا

 .الطالب التصّرف بما يتالَءم مع هذه األنظمة

 .سالمة الجمهور المتواجد في نطاق الكليّة/سالمتهم وأْمن /يُطلب من الطالب الِحرص على االلتزام باألنظمة ألجل أْمنهم 

الموجودة )جزء من التوصيات الواردة في هذه النقطة من األنظمة، هي خالصة األنظمة القائمة والمفّصلة في الحقيبة اإلداريّة 

  .وال تحّل محلها( في كّل قسم

 
 

 في الكليّة مساحتان رئيسيّتان

 37المدخل الشمالي الرئيسي من شارع هنفيئيم  –مساحة الكليّة 

 8المدخل الغربي من شارع هحفتسيلت  –( بيت هكشاتوت)مساحة مركز إستر غوطمان للتكنولوجيا 

 (الذي يصل بين المساحتْين)جسر ميلتون غوطمان 

 

 ساعات العمل

  07:00 – 22:30  الخميس-األحدأيام     –فترة الدراسة 

  07:00 – 13:30  أيام الجمعة      

 07:00 – 21:30  فترة االمتحانات، الصيف والُعطل       

 07:00 – 13:30  أيام الجمعة                                   

 

 قد تكون هناك تغييرات في ساعات العمل
 الكلّية وخارجها.يجب التصديق مسبًقا على كّل نشاط في 

 ُيمنع التواجد في الكلّية قبل و/أو بعد ساعات العمل!
 

 :الخدمات الُمعتَمدة للعمل بمسؤوليّة إداريّة .أ
 
 .يُمنع دخول الطالب بتاتًا –غرف االجتماعات وغرف المدّرسين المركزيّة  .1

 .في قاعات التعليم –الكراسي المتحّركة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاّصة فقط  .2

 .الستخدام المحاضرين فقط –نظام ذكي يُساعد على التدريس  –قاعات وغرف التعليم  .3

 .13:30الخميس في تمام الساعة  –صالة مينحا أيام األحد  –َكنيس  .4

 .0الطبقة  –غرفة صالة للمسلمين  .5

 .0الطبقة  –نادي الطلبة  .6
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 .ورة على لوحة اإلعالناتساعات االستقبال منش( ساندويشات ووجبة دافئة)لمنتجات الحليب مقصفان  .7

 .ساعات االستقبال منشورة على لوحة اإلعالنات( قهوة، ساندويشات، كعك وغيرها)إسبرسو بار لمنتجات الحليب  .8

 .موّزعة في أنحاء الكليّة –بارد ومسليات  /شراب ساخن  تماكينا .9

 .موّزعة في أنحاء الكليّة –تصوير أوراق بدفع  تماكينا .10

مدخل )في  –في ردهة فحص العيون، زاوية لتغيير القباط في بيت هكشاتوت  –لتغيير القماط غرفة رضاعة وزاوية  .11

 دورات مياه ذوي االحتياجات الخاّصة(.

 . ساحة المقصف /موّزعة في أنحاء الكليّة  –زوايا ميكرويف لخدمة الطالب  .12

نحافظ ونصدع لقواعد األمن، والسالمة، والنظام، والنظافة * إّن التعاون فيما بيننا هو لمصلحتنا ولمصلحة الكلّية وأهدافها، ولذا س

 وسنعمل بموجب األنظمة والقوانين.

 

 السالمة .ب

 .تصّرفوا بموجب أنظمة السالمة العاّمة للكليّة والخاّصة لألقسام .1

 .يشارك الطالب في إرشادات السالمة قبل البدء بالتعليم، وبإرشادات سالمة سنوية .2

 .مؤهّل تابع للكليّة قبل العمل في المختبر مع أدوات أو مواداطلبوا توصيات من ُمرشد  .3

 . يُمنع القفز أو الجري. الهبوط بحذر ورويّة، من خالل التشبّث بمقابض البد أو الدرابزين/في غرف الدرج يجب الصعود .4

يُمنع التصرف . مةعدد رّكاب المصاعد محدود وُمشار إليه على يافطة موجودة بجانب األزرار المرقّ . المصاعد لخدمتكم .5

