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 *ورـدستال
 

 .الكاديميّة للتربية «كي»كلّيّة في  طرال  في جميع  كافّة   للطلبة ملز  م  )תקנון(  الدستور

 .ةتنّوعة مودينيّ  ةوقوميّ  ةات ثقافيّ خلفيّ  ذوويدرس طلبة  كلّيّةالفي 

 .كلّيّةفي ال ةاسيّ سال ادئالمب من ضمنالتسامح واالحترام المتبادل 

 

 الذكور واإلناث على حّد سواء. كال الجنسين نّها موّجهة إلىبَْيَد أ ،ة المذّكربصيغالقواعد والنظمة في الدستور وردت * 

 

 هاسيرالدراسة و نظام . 1
 (רישום לקורסים) التسجيل للمساقات  1.1

 عاتق ىتقع عل. اإلنترنت شبكة على كلّيّةفي موقع ال بحوسَ التسجيل للمساقات من ق بل الطالب باستخدام النظام الم   يتمّ 

مثل إلغاء ) (מערכת) الدروس برنامج في لتغييرإجراء أّي . ا للتعليماتق من التسجيل للمساقات وفق  ة التحقّ مسؤوليّ  الطالب

إجراء  ال يمكن. كلّيّةالمواعيدها في  ي علَن عنالتي )תקופת שינויים(  «فترة التغييرات»يتّم فقط خالل ( أو إضافتها مساقات

 .«فترة التغييرات»ء قضاانبعد  تغييرات على البرنامج

 

 كلّيّةال ةطأنشدروس والمشاركة في في ال (נוכחות) الحضور  1.2

 :ستة أيام في السبوع كلّيّةفي الالدراسة  نتظمت

 .13:45حتى  08:30من الساعة  :الجمعة أيام .21:00حتى  08:30 من الساعة :الخميس –الحد أيام 

ة السنويّ  الرزنامةفي . (בסמסטר والفصل الثاني ) (א סמסטר) : الفصل الّولينإلى فصلين دراسيّ  يّةم السنة الدراست قسَ 

وبداية الفصل  ألنشطة والعطلل تفصيل ثّمةالتي ت نَشر على موقع الكلّيّة في بداية كّل سنة دراسيّة،  ،كلّيّةلل (לוח שנה)

 .إلخونهايته  الدراسيّ 

أو  (שו"ת) مع تدريب ةأو محاضر (הסדנ) عمل ةشدت كوردّ التي ح   في المساقات( חובהנוכחות ה) إلزاميّ الحضور أ. 

 .دراسيّة( ةحلق) (יוןסמינר) سمينارأو ( ה)מעבד مختبر

 أنّ  (סילבוסخطّة المساق )محاضر المساق في  قّرر  إذا، إاّل (רשות) ايكون الحضور اختياريّ  المساقات  سائرفي ب. 

 .«الحضور إلزاميّ »

في المساقات التي يتّم تدريسها عبر اإلنترنت، التي فيها "الحضور إجبارّي" ، يجب فتح الكاميرا )عدم فتح الكاميرا ج. 

 مثَله مثَل التغيب عن الدرس(.

 *.بات المساقمتطلّ عدم استيفاء ل ثَ له مَ ثَ مَ ، الحضور إلزاميّ الذي فيه مساق، المن  %20 عنيزيد )היעדרות(  بتغي  . د

داد على قريب من  - %20أكثر من  ب عن مساق فيه الحضور إلزاميّ غيّ تالطالب الذي ي. 1.د ا لألسباب التالية: ح  نظر 

، خدمة (يومان)زواج ة إجاز(، تهديانوفق  كلّ عدد اليام )( ة/ابن أو ة/زوج ة،/شقيق ة،/والد)ولى الدرجة ال

ويطلب بصورة  - ، أو حادث(في المستشفى( אשפוז)أيام أو رقود  5أكثر من )ة والدة، مرض إجاز، **يّةاحتياط

 مادة شؤون الطلبةع  إلى  )مع ذكر السباب والحجج( معلَّله بطلب ف له بالمساق، عليه التوجّ عترَ أن ي   يّةاستثنائ

 .irrit@kaye.ac.il: ا المستندات المالئمة( إلى البريد اإللكترونيّ )مرفق   (דיקאנט הסטודנטים)

حتى لو أرفق المستندات ب له حسَ ال ي  المساق  فإنّ  - %40أكثر من  إلزاميّ الحضور  فيه ن مساقإذا تغيّب طالب ع .2.د

 المالئمة.

لَزمة، (תוכנית הכשרה לחנ"ג) يّةللتربية الرياض أهيلتدرس في برنامج التالتي حامل، الطالبة ال. 3.د أن تبلغ المرشد ب م 

 ة أو أيّ مضرّ  يّةأنشطة بدن فاديأجل التنسيق معه لتمن ، ذلكعن حملها فور معرفة أمر ( מדריך פדגוגי) التربويّ 

في  (התנסות בהוראה) والتطبيق في التدريس يّةعلى الطالبة أن تشارك في الدروس العملمانع آخر ينجم عن الحمل. 

 .المرشد التربويّ ا لتعليمات الطبيب المعالج وبالتنسيق مع المدرسة وفق  

المغادرة المبكرة من أو ر أوقات التأخّ في بداية الفصل  ة المساقفي خطّ د المحاضر يحدّ  -( איחורים)رات تأخّ . 4.د

 .ره المحاضروفق ما يقرّ ات تغيّبالمحاضرة، التي ت حَسب ك

%. في حالة وجود مساق هجين 30تبلغ نسبة الغياب  2022-2021في العام الدراسّي  – فيروس كورونا -حّصة التغيّب * 

 )دمج بين متزامن وغير متزامن( فإّن نسبة الغياب سارية المفعول فقط على الجزء المتزامن من المساق. (היברידי)

ي طالب لخدمة (:ולת"םلجنة تنسيق االحتياط ) **  عليه إحضار أمر االستدعاء الدراسة،فترة  خالل احتياط إذا أست دع 

مادة  .تأجيلها أو الخدمة لتقصير مّدة طلب أيام، لغرض تقديم 7شؤون الطلبة، خالل  إلى ع 

 

 التطبيقروضة  أوالحضور في مدرسة   1.3

ا  مهمّ هو جزء  ةالروضأو  في المدارس التطبيق في التدريس في تقييم  كبير وزن وله، الطلبة في التدريس تأهيلفي جّد 

 .للتدريسمالءمته مدى والطالب  تحصيالت
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 يّةحصر وبموافقة ةخاصّ  حاالت في. التطبيقمرّكب  دون للدراسة ةإمكانيّ عطى ت   قب، والالدراسة للّ  خالل يّ لزامإالتطبيق 

 إلىالجارية من السنة التطبيق  تأجيل الممكن من ،ربويّ والمرشد الت תוכנית הכשרה(ראש ) التأهيل برنامج رئيس من

 .الدراسة من التالية السنة

، بما في ذلك المشاركة في النشطة دها المرشد التربويّ التي يحدّ ( מטלות) مهامّ الساعات التطبيق و مجملم بلزَ م  الطالب 

 .التطبيق وفصففي  يّةواالجتماع يّةربوالت

גננת ) بةمة الروضة المدرّ معلّ و أ (מורה מאמן) بالمدرّ  موالمعلّ  التربويّ بل المرشد من ق   إرشاد تربويّ بالتطبيق  يجري

 .(מאמנת

 :على التقيّد بها الحرص يجب النظمة التيفيما يلي 

 .بدء الدروس مندقائق  10 عن يقلّ إلى المدرسة أو الروضة في موعد ال  الوصوليجب على الطالب أ. 