ئوا من معكم، ثّم اضغطوا على زّر اإلبالغ عن . بصورة مزعجة داخل مساحة المصعد إذا علقتم في الداخل، تّرووا، وهدِّ

 .أزمة وانتظروا من ينجدكم من هناك بكّل صبر

 .عموًما، يُمنع إدخال حيوانات إلى الكليّة .6

 .الكليّةاحذروا أثناء المرور في مساحات رْكن السيارات في  .7

 .احذروا أثناء عبور الشارع ولدى المشي على رصيف ضيق بين المساحات .8

 الخدمات اللوجستّية.إدخال معّدات، كهرباء، ماكينات ومواد يكون فقط بتصديق مسبق وخطّي من إدارة مجال  .9

للكليّة أو كهربائي خدمات أعمال الكهرباء، التوصيل والتصليح تُجرى فقط من قبَل كهربائي مختّص وطاقم الصيانة التابعة  .10

 .فقط

طاقم الصيانة مسؤول حصريًّا عن معالجة المبنى، المعّدات وأنظمة الكهرباء، الغاز، التكييف، المياه وغير ذلك إلى جانب  .11

 .براٍغ، مسامير، دبق وغير ذلك: عمليات تصليح صيانة صغيرة

أو عبر عنوان البريد  02-6291965يجب اإلبالغ عن معّدات غير صالحة للعمل وعن حاالت خراب عبر هاتف رقم  .12

 .وعدم استعمال المعّدات servicerequest@hadassah.ac.il  –اإللكتروني 

 .يُمنع التسلق على األثاث أو أّي غرض آخر. مؤهّل لذلكالعمل في مكاٍن مرتفع مسموح فقط لَمن هو  .13
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 األْمن .ت

 

 .اقرأوا واعرفوا إرشادات الطوارئ التي تظهر على لوحات المعلومات .1

 .ابقوا خالل اليوم، قدر اإلمكان، في مساحات الكليّة .2

دهات، الممرات، المداخل والمخارج إلى الساحة والشارع .3  .يُطلب من الطالب معرفة الرُّ

 .ساعة في اليوم 24تُشّغل الكليّة حراسة على مدار  .4

 .اصدعوا إلرشادات الحّراس وموظّفي الصيانة وأبرزوا بطاقة هويّة في كّل مّرة تدخلون فيها .5

 .في الكليّة أنظمة مراقبة للمباني، تشمل كاميرات بدائرة مغلفة .6

في . أو غرض مثير للريبة/ة كبيرة بخصوص كّل إنسان ويُطلب منكم التيقّظ والتعامل بجديّ . ال تُبقوا أغراًضا بال مراقبة .7

 .أو شخص مريب أبِعدوا الجمهور وأبلغوا المسؤولين القريبين منكم/حال ريبة و

 .أو إخالء الناس من الكليّة/عند الحاجة، وبحسب الحدث، يتقّرر إغالق الكليّة و .8

 .يئيم في ماكينة ُمخّصصة للدراجاتإرشاد للطالب الذين يستعملون الدراجات موجودة بجانب بوابة هنف .9

 . دقائق لهدف إنزال وتحميل معّدات وبإبراز بطاقة طالب 10الدخول وَرْكن سيارات الطالب مسموح لمدة  .10

 .لدى إخراج المعّدات من الكليّة، يجب إبراز تصديق أمام الحارس من جهة مؤهّلة في القسم .11

كّل حامل سالح ُمطالب بإبراز رخصة سارية . من وزارة الداخليّة حمل السالح في الكليّة مشروط بتصديق مالئم وسارٍ  .12

 .المفعول وبطاقة هويّة للحارس عند الدخول

 .يكون فقط بحسب تعليمات شرطة إسرائيلاستعمال السالح  .13

 1970وقوع ضرر يصيب األمن/السالمة، يجب إبالغ نائب مدير الخدمات اللوجستّية فوًرا )خط داخلي في كّل حالة من  .14

 .أو حارس البوابة القريب 3005أو ( 1907خط داخلي )اللوجستيّة  ( أو مدير مجال الخدمات3001أو 

 

 ث.  الممتلكات االقتصادّية
 
 .يجب االستعانة بطاقم الصيانة فقط. يُمنع نقل معّدات، أثاث ومواد من مكانها إلى مكان آخر .1

 .دورات المياه هما شرطان أساسيّان لتفادي الحوادثالنظام والنظافة في القاعات، المختبرات، الّردهات وفي  .2

 .الرجاء تفادي المرور في مساحة أرضيّتها رطبة. اصدعوا لعمال النظام وأتيحوا لهم ممارسة عملهم .3

تم تخصيص زاوية مغطاة للمدخنين ! التدخين في مباني الكليّة، أجهزتها والمناطق المفتوحة في مداخل المباني ممنوع تماًما .4

من بوابة هنفيئيم، زاوية مغطاة في ساحة المقصف ونادي الطلبة وزاوية تدخين قريبًا من مساحة َرْكن السيارات  قريبة

 .التابعة للكليّة

 

 البناء.  ج

 .غير الضروريّةال تقتربوا من مناطق البناء والترميم . تجري في الكليّة أعمال بناء وترميم لهدف تحسين ظروف المكان

 

 البيئةحماية .  ح

 حصلت الكلّية على اعتراف وزارة حماية البيئة كحرم جامعي أخضر.

 .ضمن مسؤوليّة ُمشرف الطاقة، تُجري الكليّة عدًدا من النشاطات لهدف حماية البيئة

 .جمع األوراق للتدوير .1
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 .وجمع وتفريغ البطاريات .2

 .جمع كراتين مطوية .3

 .كهربائيّةجمع وتفريغ نفايات إلكترونيّة ومنتجات خردة  .4

 .جمع من أجل البيئة: جمع علب الشراب وتحويلها إلى .5

 .تفريغ مواد ساّمة لرمات حوفيف .6

 .منع تدفق مواد ساّمة لشبكة المجاري .7

 .حفظ ورعاية حديقة خضراء ومزهرة .8

 أباريق ونباتات داخل المباني.": أخضر وحي" .9

 . شفط وتفريغ برك الشحم، والقمامة من المطابخ .10

 .تشغيل أنظمة التكييف والتدفئة واالقتصاد بالكهرباء على نحٍو واعٍ التشديد على  .11

 .منع استعمال الماء بشكل مفرط .12

 .الحفاظ على جّو أكاديمي، ساكن، وهادئ .13

 
 :يُطلب منكم المساعدة فيما يلي

 .االقتصاد بالماء، الكهرباء، الورق والتكييف .1

 .تفادي استعمال القاعات بغياب الضرورة .2

 .العمل، أطفئوا الحواسيب والمعّدات المحيطةفي نهاية يوم  .3

 !استعملوها. ورق، بطاريّات، قناني وعلب: هناك صناديق تدوير كثيرة موّزعة في أنحاء الكليّة .4

 

 :عموًما
 

تجّنبوا القيام بنشاطات ضّد القواعد! ال تستهتروا باألمور الصغيرة! ال َتعدوا أنفسكم بشيء قبل المصادقة على طلبكم! إذا 

شككتم في شيٍء ما، استشيروا قبل أن تفعلوا أّي شيء! أبلغوا عن كّل خراب/مشكلة بشكٍل فورّي ونحن سنعالج األمر بالسرعة 

 المطلوبة. اقرأوا وتفاعلوا مع البالغات الُمعلّقة على لوحة اإلعالنات و/أو التي أرِسلَت إليكم.

 .راحات للتحسينقريبًا من مركز المعلومات، يمكن العثور على صندوق اقت

نتوّقع وصول المزيد من "األجيال" الكثيرة من العاملين والطالب الذين سيطلبون استعمال المعّدات/ األجهزة وخدمات الكلّية 

 حافظوا عليها! –

 ُيطلب من الطالب التصّرف والعمل بموجب األنظمة الوارد تفصيلها أعاله وبما يتالَءم مع الحقيبة اإلدارّية.