 .(منشور المدير العامّ بموجب ) ةيّ والكلّ  التدريس مهنةيحترم  الئقارتداء لباس  على حرصاليجب ب. 

 .(10.1§البند: يجب االلتزام بقواعد السلوك التي تلزم الطالب في المدرسة/الروضة التي يجري فيها التطبيق )انظر ج. 

 .التطبيقليوم مهاّم الهاء جميع  بعد إنة إاّل روضال المدرسة أو مغادرة الطالب يستطيعال د. 

عن  اإلبالغيجب  ةفي حاالت خاصّ . التطبيقب عن التغي  ب حسمَ ال ي  %. 100في التطبيق ثّمة إلزام بالحضور بنسبة ه. 

 .وتنسيق موعد لتعويض التطبيق التربويّ  وللمرشد بالمدرّ للمعلم  امسبق   تغيّبال

 .في المدرسة ساعات التطبيق مقابل (שכר) ال يحّق للطالب الحصول على أجر .و

ع على وقّ يكون قد شريطة أن ب، عدم وجود المعلم المدرّ  حال في حتى صفوف التطبيقفي  أن يعلّمطالب لل حسمَ ي   .ز

 .(טופס "מורה מתנדב") «عمتطوّ  علمم» نموذج

 

 أخرىى لإ سنة من( מעבר) االنتقال شروط  .2
 :ل أدناهكما هو مفصّ واجباته  تمامأخرى مشروط بإى لإ سنة منالطالب نتقال ا

 .(סילבוס) ل في خطة المساقما هو مفصّ  وفق متطلبات مساقات التدريساستيفاء   2.1

 

 (ציונים) العالمات  2.2

 :التالية الحاالت . ي ستثنى من ذلك60 هي المساق عالمة النجاح في

 (לימודי הכשרה) التأهيل أ. دراسات

 ('שנה א) األولى السنة
في هذا الطالب الذي يرسب  – (החינוך בראי השדה) «لحقلا مرآة في التربية» :في المساق في 75 نجاح عالمة .1

 (.أدناه 5.1.3§ :البند انظر) دراستهإيقاف  سيتم المساق

الطالب  – (חקר ההתנסות) «بحث التطبيق»و (הכשרה קלינית) «مهنيّ تأهيل »: المساقينفي  70 نجاح عالمة .2

 (.أدناه 5.1.3§ البند:انظر ) إيقاف دراسته سيتم الذي يرسب في هذا المساق

 (שנה ב')الثانية  السنة

 إيقاف دراسته سيتمّ  ،هذا المساقالطالب في  رسب إذا - (הכשרה קלינית) «مهنيّ تأهيل »المساق  في 70 عالمة نجاح

 .(أدناه 5.1.3§ انظر البند:)

 (ג'ה שנ) الثالثة ةالسن

 إذا - (סדנה דידקטית) «ورشة التطبيق»و (בהוראההתנסות ) «العمليّ  التطبيق» :ينالمساق في 70 عالمة نجاح

 .(أدناه 5.1.3§ :البند انظر) إيقاف دراسته سيتمّ  الطالب في التطبيق، رسب

 .(סילבוס - المساق ةخطّ  ما ورد في بموجب)أخرى ى لإ سنة نتقال منلال اشروط   يضيف أن تأهيليّ  برنامج لكلّ  يحقّ 

 

 (לימודי התמחות) التخّصص اتدراسب. 

 70من  دنىأ تخّصصل عالمات الطالب في الإذا كان معدّ  على القّل. 70 صعالمات في التخصّ المعدل يجب أن يكون 

ة في ل أو حتى نهاية السنة الدراسيّ وي لَزم بتحسين عالماته حتى نهاية الفصل الوّ ( מכתב התראה)رسالة إنذار  لقّىته يفإنّ 

 إيقاف دراسته في التخّصص. سيتمّ فل عالماته معدّ الطالب إذا لم يحّسن . السنة التالية

 الطفولة :مثل) يّ أهيلالت البرنامج من يتجزأ ال ال جزء  شكّ الذي ي التخّصص في 70 منأدنى  العالمات عّدلإذا كان م

 .التأهيل برنامج في( הפסקת לימודים) الدراسة إيقاف إلى ذلك يسيؤدّ ف( ونوالفن يّةالبدن التربيةة، الخاصّ  التربية المبكرة،

 (.أدناه 4.1§ :البند) استبدال برنامج التأهيل أو التخّصص انظمة انظر

 

 (לימודי יסוד) ةأساسيّ  دراساتج. 

 تينلطلبة الذين بدؤوا دراستهم في السنعلى ا)ساري المفعول  70 نجاح عالمة - في الدراسات الساسيّة يّةعبرال اللغة

 (.2021-2020و 2020-2019 تينالدراسيّ 

)ساري المفعول للطلبة الذين بدؤوا دراستهم في السنة الدراسية  70 نجاح عالمة - في الدراسات الساسيّة يّةالعرب اللغة
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 .(2021-2020و 2019-2020

 .70 نجاح عالمة -التعبير الشفوي في اللغة العبريّة )لغة أّم ولغة ثانية( 

 .65 النجاح عالمة - )פטור( إعفاء مستوىب يّةاالنجليز اللغة

 نهاية يكون حتىإذ  اإلعفاء مستوىب يّةاإلنجليز اللغة باستثناء) الثالثة السنة نهاية حتى يّةالساس الدراسات هاء جميعإن يجب

 .الواجبات هذه إتمام دونب الرابعة السنة في في دراسته يستمرّ  لطالب أنا يستطيع ال (.السنة الثانية

 

 المتراكمة الرسوب عدد العالمات تحديد  2.3
 .ف دراستهوقَ سوف ت   – رسوبعالمات  أربع حصل علىو مساقات، في أربعة رسب طالب إذا

ا من يوم تسلّم الرسالة  14حتى  ،إيقاف دراسته قراريستأنف على أن  يحّق للطالب مدرسة  ةإلى مكتب رئيس ،ذلك بشأنيوم 

 .shulli@kaye.ac.il: بالبريد اإللكترونيّ  (בית ספר להכשרהראש ) التأهيل

 

 (שיפור ציונים) عالماتالتحسين   2.4

ى من تحسين العالمة يتأتّ  .تهدراس خالل فترة (فيها لم يرسب في المساقات التي) همن عالمات اثالث   نأن يحسّ بللطالب  حسمَ ي  

ل في سجَّ هي التي ست   الطالب التي يحصل عليها الخيرة العالمة. رسومومقابل دفع ( חזרה על הקורס)خالل إعادة المساق 

 .انتهاء تعليمه لدى شهادته

 :فيه المساق سي درَّ  الذي الدراسيّ  الفصل وخالل ةالدراسيّ  سنةال عالمة خالل تحسين  2.4.1

الخيرة التي تسجيل العالمة  سيتمّ . العالمة تحسين لغرض (במועד ) «ب»موعد المتحان  لأن يسجّ  يجب على الطالب. أ

 .الطالب يحصل عليها

 في (חפיפה) تزامن هناك كان إذا (עובר) «ناجح» عالمة تحسين في المساق يسبق (נכשל) «راسب» عالمة تحسين. ب

 .اتمتحاناال )ب( في مواعيد

 

 (גליון ציונים) العالمات لّ جِ سِ   2.5

. العالمات في سجلّ  تظهردرسها  التي المساقات في العالمات كانت إذا امّ م قالتحقّ  في الطالب عاتق على يّةتقع المسؤول .أ