 

 الطالب من ذوي االحتياجات الخاّصة. 4
 

 .يوفّر خدمات مختلفة للطالب من ذوي االحتياجات الخاّصة: تحديات –مركز هنرييتا صلد 

 

 الشرائح المركزّية
 

 ِحسّية أو إدراكّية، تؤّثر على دراستهم.طالب مع صعوبات جسديّة، نفسيّة، 
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"تصديق طبي لتلقي مالَءمات" )يمكن تحميلها من الموقع( تكون موّقعة يتم االعتراف بمحدودّية الطالب في حال قّدم استمارة 

من قَبل جهة مؤّهلة ومختّصة في المجال )على سبيل المثال، يتم اإلبالغ عن مشاكل عظمّية من قَبل طبيب عظام وليس من 

 قَبل طبيب العائلة(.

يجب أن يكون المستند محتلنًا وأن يشمل: تشخيص واضح، تعريف الوضع كدائم أو مؤقّت. في حال خضع الطالب لعالجات، 

يجب الشرح بتفصيل عن تأثير العالجات واألعراض الجانبيّة المحتملة؛ يجب الشرح عن تأثير المحدوديّة على حياة الطالب 

دراسته وعلى سلوكه اليومّي. كذلك، يجب أن يشمل المستند توصيةً لمالَءمات من من خالل التركيز على تأثير المحدوديّة على 

 يحب تفصيل نوع الفائدة في كّل مالَءمة.  –شأنها أن تُسهّل تعامل الطالب مع محيطه 

 .األول نهاية الشهر األول من الفصلالمستندات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، على أاّل يتجاوز ذلك  تسليميجب على الطالب 

في حال نشوء محدوديّة جديدة أثناء السنة الدراسيّة، يجب على الطالب تقديم المستندات فوَر حصوله على التشخيص وتعريف 

 .المحدوديّة

 .الكليّة ال تلتزم بقبول التوصيات وتطبيقها حرفيًّا

 

 نقص االنتباه.الطالب الذين يتم تشخيصهم مع حاالت عسر تعلّمي و/أو اضطرابات  .أ

 .يتم االعتراف بالطالب كشخص مع ُعسر تعلّمي فقط إذا قّدم الطالب تشخيًصا مهنيًّا تعترف به الكليّة

ص جهة ُمؤّهلة لتشخيص حاالت الُعسر التعلّمّي في التعليم العالي بخصوص الُعسر التعلّمي، يتم استالم تشخيص أجرته  )ُمشخِّ

خضع لتدريب في تشخيص حاالت الُعسر التعلّمي  –ه، أو طبيب نفسي تعليمي يحمل لقب ثاٍن من معهد أكاديمي ُمعتَرف ب

 لدى البالغين(. 

 (.آليّات أساسيّة، لغة، قراءة، كتابة، ذاكرة، استماع وتركيز وغيرها)يشمل التشخيص كّل االمتحانات ذات العالقة  -

الحاالت العاديّة والشذوذ عنها والتي يشمل التشخيص قائمة مفّصلة من االمتحانات التي خضع لها الُممتَحن ونتائجها، عالمات  -

 .على أساسها تّم إجراُء التشخيص، إلى جانب االستنتاجات والتوصيات العمليّة حسبما وردت في التشخيص

، ويتم 16قديمه، حيث ُيجرى التشخيص، في أبكر وقت ممكن، في سّن سنوات من موعد ت 5موعد إجراء التشخيص هو حّتى  -

 ربطه مع امتحانات البجروت.

 ُيجرى التشخيص باللغة األم التي يتحّدث بها الُممتَحن، مع اعتبار السن التي وصل فيها الُممتَحن إلى البالد. -

عاٍل والطالب الذين يتعلّمون فيها والذين يطلبون لهدف تشخيص المرّشحين لدخول معاهد تعليم " متل"تم تطوير برنامج 

، "متل"رابط لمعاهد التشخيص . مالَءمات في االمتحانات ومساعدات في الدراسة نظًرا لوجود ُعسر تعلّمي لديهم

www.nite.org.il."في خانة "امتحانات أخرى ، 

يتم استالم تشخيص من معالج نفسي َو/أو معالج عصبي أخصائيّْين في مجال بخصوص وجود ُعسر في مجال نقص االنتباه، 