 .رسوم مقابل دفعأعادة المساق ب الطالب ي لزم السباب من سبب عالمة ليّ  وجود عدم

 ى سنة منعالماته حتّ  لفحص ،estifa@kaye.ac.il: لبريد اإللكترونيّ ل لرئيس مدرسة التأهيل هالتوجّ  يحّق للطالب .ب

 .المساق انتهاء وقت

ا الطالب يتلقَّ  لم إذا ج. لبريد ل (ועדת הוראה) لجنة التدريسه إلى يمكنه التوجّ ف ،التوّجه تاريخ من خالل أسبوعين رّد 

 .shulli@kaye.ac.ilاإللكترونّي: 

 .ةاستثنائيّ  في حاالت «ناجح» عالمة المصادقة علىمخّولة ب تدريسال لجنة

 

 (ציוןערעור על ) استئناف على عالمة  2.6

 :أدناهل كما هو مفصّ مع ذكر السباب والحجج يقّدم  (ערעור) ستئنافال طَلب كلّ 

 

 :استئناف على عالمة في التطبيق  2.6.1

أيام من  7حتى  ه إلى المرشد التربويّ عليه التوجّ  «التطبيق العمليّ » فيعالمة  على في االستئناف يرغب الذي الطالب

أيام من الحصول  7ه إلى رئيس برنامج التأهيل حتى يتوجّ على الطالب أن  ،استئناف آخر بشأن أيّ  .الحصول على العالمة

: لبريد اإللكترونيّ ل الطلبة شؤون ةدماع   إلى مكتب ثالث استئنافيمكن تقديم  ،المر لزم إذا. على رّد المرشد التربويّ 

irrit@kaye.ac.il،  دعوتبأن  ةمخّول( דיקנית הסטודנטים)الطلبة  ةعميد. رّد رئيس برنامج التأهيل تلقّيأيام من  7حتى 

 .لتشاورل آخرا مهنيّ   اطرف  

 

 امتحانعالمة  استئناف على  2.6.2

 .حتى ثالثة أيام من نشر العالمة امتحان عالمة االستئناف على للطالب يمكن. أ

. في متحانالع على دفتر االطّ يمكن اال حيث فقط، (מכלול) عجمّ الم نظام خاللن ميجري على العالمة  االستئنافب. 

سؤال يريد االستئناف ولماذا حسب رأيه أخطأ  أيّ  سبب االستئناف )عن بوضوحل على الطالب أن يعلّل ويفصّ  ،هالتوجّ 

يمكنه فاستئناف ا آخر  قّدميأن  الطالب إذا أراد .الستئنافاخالل يومين من تقديم الرّد على االستئناف عطى ي   الفاحص(.

مادة مكتب ع   ا الىا ثالث  قّدم استئناف  المر، يمكنه أن ي   لزم . إذاتخّصصأو رئيس ال ه إلى رئيس برنامج التأهيلتوجّ ال

 آخر لفحص امهنيّ   طرف ا دعوت أنب ةالطلبة مخّول ةعميد. irrit@kaye.ac.il: رونيّ لكتلبريد اإلل الطلبةشؤون 

 .االمتحان

 البنود فقط وليس ص من جديدفحَ سي   برّمته االمتحان أنّ لحقيقة ا عالمة، أن يكون مدرك   علىستأنف الذي ي على الطالب. ج

 .يّةالعالمة الصل من أدنى يّةالنهائ عالمةال تكونس مابعد فحص االستئناف، ربّ . االستئناف ق إليهاالتي يتطرّ 
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 .أدناه 2.8.9§البند: ما هو مفّصل في  وفقد حدَّ ست   عالمته فإنّ ته، دون مسؤوليّ ب دفتر امتحان لطالب، ف قدإذا د. 

 

 (עבודה) عالمة وظيفة استئناف على  2.6.3

 .الوظيفة )חשיפה( عرضأو  أيام من نشر العالمة 7حتى  وظيفة االستئناف على عالمة للطالب يمكن. أ

أو في المودل أو في  الوظيفة خالل ساعات استقبال المحاضر االطالع علىلغرض تقديم استئناف على العالمة يمكن . ب

 .البريد اإللكترونيّ 

ه على الطالب أن يعلّل ويفّصل ب من الطالب تقديم االستئناف لمحاضر المساق بالبريد اإللكتروني. في رسالة التوجّ طلَ ي  . ج

 قّدمأن ي الطالب أي سؤال يريد االستئناف ولماذا حسب رأيه أخطأ الفاحص(. إذا أراد نسبب االستئناف )ع وحضبو

 لزم المحاضر. إذا أيام من تسلّم ردّ  7حتى  تخّصصه إلى رئيس برنامج التأهيل أو رئيس اليمكنه التوجّ فاستئناف ا آخر 

أيام  7 حتى، irrit@kaye.ac.il: لبريد اإللكترونيّ مادة شؤون الطلبة لمكتب ع   المر، يمكنه أن ي قّدم استئناف ا ثالث ا الى

 آخر لفحص طرف ا مهنيّ ا دعوت بأن ةالطلبة مخّول ة. عميدتخّصصرئيس برنامج التأهيل أو رئيس ال من تسلّم ردّ 

 .الوظيفة

ا لحقيقة أنّ ذي يال على الطالب. د  البنود فقط وليس ص من جديدفحَ الوظيفة برّمتها ست   ستأنف على عالمة، أن يكون مدرك 

 .يّةمن العالمة الصل أدنىة العالمة النهائيّ  تكونس مابعد فحص االستئناف، ربّ . االستئناف ق إليهاالتي يتطرّ 

 

 (עבודות) وظائف  2.7

مت  أ.   السنة نفس من( يوليو) وزتمّ  31 أقصاه موعد وفي المحاضر، دهالذي يحدّ  التاريخ فقط حتى يّةالوظيفة السنو قدَّ

 .ةالدراسيّ 

س في . ب  بداية يتجاوز ال موعد المحاضر، وفي دهالذي يحدّ  التاريخ حتى م فقطالول ت سلَّ  الفصلوظيفة في مساق د رِّ

 .ةيّ الدراس السنة من نفس الثاني الدراسيّ  الفصل

س في الفصل. ج  31 أقصاه موعد المحاضر، وفي دهالذي يحدّ  التاريخ حتى م فقطالثاني ت سلَّ  الدراسيّ  وظيفة في مساق د رِّ

 .ةالدراسيّ  السنة نفس من( يوليو) وزتمّ 

ض   أو لت للمحاضر بالبريد اإللكترونيّ الوظيفة قد أ رس   أنّ ق من الطالب في التحقّ  عاتق على يّةتقع المسؤول. د  في عتو 

 .وجهتها لىإة والتيقّن من وصولها يّ في الكلّ  حاضرالم (תא) صندوق

حفظ نسخة من  الطالب على يجب حّدده المحاضر.من تاريخ التسليم الذي  يكون خالل شهر وظيفة وضع عالمة علىه. 

 .الحصول على العالمة الوظيفة التي قّدمها الى حين

: لبريد اإللكترونيّ ل «لجنة التدريس»ى لإم قدَّ يجب أن ي   ،في البنود أعاله وردما لم تلتزم بوظيفة على طلب للمصادقة ال .و

shulli@kaye.ac.il. 

لبريد لمدرسة التأهيل  ةه ويستوضح من رئيسد، يمكن للطالب أن يتوجّ عدم وضع عالمة في الوقت المحدّ  في حال ز.

 .shulli@kaye.ac.il: اإللكترونيّ 

 

 :التطبيق في ((פרויקט) עבודת גמר) ()مشروعوظيفة إنهاء   2.7.1

وظيفة اإلنهاء حتى نهاية  مقدَّ ت   .الثالثة يّةفي السنة الدراس في التطبيق( مشروع) وظيفة إنهاء ميقدّ  طالب أن كلّ  على يجب

 .ةالدراسيّ  السنة نفس من (و)يولي وزتمّ  31 أقصاه موعد ، فيالتربويّ  المرشد دهالذي يحدّ  الموعد

 .من جديد إنهاءوظيفة  وكتابة التطبيق في السنة الثالثة إعادةعليه  د،المحدّ الوقت  م وظيفة اإلنهاء فيالطالب الذي لم يقدّ 

عاالتطبيق ال لىع ةرتكزم ستكونالجديدة وظيفة اإلنهاء   .دم 

 .لوظيفة اإلنهاء يّةالنهائ النسخة تقديم بعد جديدة على عالمة الطالب يحصل

 .للتدريس تقديم وظيفة اإلنهاء شرط ملزم للتأهيل

 .70 :النجاح في وظيفة اإلنهاءعالمة 

 

 :עבודה סמינריונית() سميناروظيفة   2.7.2

 :مجال كلّ  في ، واحدةي سميناروظيفتَ  تقديم الطالب على

 .(חינוך) التربية مجال في. أ

 .صهمجال تخصّ  في .ب

תוכנית ההכשרה ) يّةاالبتدائفوق  للمدارسالتأهيل  برنامج في( חוגית־התמחות דו) اج  زدوَ م   اتخّصص  الذي يدرس  طالبال

 .واحدة في مجال التربيةو نيْ تخّصصَ لفي ا ثالث وظائف سمينار: اثنتين تقديمب ملزَ م   ،(יסודי־לבית הספר העל

لَزم ،ةالخاصّ تربية ال في يّةاالبتدائ للمدارس التأهيل برنامج في الطالب وأخرى  التربية في واحدة :سمينار يوظيفتَ  تقديمب م 

 .ةالتربية الخاصّ  في السميناروظيفة  تقديم يمكن ال الحال هذه في. اإلضافيّ  تخّصصال في مجال

( نقطة استحقاق 26)كامل  تخّصصإلى ات تخّصصال أحد للتربية الخاّصة، ووّسع التأهيل في برنامج الذي يدرس الطالب

، ووظيفة أخرى في عالموسّ  تخّصصالمجال  والثانية في ةالخاصّ  التربية في واحدة ثالت وظائف سمينار: تقديمملزم ب

mailto:irrit@kaye.ac.il
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 .التربية

الخير  تاريخال فإنّ  آخر، اموعد   يحّدد المحاضر لم إذا .الوظيفة تقديمل نهائيّ ا اتاريخ   سمينار مساق في كلّ  يحّدد المحاضر

 الفصل في متحاناتاال فترة نهاية حتى السمينار عالمة تعطى. ةتاليال ةالدراسيّ  السنة من الول في السبوع للتقديم سيكون

 .لالوّ 

: لبريد اإللكترونيّ م للجنة التدريس لقدَّ اله يجب أن ي  البنود أع لم تلتزم بما ورد فيطلب للمصادقة على وظيفة ال

shulli@kaye.ac.il. 

 .60 :السمينارعالمة النجاح في 

 أكاديميّ ا غير نزيهة بطريقة فتصرّ  أو وظائف أو مهامّ  أو( מערכי שיעור) دروس خطط نسخ أنّه ي كتَشف الذي الطالب

ل ل  .انضباط لجنةسي حوَّ

 

 (בחינות) اتـاالمتحان  2.8

 (זכאות להיבחן) لالمتحان ستحقاقالا  2.8.1

 .المتحانل مبالتقدّ له  حسمَ ي   ال الحضور إلزامّي، الذي فيهلمساق، ا من الدروس في %20 من أكثر الطالب إذا تغيّب

 .ين لالمتحانالمستحقّ  ةبالطل قائمة في ج اسمهدرَ ، ولن ي  الدراسيّ  القسط سّددلم ي إذا لالمتحانات مالتقدّ  للطالب حسمَ ي   لن

 

 االمتحان أثناء تأديةالسلوك   2.8.2

 .من هذا القبيلم لالمتحان بدون بطاقة ح بالتقدّ سمَ ال ي   – (תעודה מזהה) يّةشخص إثبات بطاقةيجب الحضور لالمتحان مع 

دقيقة  30 مضيّ  بعد القاعةالخروج من بح سمَ ي  ابتدائه، و موعد دقيقة من 30 حتّىالدخول إلى قاعة االمتحان بح سمَ ي  

ا   من بدء االمتحان.فصاعد 

نزع أّي  حظَر. ي  متحاندفتر االمساعدة، فقط في الحسابات الدة، ومسوّ البما في ذلك ، بقلم الحبر هكلّ يجب كتابة االمتحان 

 .فحصه وتدقيقه متحان. دفتر غير كامل لن يتمّ جزء من دفتر اال

 متحانون عالمته في اال، وستك«نح  مت  من ا» كمح  ه كمح  ف االمتحان نموذجإذا غادر الطالب قاعة االمتحان بعد توزيع 

 .«باسر»

طريق غير نزيهة )إدخال مواّد ممنوعة لالمتحان، كتابة على  ف بأيّ أو يتصرّ  االمتحانفي  يغشّ ط وهو ضبَ ي  الطالب الذي 

 .(ועדת משמעת) نضباطام للجنة قدَّ ة أو كتابة على الجسم( سي  يّ الجدران أو أثاث الكلّ 

 .(أ) ملحق :انظر –االمتحان  أثناءالسلوك  قواعدحول * 

 

 (מועדי בחינות) مواعيد االمتحانات  2.8.3

د مواعيد االمتحانات من . ت حدَّ السنة الدراسيّةين وفي نهاية الدراسيّ  فترة االمتحانات بين الفصلينت جرى االمتحانات خالل أ. 

دّ . لن ي حدَّ فقط (מדור בחינות) دائرة االمتحاناتبل ق    المتحانات.اد في جدول د موعد امتحان في وقت غير الذي ح 

 .(מועד א) «أ»خالل أسبوع من انتهاء امتحانات موعد  من الفصل الول( מועד ב) «ب»موعد تجرى امتحانات ب. 

ا 14 خاللمن الفصل الثاني  «ب»موعد امتحانات تجرى ج.   .«أ»موعد من نهاية  يوم 

أحد إلى  التقّدمه. الطالب الذي يختار قرار، حسب «ب»موعد أو في  «أ»موعد في طالب أن يختار أن ي متَحن  يحّق لكلّ د. 

 .(מועד מיוחד) خاصّ موعد ليتنازل عن حقّه  ،«ب»أو  «أ»، يندالموع

 .ايتّم تلقائيّ   «ب»موعد فإّن التسجيل ل، عالمة راسب «أ»موعد متحان في إذا كانت نتيجة االه. 

 عجمّ بواسطة المعليه التسجيل في موضوع إلزامّي فتحسين عالمته من أجل  «ب»موعد ن في الطالب أن ي متحَ  قّررإذا و. 

 .(מכלול)

 لالمتحان. «ب»موعد  قبلفقط ساعة  48حتى ؤه تسجيل أو إلغاال ينبغي أن يتمّ ز. 

 100بقيمة  (דמי טיפול) معالجةعليه أن يدفع رسوم ف ،، ولم يحضر لالمتحان«ب»موعد في إذا تسّجل طالب المتحان ح. 