اضطرابات نقص االنتباه. ترُد فيما يأتي معايير االعتراف بالبالغين كأشخاص لديهم اضطراب نقص االنتباه حسب ما تظهر 

  (:2010في تقرير وزارة الصحة )كانون األّول، 

تُجري التشخيص جهة مؤهّلة لتشخيص اضطراب نقص االنتباه: معالج نفسي، معالج عصبي أو طبيب نفسي تربوي أخصائي  -

 خضع لتدريب في تشخيص اضطراب نقص االنتباه عند البالغين.

http://www.nite.org.il/
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دَّث، فحص إكلينيكي الُمح DSMيشمل التشخيص تقييًما إكلينيكيًّا يضّم: تاريخ مفّصل للشخص، تقييم كامل حسب معايير دليل  -

ُمفّصل واستبعاد تشخيصات أو شروحات بديلة. من المفّضل االعتماد، أيًضا، على قياسات موضوعيّة )مثل اختبارات محْوسبة 

– MOXO, BRC, TOVA.) 

ل بحيث تبيّن العالقة بينها و بين تجدر اإلشارة إلى أّن كّل توصية للحصول على مالَءمة يجب أن تكون مرفقة بشرح مفصَّ

 سنوات من موعد تقديمه. 3تحسين أداء الطالب بشكل واضح ومباشرة. باإلضافة إلى ذلك، يكون موعد إجراء التشخيص حتّى 

 .يجب على الطالب تسليم المستندات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، على أاّل يتجاوز ذلك نهاية الشهر األول من الفصل األول

 

حسب نوع الُعسر، مدى خطورته وأيًضا حسب متطلّبات الموضوع الذي تتم دراسته ومدى  ُتمَنح المالَءمات في االمتحانات

إمكانّية تطبيق المالَءمة في إطار الكلّية. تجدر اإلشارة إلى أّن الكلّية تحتفظ لنفسها بالحق في عدم قبول التوصيات في تقرير 

 ب.التشخيص، كلّها أو جزٍء منها، أو في طلب تشخيص إضافي من الطال

 

 ب. الطالب الذين لغتهم األم ليست اللغة العبرّية

 :إذا اجديدً  قادًماال يُعتبر الطالب  –القادمون الجدد  .أ

 خدمة مدنيّة، تُضاف فترة الخدمة إلى معيار/كانت فترة مكوثه في البالد أكثر من خمس سنوات، في حال خدم في الجيش .1

ل   .السنوات المسجَّ

 .قادم جديدتّم تقديم صورة عن شهادة  .2

 .يجب على الطالب تسليم المستندات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، على أاّل يتجاوز ذلك نهاية الشهر األول من الفصل األول

 .سنة األخيرة 15الطالب من الجالية األثيوبيّة الذي قَِدموا إلى البالد خالل الـ .ب

 .الطالب اآلخرون الذين يحتاجون مساعدة بالعبريّة .ت

 

 

 دعم في المجال الدراسيال. ت

 :أو تحسين مهارات التعلّم/ورشات إلثراء وَ  .1

 تُرّكز الورشات على مجاالت يُطلب من الطالب تطوير مهارات. يتم تمرير ورشات في المركز إلثراء وتحسين مهارات التعلّم 

 :أكاديميّة فيها

 تلخيصات محاضرات -

 تحضيرات المتحانات -

 والمواردأدوات إلدارة الوقت  -

 التعّرف على إستراتيجّيات ذاكرة -

 تقنّيات ُمساِعدة -

 ُرهاب االمتحانات، مايندبلوس -

 استشارة شخصيّة .2

 مالَءمات امتحانات .3
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تقّدم كليّة هداسا مالَءمات مختلفة بما يتوافق مع نوع . يُعالج المركز، بين أشياء أخرى، إمكانيّة َمنح مالَءمات في االمتحانات 

تُمنَح الُمالَءمات اعتماًدا على مستندات يُبرزها الطالب حسب قرار . خطورته ومتطلّبات الموضوع صاحب العالقةالُعسر، 

يجب على الطالب التوّجه إلى مركز التحديات فور قَبوله . المركز وبشرط أن يقتنع القسم أنّها ال تنطوي على ضرر أكاديمي

وتقديم كّل المستندات ( صل األّول، ال تحظى بمعالجة، بالضرورة، في الفصل نفسهالتوّجهات التي تتم بعد منتصف الف)للدراسة 

 . المطلوبة

يتّم فحص المستندات وتحديد أحقيّة الطالب في الحصول على مالَءمات، وذلك بما يتوافق مع نتائج التشخيصات، التصديقات  

عمليّة الفحص، إذا تبيّن أّن للطالب الحّق في الحصول  بعد. على الوضع الصحي أو التصديقات على موعد القدوم إلى البالد

يقوم مركز التحديات، في المقابل، بتحويل التصديق إلى القسم الذي يتعلّم فيه الطالب، . على مالَءمات، سيُعطى تصديقًا بذلك

 .واًل حتّى ثالثة أسابيع قبل موعد االمتحان أو حتّى ثالثة أسابيع قبل نهاية الفصل، أيّهما يصادف أ

الطالب الذي يحصل على مالَءمات ُيطلب منه تقديم التصديق في موعد آخر للقسم الذي يتعلّم فيه، والذي سيحرص على تنفيذه  

ا. بالنسبة للمالَءمات الخاّصة، يجب على الطالب تقديم "استمارة طلب لمالَءمات خاّصة" للمركز حّتى موعد أقصاه ثالثة  عملّيً

صل أو حّتى ثالثة أسابيع قبل موعد االمتحان، أّيهما يصادق أواًل. مركز التحديات مسؤول عن تنقيذ أسابيع قبل نهاية الف

 المالَءمات الخاّصة، يشمل ذلك التنسيق مع األقسام العاّمة والخاّصة ذات العالقة.

 تقع المسؤولّية على الطالب في إبراز التصديق في كّل امتحان ُيجريه. 

ل بحيث تبيّن العالقة بينها وبين  تجدر اإلشارة إلى أنّ  كّل توصية للحصول على مالَءمة يجب أن تكون مرفقة بشرح مفصَّ

 سنوات من موعد تقديمه. 3تحسين أداء الطالب بشكل واضح ومباشرة. باإلضافة إلى ذلك، يكون موعد إجراء التشخيص حتّى 

 .على أاّل يتجاوز ذلك نهاية الشهر األول من الفصل األوليجب على الطالب تسليم المستندات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، 

 

 عميد الطلبةمكتب  .5
 

عميد الطلبة هو الجسم الذي يعالج رفاهية الطالب ومشاكلهم الشخصيّة، االجتماعيّة واالقتصاديّة التي تالمس حياتهم مكتب 

 الكليّة.أكاديميّة وإداريّة في الطالبيّة، من خالل إنشاء رابط وثيق مع أجسام 

 (.8)شارع هحفتسيلت  1مكتب عميد الطلب موجود في بيت هكشتوت، الطبقة 

 

 المجاالت التي يعالجها مكتب عميد الطلبة:

 خدمات دعم ومساعدة للطالب -

 برامج اجتماعيّة ومشاركة طالبيّة في المجتمع -

 تقديم ِمنَح منّوعة بحسب معايير مختلفة -

 وإداريّة( للطالب الذين يخدمون في الجيشآلية مساعدة )أكاديميّة  -

 آلية مساعدة )أكاديميّة وإداريّة( للطالبات في عالجات الخصوبة، في أثناء الجمل وفي ما بعد الوالدة -

 عالج شكاوى ومكافحة التحّرشات الجنسيّة -

 داريّةعالج شكاوى الطالب بعد أن استُنفذت كّل طرق العالج في أقسام المواضيع واألقسام اإل -

 تنسيق نشاطات رابطة الطالب وخاليا الطالب -
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 طاقم مكتب عميد الطلبة .أ

 كاوى التحّرش الجنسي ومكافحته.عميدة الطلبة، مفّوضة بمعالجة توّجهات الطالب، مسؤولة عن معالجة ش – د. ِسمحا روزين