 .ش.ج

 

 (מבנה בחינה) مبنى االمتحان  2.8.4

مساعدة  ة االمتحان، موادّ مدّ  :ومضمونه في مواعيد االمتحانات المختلفةيحرص المحاضر على مبنى موّحد لالمتحان 

 ومستوى الصعوبة. توزيع الدرجاتمسموح بها وممنوعة، تركيب السئلة و

 

 (בחינת ביתبيتّي ) امتحان  2.8.5
 في الئحة االمتحانات. ي دَرجاالمتحان البيتّي أ. 

ا موعد تقديمهوسيكون ا امتحان  تبَر عي   بيتيّ المتحان االب.   ساعة. 24 لـ مفتوح 
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 حضور المحاضر في االمتحانات  2.8.6

ا في قاع علىأ.  أكان ت في نصف الساعة الولى وفي نصف الساعة الخيرة، سواء نااالمتحا ةالمحاضر أن يكون حاضر 

 .«ب»موعد في  أم «أ»موعد في ذلك 

 من طرفه. بديللن يجري امتحان دون حضور المحاضر أو ب. 

من طرفه  بديللكن يجب أن يكون هو أو  ،ة وجوب حضور على المحاضرفي االمتحان في الموعد الخاّص ليس ثمّ ج. 

ا هاتفيّ ا.م    تاح 

 

 (מועדים מיוחדים) مواعيد خاّصة  2.8.7

ة خالل خاصّ التسجيل للمواعيد ال . يجري(מכלול) جمعملبواسطة نظام ا ةد خاصّ يعايمكن تقديم طلب للحصول على مو

 فصل. في كلّ  «ب»من انتهاء مواعيد  أيّام 10

 .(מכלולجمع )مادة شؤون الطلبة بواسطة نظام المة ي عطى من قبل مكتب ع  التصديق على طلب لمواعيد خاصّ 

 :منوط بما يلي مواعيد خاّصة تصديق علىال

عطى تصديق لقاء إجازة مرضيّة(، عزاء )ال ي   في المستشفى (אשפוז)، رقود يّةخدمة احتياط التالية:حاالت ال ىحدإتوف ر أ. 

 .ويوم زفاف الطالب )مع إبراز مستندات مناسبة( (ة/ابن أو ة/زوج ة،/شقيق ة،/والد) على قريب من الدرجة الولى

 أ§البند: ل في كما هو مفصّ  - ، ولديه مستندات عن ذلك، لسباب خارجة عن إرادته«أ»موعد م الطالب المتحان لم يتقدّ ب. 

 .«ب»موعد ورسب في  - فقط

ولديه مستندات عن ذلك كما هو ، لسباب خارجة عن إرادته، «(ب»وموعد « أ»)موعد  لكال الموعدينم الطالب لم يتقدّ ج. 

 .فقطأ § البند: ل فيمفصّ 

 فيل مستندات عن ذلك كما هو مفصّ لسباب خارجة عن إرادته، ولديه  «ب»موعد ليتقّدم ولم  «أ»موعد رسب في د. 

 .فقطأ § البند:

الحصول على موافقة لموعد خاّص في أحد بله  حسمَ ي  فسإذا كان لدى الطالب امتحانان في نفس اليوم أو في أيام متتالية ه. 

أو امتحانين  (התנגשות) تضاربوفي حالة حدوث  .«أ»موعد ب له كحسَ سي   في هذا المساق «ب»موعد  ين.المساق

 .«ب»موعد والثاني في  «أ»موعد من االمتحانين في  م إلى واحديجب على الطالب أن يتقدّ  ،متتاليين

يمكن نماذج السئلة،  البديل إلى قاعة االمتحان حتى نصف ساعة من بداية االمتحان وتوزيعإذا لم يحضر المحاضر أو و. 

، يّةمتحان في ظّل الظروف اآلناال يؤدّ أن ي يرغب رغم ذلكللطالب أن يلغي مشاركته في االمتحان. الطالب الذي 

ة االمتحانات دائرن من طلب إلغاء االمتحان بعد كتابته. ترفع ته دون أن يتمكّ متحان على مسؤوليّ تأدية االيمكنه مواصلة 

 حول الحدث. ةمدرسة التأهيل وللعميد ةرئيسا إلى تقرير  

ا موعد   يستحقّ فإنّه  و§ البند: ل فيكما هو مفصّ  هالمحاضر أو بديل بتغي  الطالب عدم المشاركة في االمتحان بسبب  رقرّ إذا 

ا.  خاّص 

 نموذج تعبئةعلى المراقب ته قاعة االمتحان. مه للمراقب قبل مغادرسلّ وي نموذج االمتحانعلى  أن يذكر ذلكعلى الطالب 

 تفاصيل الطالب. ذكرو (היעדרות מרצה) «محاضر بتغي  »

 عالجالحمل، حفظ الحمل،  ظروفللطالبات في  امتيازات) (ب) ملحقفي  فّصلة كما هو مللطالبات مواعيد خاصّ  يحقّ ز. 

 .(بعد الوالدة، التبني وحضانة الطفالما ، الخصوبة

 مساق. الطلب لموعد خاصّ  لكلّ  فقط واحد ه بطلب لموعد خاصّ ، يمكن التوجّ كلّيّةلل سداد الدين المالّي المستحق في حالح. 

ة بواسطة نظام طلبات للمواعيد الخاصّ ال أنظمة وفق المعتمد الزمنيّ  اإلطار خالل ي قدَّم( ح§ :البندانظر في هذه الحالة )

مشروط بدفع  الطلب لموعد خاصّ  .(מכלולالمجمع )عطى التصديق بواسطة ي   الطلبة. ةوبموافقة عميد (מכלול) جمعالم

 ق عليه.صادَ كل امتحان م مقابل ش.ج 250بقيمة غرامة 

 

 !نلفت انتباهكم

ودق لطالب على امتحان لموعد خاّص، ثّم قرّ  ة بقيمة خاصّ  معالجةعليه أن يدفع رسوم فإّن االمتحان  تأديةر عدم إذا ص 

 .ش.ج 100

 

 (ציוני בחינות) عالمات االمتحانات  2.8.8

 االمتحان. انعقاد يوم من سبعة أيام –لنشر عالمة االمتحان  الموعد النهائيّ 

البريد على عنوان سكرتاريّة مدرسة التأهيل د أن يتوّجه إلى على الطالب الذي لم يحصل على العالمة في الوقت المحدّ أ. 

  shulli@kaye.ac.il:اإللكترونيّ 

على عنوان البريد  التأهيل ه إلى رئيسة مدرسةيمكنه التوجّ ف، التوّجها خالل أسبوع من تاريخ الطالب رّد   إذا لم يتلقَّ ب. 

 estifa@kaye.ac.il: اإللكترونيّ 

(، يمكنه «ب»موعد و «أ»موعد في الموعدين في الفصل الول )( קורס שנתי)إذا رسب الطالب في مساق سنوّي ج. 

 عالمتهالتي ستحّدد هي ( ציון משוקלל)ة وزونالثاني، والعالمة الم االستمرار في دراسة المساق في الفصل الدراسيّ 
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ا آخر، إاّل إذا قّرر المحاضر يّةالنهائ  .أمر 

 

 (זכאות להתאמות בבחינות) ات في االمتحاناتمتيازاستحقاق ال  2.8.9

 :ما يلي سنوات في البالد( يستحقّ  3)حتى ( עולה חדש)جديد  مهاجرطالب أ. 

 (.בוחן) وربع ساعة لالختبار، (בחינה) نصف ساعة لالمتحانب إضافيّ وقت تمديد . 1

 متحان.اال خالل بلغة المّ استخدام قاموس . 2

% 25 تمديد وقت إضافيّ  منَحالطلبة غير ناطقين بالعبريّة كلغة أّم، واالمتحان بالعبريّة، ي   مجملفي المساقات التي فيها ب. 

 في االمتحان.

 .م لالمتحان مع قاموس إلكترونيّ كلغة أّم يمكنه التقدّ  يّةبالعبرناطق الالطالب غير ج. 

جّ (צרכים לימודיים מיוחדיםעם ) ةخاصّ ال التعليميّة االحتياجات والطلبة ذود.  מרכז ) بل مركز الّدعمهوا من ق  ، الذين و 

 مركز الدعم.من قبل المسؤول عن التي أعطيت لهم  متيازاتا لالوفق  أن ي متَحنوا ، يمكنهم (התמיכה

 

 فقدان دفتر االمتحان  2.8.10

 :التاليين الخيارين أحديمكنه أن يختار ، (חובה) مساق إلزاميّ في  دون ذنب له هامتحاندفتر  ف ق د الممتحن، الذيأ. 

ا ع ينإضافيّ ن من جديد في موعدين أن ي متحَ . 1  .لحصول على العالمة العلى من بينهمالغى وان الموعد الم  عوض 

ل التي قام بها الطالب في المساق شريطة أن يكون وزنها يشكّ ( מטלות) مهامّ ب من عالمات التتركّ  يّةالعالمة النهائ. 2

 % من عالمة المساق.50

 (أعاله أ§البند:  في)أحد الخيارين ، يمكنه أن يختار مساق غير إلزاميّ دون ذنب له في  همتحانف ق د دفتر ا الممتحن، الذيب. 

 .هتغييرال يمكنه ه لنّ  هختيارا المترتّبة على عواقبالعلى الطالب أن يفحص . «ناجح» على عالمةأو الحصول 

 

 (בוחן) اختبار  2.9

 أ. يمكن أن ي جرى االختبار حتى ثالثة أسابيع من نهاية الفصل، ما عدا االختبارات في مساقات اللغة اإلنجليزيّة.

 التقّدم إلى موعد إضافّي فقط إذا وافق محاضر المساق على سبب الغياب.ب. الطالب الذي ال يتقّدم الختبار يمكنه 

 .2.8.9ات تعليميّة وفق ا للبند امتيازيستحّق الطالب ج. 

 

 (חזרה על קורס) المساق إعادة  2.10

 ة أن يكونطي)شردفع رسوم مقابل  ا بديال  دفع رسوم، أو أن يتعلّم مساق   مقابله، إعادتيمكنه فإذا رسب الطالب في مساق  أ.

 .(ייעוץ) االستشارة وقتد ي حدَّ س(، ووفقا لما غير الزاميّ ا مساق  

كهذا  واجبإلى إعادة المساق )حكم  سيضطرّ  يّةحتى افتتاح السنة الدراس يّةب. الطالب الذي لم يستوف  واجباته الكاديم

 (.«راسب» كحكم

 م بدفع رسوم.ي لزَ  (משמעתועדת ) االنضباطج. الطالب الذي يعيد مساق ا بأمر لجنة 

عاد حسب قرار المحاضر. على الطالب أن يستوفي كلّ   واجبات المساق الم 

 يّةي رَسل التصريح إلى سكرتار من محاضر المساق.( אישור כתוב) يّ بتصريح خطّ عاد عن المساق الم   تغيّبيمكن ال

 shulli@kaye.ac.il: مدرسة التأهيل بواسطة البريد اإللكترونيّ 

 .اسيّةرسوم در دفعب ملزَ م   االنضباطإعادة مساق بأمر لجنة 

 

 سة أكاديميّة أخرىست في مؤسّ بمساقات ُدرِ ( הכרה)اعتراف   2.10.1

 لمساق.اعتراف ا باطلب أن يأخرى، يمكنه  كلّيّةسة للتعليم العالي أو في ا في مؤسّ ن  ا معيّ إذا درس الطالب مساق  

 (גליון ציונים) سجّل العالماتص، أو لرئيس برنامج التأهيل مع إرفاق إلى رئيس التخصّ  العترافيجب توجيه الطلب ل

 (.סילבוס)ة المساق وخطّ 

 .للطالبعلى اعتماد المساق أو رفضه  صادقةبالم إشعار خطّيّ  سي سلَّم

 .(מכלולالمجمع )في على ذلك عطيت المصادقة تقع على عاتق الطالب بأن يفحص ما إذا أ   يّةالمسؤول

فيها  درسسة التي بموجب وضع الطالب في المؤسّ  قّررتت يّةسة أكاديمست في مؤسّ المصادقة على عدد المساقات التي د ر  

 في الماضي.

 

 )ועדת הוראה( لجنة التدريسه إلى التوجّ  . 3
 لقواعد الدستور.المخالف  السلوكر ة التي تبرّ خاصّ الحاالت ال «التدريسلجنة »تعالج 

. يجب تزويد اللجنة shulli@kaye.ac.il: مدرسة التأهيل بواسطة البريد اإللكترونيّ  يّةينبغي إرسال الطلب إلى سكرتار

التي ة أو السنة جاريم في السنة العلَّ فقط حول مساق ي  بتفاصيل دقيقة ومستندات ذات صلة. يمكن تقديم طلب للجنة التدريس 

 .قبلها
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 :من لجنة التدريس تألّفت

  ا -رئيسة مدرسة التأهيل  رئيس 

 الطلبة ةعميد 

 ن من الطاقم التدريسيّ اثني 

ا من يوم تقديمه. 14الطلب حتى  ي نظَر في  يوم 

 عطى الرّد كتابيّ ا حتى ثالثة أسابيع من تقديم الطلب.ي  

 

 دريسلجنة الت اتستئناف على قرارا  3.1

ا من يوم  14حتى  التدريسلجنة  اتستئناف على قراريمكن إرسال ا لرئيسة  يّةإلى سكرتيرة النائبة الكاديم الردّ  تلقّييوم 

إرفاق يجب  .albina@kaye.ac.il: بواسطة البريد اإللكترونيّ  (המשנה האקדמי לנשיאת המכללה מזכירת) كلّيّةال

 ّدمت للجنة التدريس.على التعليالت التي ق   يّةتعليالت إضاف

 

 (שינוי במסגרות הלימודים) ةالدراسطر أُ في تغيير  . 4
 تخّصصاستبدال برنامج التأهيل أو ال  4.1

 فترة في، (מינהל סטודנטים) إلى إدارة شؤون الطلبة تخّصصستبدال برنامج التأهيل أو الالطلبات التوجيه  يجب

 الطلبة إدارة شؤون منتدى في)מכלול(  المجمع بواسطة الطلب ي جرى. الصيف خالل أو الفصلين من كلّ  في التغييرات

 .الرئيس المبنى في 121 غرفة الطلبة، شؤون مكتب إلى القدوم أو)פורום מינהל סטודנטים( 

 يّةأن يكمل الواجبات الدراس يّةتقع على عاتقه المسؤول تخّصصالطالب الذي صودق له على استبدال برنامج التأهيل أو ال

 الجديد. تخّصصوفق البرنامج/ ال

 

 (שינוי מערכת) تغيير برنامج الدروس  4.2

 .أو بداية الفصل الدراسيّ  يّةافتتاح السنة الدراس يوممن  خالل أسبوع متاحتغيير برنامج الدروس 

 .بعد بدايتهلمساق سجيل لت يوجد الك المساق. لمساق فلن يحصل على عالمة لذلل إذا كان الطالب غير مسجّ 

 