نائبة عميدة الطلبة، مسؤولة عن مجموعة الِمنَح وعن البرنامج االجتماعي وبرامج المشاركة في المجتمع. مرّكزة  –ياعيل لزمي 

معالجة الطالب الذين يخدمون في الجيش، معالجة الطالبات في عالج الخصوبة، في أثناء الحمل وفي ما 

 ب.بعد الوالدة، مسؤولة عن تنسيق نشاطات رابطة الطالب وخاليا الطال

 مستشارة الطلبة، مسؤولة عن رفاهية أفراد الطالب، مسؤولة عن مجال التحّرش الجنسي.  –تسوفيت حاييم 

 مرّكزة مشاريع –تسيبي بطيطو 

 سكرتارية عميدة الطلبة. –روان برهوم 

 

 خدمات الدعم والمساعدة .ب

تُعطى هذه . االستشارة التي تقّدمها الكليّةيحّق لكّل طالب الحصول على مساعدة في موضوع رفاهية الفرد في إطار خدمات 

 .كّل معلومة، بما في ذلك هويّة المتوّجه، تبقى طّي الكتمان والسريّة. الخدمة بسريّة تاّمة

 

 :خدمات االستشارة العاّمة

 .مساعدة للطالب الذي يواجهون مشاكل تتعلّق بضائقة اقتصاديّة، اجتماعيّة، ومشاكل شخصيّة خاّصة .1

 التعامل مع اإلطار التعليمي. المساعدة في .2

الطالب الذي حصلوا على ِمنحة مساعدة مطالَبين بالمساهمة من . اقتصاديّة-تقديم ِمنَح مساعدة على أساس معايير اجتماعيّة .3

 . وقتهم في نشاطات اجتماعيّة، باستثناء الطالب الذين يشاركون أيًضا في برنامج بيَرح ويمألوا كميّة الساعات المطلوبة

 .َمنح فرصة للحصول على قروض بدون فائدة .4

 

 

 ِمنَح ومشاركة طالب في المجتمع .ت

 تقّدم الكلّية تشكيلة واسعة من الَمَنح للطالب حسب معايير مختلفة )المنشأ، الخدمة العسكرّية، المجال الدراسي، الخلفّية العائلّية،

 المشاكل الصحّية، اإلنجازات الدراسّية، وغير ذلك(

مطالبين للعمل في المجتمع بمساحات زمنيّة مختلفة ضمن تشكيلة من ( باستثناء ِمنَح التفّوق)جميع الحاصلين على الِمنَح 

 . المنظّمات والمعاهد في أنحاء المدينة

 .المعلومات الشخصية نظامتُرَسل للطالب معلومات حول الِمنَح المختلفة وحول شروط الحصول عليها بواسطة 

 

 الخدمة العسكريّة، طالبات في عالج الخصوبة، في الحمل وفي ما بعد الوالدةطالب في  .ث

 

 .بموجب قانون حقوق الطالب، تقّررت قواعد بخصوص حقوق ومالءمات للشرائح الواردة ذكرها أعاله

 .مكتب عميد الطلبة مؤتَمن لتطبيق هذه الحقوق
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 المكتبة -مركز الموارد والمعلومات  .6

 

ل والذي استكمل تنظيم دفعاته للكليّة أن يستعير الكتب.يحق للطالب   الُمسجَّ

قوانين االستعارة: تتم استعارة الكتب عبر زاوية االستعارة في المكتبة. الحّق في االستعارة هو حّق شخصي ويُمنع إعطاؤه 

 لشخص آخر. يمكن استعارة حتّى خمس كتب في الوقت نفسه، لفترة زمنيّة محّددة.

كتب "محفوظات" تكون مطلوبة بشكل خاّص. يمكن معاينة هذه الكتب في المكتبة أو استعارتها من ساعة قبل إغالق  هناك نَُسخ

 11:00المكتبة وحتى اليوم التالي الساعة 

 يحق لطاقم التدريس استعارة الكتب بعد عمل بطاقة قارئ في المكتبة. التفاصيل عند طاقم المكتبة. 

يمكن تمديد فترة استعارة كتاب لم يُطلَب، وذلك عبر زاوية االستعارة في المكتبة أو عبر الهاتف.  تمديد، طلب وإرجاع الكتب:

 يمكن طلب الكتاب الستعارة عاديّة أو طلب كتاب مطلوب في األساس عبر زاوية االستعارة في المكتبة.

 فع غرامة ماليّة.يُلَزم الطالب بإرجاع الكتب في الموعد المحدد، وَمن يتأخر في ذلك يُلَزم بد

يوم تأخير: خمسة ش.ج. عن الكتاب العادي، وخمسة عشر ش.ج. عن كتاب من قسم المحفوظات. في حال لم يدفع الطالب 

 الغرامة الماليّة، يُسَحب منه حّق االستعارة حتّى دفع الغرامة.

اب، يجب أن يدفع الطالب عنه مبلًغا في حال ضاع كتاب ما، يجب شراؤه وإرجاعه إلى المكتبة. إذا تعّذر الوصول إلى الكت

 يشمل ثمنه وثمن الغرامة حسب ما تحدده المكتبة.

قواعد السلوك في مركز الموارد والمعلومات: يجب الحفاظ على الهدوء والتصّرف بشكل الئق والصدوع لتعليمات أمناء 

 ت.المكتبة. يجب إطفاء الهواتف النقالة فور الدخول إلى مركز الموارد والمعلوما

 األكل، الشرب والتدخين ممنوع بتاتًا. باستثناء ماء في قنينة.

 اإلخالل بقواعد السلوك هذه من شأنه أن يؤّدي إلى سحب الحّق في الحصول على الخدمات في مركز الموارد والمعلومات.

 د الحاسوبرأنظمة لالستعمال في موا. 7

 هدف آخر.استعمال الحاسوب يكون فقط ألهداف أكاديميّة وليس ألي  .1

كلمة ِسّر االستعمال في الحاسوب أو كلمة السّر الخاّص هي الستعمال الطالب فقط. يجب الحفاظ على سريّة كلمة  .2

السّر وعدم إعطائها ألي شخص آخر. يتحّمل الطالب المسؤوليّة الشخصيّة ألي استعماٍل كان لكلمة السّر الشخصيّة 

 الخاّصة بهم.

 بواسطة كلمة السّر الُمعطاة للطالب وليس بواسطة أّي كلمة سّر و/أو حساب آخر.استعمال الحاسوب مسموح فقط  .3

يُمنع منًعا باتًّا استعمال كلمة سّر شخص آخر، أو التجسس على خطوط اتصال معطاة أو االتصال بأي شكل كان  .4

 بمواعد الحوسبة التابعة لشخص آخر.

ون وأنظمة الكليّة. يجب الصدوع لتعليمات الهيئات المؤهّلة الطالب ملَزمون باستعمال الحاسوب بحسب تعليمات القان .5

في الكليّة لتفادي أّي عمليّة، نشاط أو فشل من شأنه أن يؤّدي إلى ضرر للحاسوب، للمعطيات أو للمواد المحفوظة 

 فيه.

يقة كانت بسبب يُمنع استعمال برامج منسوخة في حاسوب الكليّة بشكل غير قانوني و/أو وصلت ليد المستخدم بأيّة طر .6

 انتهاك حقوق النشر.
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الكليّة غير مسؤولة تجاخ الطالب بأّي شكل كان بخصوص المعلومات، البرامج، المعطيات و/أو كل ما ينبع من أي  .7

 يحدث للطالب نتيجة استخدام الحاسوب.استعمال كان بالحاسوب، وال تتحّمل مسؤوليّة و/أو ضرر من شأنه أن 

 الكليّة لهدف اقتحام برامج أخرى و/أو لهدف الوصول إليها بشكل غير قانوني.يُمنع استخدام الحاسوب في  .8

 اإلخالل بهذا االلتزام يُشّكل مخالفةً انضباطيّة بل ويُمكن اعتبارها مخالفة جنائيّة. .9

 