 وتحسين عالمة بعد توقيع الشهادة إلغاء مساقات  4.3

 فقط في نهاية السنة الخيرة من دراسة الطالب. ت تاح فائضإللغاء مساق  يّةاإلمكان

هذا الموضوع بواسطة معالجة بللجنة التدريس المخّولة  )مع ذكر السباب والحجج( لفي هذه الحالة، ي رَسل طلب معلّ 

 .قبل توقيع الشهادة، وذلك shulli@kaye.ac.il: البريد اإللكترونيّ 

 يحسن عالمة بعد توقيع الشهادة.يلغي مساق ا أو يج أن للخرّ  سَمحال ي  

 

 (הפסקת לימודים ופיצול שנה)السنة  تجزئةالدراسة و يقافإ . 5
 كلّيّةالدراسة من قبل ال يقافإ  5.1

الطلبة  ةفّوض عميدت مخّولة بأن كلّيّةرئيسة ال .(נשיאת המכללה) كلّيّةة الرئيس يّةصالحهو من  كلّيّةفي ال الدراسة يقافإ

ا  االنضباطللجنة  .اباسمه عملأن ت  بأن تأمر بإيقاف الدراسة. يّةصالحأيض 

 إيقاف الدراسة.رسالة ذلك في  ر غيرذكَ ر ما لم ي  شعامن تاريخ اإل اشهر  ز التنفيذ حيّ يدخل إيقاف الدراسة 

 في إحدى الحاالت التالية: دراسة الطالب أن توقفبمخّولة  كلّيّةلا

 .10.2§ ،10.1§ل في البندين: كما هو مفصّ  للتدريسطالب ب ال يليق سلوك :السلوك  5.1.1

 .قسط الدراسيّ عدم دفع ال  5.1.2

 في الدراسة:رسوب   5.1.3

 :رسوب في التطبيقأ. 

 (.العمليّ  تدريب)ال (הכשרה קלינית) المهنيّ أو التأهيل  في التطبيق 70من أدنى عالمة 

 .70عن  بعالمة تقلّ  (הכשרה קלינית« )تأهيل مهنيّ »نهاية الفصل الّول في المساق:  في السنة الولى، في

 75عن  بعالمة تقلّ  (חינוך בראי השדה) «التربية في مرآة الحقل» في المساق: الثانيفي السنة الولى، في نهاية الفصل 

 .(مساق يشمل التطبيق)

ا الثانية والثالثة يمكن في السنتين التطبيق » في أعقاب الرسوب في مساق لإيقاف الدراسة في نهاية الفصل الوّ  أيض 

 .(הכשרה קליניתالتأهيل المهنّي )أو  «العمليّ 

 :صرسوب في التخصّ ب. 

 .تخّصصال ذلكفي  ، ت وقف دراسته70من أدنى في تخّصص  عالماته عّدلم الذيالطالب 

 المتراكم عدد عالمات الرسوب تحديدج. 

 .ف دراستهوقَ ت   – «رسوب» أربع عالمات حصل علىيرسب في أربعة مساقات، وي الذيالطالب 
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 دراسةالستئناف على إيقاف ا  5.2
ا من تسلّم اإلشعاريو 14 حتىته على إيقاف دراسفقط ة واحدة مرّ أمام لجنة االستئنافات للطالب أن يستأنف  يحقّ   .م 

 :من اللجنة تألّفت

  رئيسالنائبة 

 الطلبة ةعميد 

 عنه. ينوبج التأهيل أو شخص آخر برنام رئيس 

 مدرسة التأهيل. ةرئيس 

 )ممثّل رابطة الطلبة )مراقب 

وإلى مكتب  ،irrit@kaye.ac.il: لبريد اإللكترونيّ بامادة شؤون الطلبة ع   مكتب اّدعاءاته وتعليالته إلىالطالب  رسلي

 albina@kaye.ac.il: لبريد اإللكترونيّ با الكليّة رئيسنائبة 

 .رئيس الكليّةنائبة سها رأّ تتالتي  كلّيّةفي ال اتللمثول أمام لجنة االستئناف الطالب ستدعىي  

 تنظر لجنة االستئنافات في االستئناف في موعد يحّدده رئيس اللجنة.

ة، أو عقد منهم، أو إعادة تقديم الدلّ  بشأن إجراءات النظر في الطلب، ويمكنها سماع الطراف أو أيّ  تقّرر لجنة االستئنافات

 ة.خطّيّ ت الّدعاءادون حضور الطراف واالعتماد على االبالجلسة 

القرار نهائّي ي عّرض قرار لجنة االستئنافات على الطالب في نهاية اللجنة، ويوقّع الطالب على أنه فهم معنى القرار. هذا 

 وغير قابل لالستئناف.

 يتلقى الطالب رسالة رسميّة بقرار اللجنة دون تفصيل تعليالت اللجنة.

 

 بل الطالبالدراسة من قِ  يقافإ  5.3

 .irrit@kaye.ac.il: يّ ا أو بالبريد اإللكترونيّ خطّ  عن إيقاف دراستهمادة شؤون الطلبة مكتب ع   بإبالغ الطالب قومي

 يع ذويوقيطلب تو (טופס טיולים) «التجونموذج » مادة شؤون الطلبةمكتب ع   سكرتيرة من يتسلّمعلى الطالب أن 

 شؤون الطلبة.إدارة مه إلى يسلّ  ومن ثمّ  ،عليه المختلفة مناصبال

 .الطالب بدفع القسط الدراسيّ م النموذج الموقَّع ي لزَ  تسلّمعدم عن 

 على الطالب الذي يرغب في العودة إلى الدراسة بعد انقطاع دام سنتين أو أكثر، أن يخضع إلجراءات تسجيل من جديد.

 

 (פיצול שנת לימודים) ةالدراسيّ  سنةال تجزئة  5.4

في دائرة الماليّة  (טופס פיצול) تجزئة ئ نموذجنة أن يعبّ معيّ  يّةدراسته في سنة دراس تجزئةعلى الطالب الذي يرغب في 

 .ةمكتب العميدى لإمه ويقدّ ( גזברות)

 

 (חזרה ללימודים) العودة إلى الدراسة . 6
الذي درس  االصليّ التأهيل سيكون برنامج برنامج دراسته  فإنّ  إيقافها، تاريخ حتى سنتين منالطالب إلى الدراسة  عادإذا 

 فيه.

للطالب  بناؤه برنامج الذي سيتمّ ا للتكون وفق  سسنوات من إيقاف الدراسة،  ستّ  وحتىسنتين  مضيّ  العودة إلى الدراسة بعد

 .فيهي درس وبرنامج التأهيل الذ كلّيّةة للدّ ستجبات المالمتطلّ  الخذ بالحسبانمع  ،تخّصصبرنامج التأهيل أو ال من قبل

استيفاء و كلّيّةالموافقة  المرب يتطلّ  ولذلك، كلّيّةجديد للقبول للمن كتوّجه  ربَ عتي   فأكثر سنوات 6بعد الطلب للعودة للدراسة 

 .لهاشروط القبول 

 

 ات أخرىيّ دراسة في كلّ ال  .7
دون تصديق لجنة ب ،مستوى إعفاءب يّةات أخرى، بما في ذلك دراسة اللغة اإلنجليزيّ على دراسة من كلّ ال تصادق  كلّيّةال

 .تدريسال

تعليم ل مصادقة على إنهاء القبَ . ال ت  فقطته ذلك على مسؤوليّ ب قوميه فإنّ  مصادقةدون الحصول على  كلّيّةإذا تعلّم طالب في 

 .ةقسبَ م  مصادقة دون ات أخرى بيّ وعالمات من كلّ 

 

 (תנאי הסמכה) لـشروط التأهي . 8
 (תעודת הוראה) لتدريسشهادة و B.Ed قبلّ لاستحقاق   8.1

 التالية: المتطلبات أن يستوفيبعد وشهادة تدريس،  B.Edلقب ل استحقّ  يكون ملتأهيل المعلمين  كلّيّةخريج 

 .كلّيّةوجميع النشطة المطلوبة في ال التطبيق العمليّ المشاركة المنتظمة في الدراسة وأ. 

 في االمتحانات.نجاح ال وأ «ناجح»والحصول على عالمة  المطلوبة،الوظائف  جميع تقديمب. 

 .اإلنهاء )المشروع( وظيفةالنجاح في ج. 
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 .ة(الحلقات الدراسيّ ) النجاح في وظائف السمينارد. 

 مستوى إعفاء.ب يّةالنجاح في اللغة اإلنجليزه. 

 .مستوى إعفاءب يّة/ العرب يّةالنجاح في اللغة العبرو. 

 :التالية يّةالنجاح في مساقات التأهيل اإللزامز. 

 السنة الثانيةفي  – «الحذر على الطرق» مساق 

 السنة الثالثةفي  – «الحذر على الطرق» مساق 

 ةالثالثالسنة في  – «اإلسعاف الوليّ » مساق 

 

 (סטאז') في التدريس )ستاج( التخّصصمرحلة . 9
 المعلمين تأهيل اتيّ كلّ  طلبة ي لَزم، 1999ا من سنة بدء   ،المعلمينوقسم تأهيل  ات وزارة التربية والتعليم،عليما لتوفق  

 .(שיון הוראהר) رخصة تدريسللحصول على  أساسيّ  كشرط )ستاج( التدريسفي  تخّصصالبالتربية  العاملين فيو

 ..B.Edقب داد نقاط االستحقاق للّ ب في ع  ورشة الستاج ال ت حسَ 

 .هنـاادخلوا إلى الرابط  - يّةلتسجيل للستاج وإنهاء الواجبات الدراسحول امعلومات التفاصيل وال مزيد منلل

 

 (תקנון המשמעת) االنضباط أنظمة . 10
 ينبغيي ، التةالكاديميّ  التحصيالت نزاهةوضمان  ،كلّيّةفي ال سويّ سلوك نحو مين توجيه المتعلّ  إلى االنضباطأنظمة  تسعى

طاقم الطلبة، ال) ةوحقوقهم الشخصيّ  كلّيّةال رّواد جميعحماية كرامة لو ،وإخالص تفان  وب، بمجهود ذاتيّ  الحصول عليها

 ،ضمان سلوك حسن تجاههمل، و(داخل حرمها المشاركين في النشطة التي ت جرىوجمهور  داريّ اإلطاقم ال، كاديميّ ال

 .كلّيّةفي الة العامّ المرافق وة الممتلكات الخاصّ  صون إضافة إلىة. الفكريّ  يّةاحترام حقوق أصحاب الملكو

، الذي يمكن اعتباره مخالفة، ما الحكم فيه، وما سيّئح ما هو السلوك الوضّ يو يعّرف، داخليّ  مستند قانونيّ  بمثابة النظمة

 .هعالجوسيلة 

 

 امّ ـع  10.1

 كافّة. الكلّيّة لزم طلبةلة أدناه ت  قواعد السلوك المفصّ 

 .كلّيّةالستحقاق الطالب للدراسة في الأساسّي شرط هو  تطبيق أوامر الدستور 10.1.1

 .معمل من شأنه أن يضّر بهأّي احترام اآلخرين، واالمتناع عن  كلّيّةطالب الذي يتعلّم في الالعلى  10.1.2

أو  يّةالميول الجنس ، الطائفة، العرق،عقيدةتصريحات تهدف إلى المّس باليجب على الطالب االمتناع عن أفعال أو  10.1.3

 ا كانت.أيّ  ة فئ أيّ ب

 :لة أدناهالمفصّ  االنضباطفي إطار أنظمة  عالجه ا سيتمّ االنحراف عن المبادئ المذكورة آنف   10.1.4

 

 (משמעתעבירות ) مخالفات انضباط  10.2

 :انضباطمخالفات تعتبر لة أدناه العمال المفصّ 

 .كلّيّةأو عدم االنصياع لدستور ال كلّيّةفي ال واإلداريّ  لوامر أعضاء الطاقم الكاديميّ عدم االنصياع  10.2.1

 .خارجه مأ كلّيّةقع داخل حرم الوَ أ، سواء سلوك غير الئق 10.2.2

، المعلمين، زّوارالطلبة أو ال، كلّيّةفي ال أو اإلداريّ  الطاقم الكاديميّ  كرامة يمسّ أن من شأنه  ماأو  ماسّ سلوك  10.2.3

 .ينتربويّ المرشدين بين والالمدرّ 

 .الزّوار، بالطلبة وكلّيّةفي ال أو اإلداريّ  الطاقم الكاديميّ بجسم أو بممتلكات  من شأنه أن يضرّ ما أو  ضارّ سلوك  10.2.4

مساعدة الدوات الالمكتبة، و مستلزماتب وواسي، بما في ذلك الحكلّيّةال رافقأو باإلهمال بم اعمد   ضررالإلحاق  10.2.5

 الخ.

 فيها. جرىالتي ت   تمناسباوال نشطةالوالعمل  أو نظام كلّيّةالتدريس في ال يّةسير عمل عرقلسلوك ي 10.2.6

 في إسرائيل. ا للقانون الجنائيّ ل انتهاك  يشكّ  عملارتكاب  10.2.7

 ل وصمة عار.تمثّ مخالفة ارتكاب  10.2.8

 .كلّيّةشخص في ال ا ضّد أيّ هينة أو تحمل تهديد  م  و ه بألفاظ نابيةالتفوّ  10.2.9

 .كلّيّةشخص في ال أيّ  القذف أو التشهير ضدّ  10.2.10

 .يّةخدماتها لغراض شخصتحت اسمها أو  كلّيّةت المنشآدون إذن لباستخدام  10.2.11

 .ومواقف السيارات المحاضرات والمختبرات والمكاتب والمكتبة قاعاتو كلّيّةلمرافق الدون إذن باستخدام  10.2.12

 على ممتلكات الغير من جانب المستخدم. اي  يعتبر تعدّ  استخدام كهذا

 .الدستور بشأن التسجيلبتطبيق أمر ق ما يتعلّ ب كلّيّةإدارة المعلومات عن  إخفاءأو لة مضلّ و معلومات كاذبةب دالءإ 10.2.13

 .هاعمل تشويشأو  كلّيّةب الواسيحات إساءة استخدام برمجيّ  14.2.14

 .يّةرسم مستنداتفي  إجراء تغيير وتزييف 10.2.15

https://www.kaye.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%96/
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ا للبنود التالية:يجب التطرّ  ف أنواعها.بمختلالوظائف االمتحانات وق بأنظمة بما يتعلّ خرق الحكام  10.2.16  ق أيض 

 .نسخ وظائف على اختالف أنواعهامتحان، في اال الغشّ  10.2.16.1

 متحان.ممنوعة أو حيازتها أثناء اال إدخال موادّ  10.2.16.2

هاتف متحان في القاعة باستخدام اال تأديةأثناء آخر  طرفمحاولة التواصل مع ممتحن آخر، أو مع  10.2.16.3

 .)שעון "חכם"( «يّةذك» أو ساعة خلويّ 

 .الع عليهعلى االطّ أو أثناء  انتهائهمتحان بعد اال دفتر فيت أو إضافات تغييراإجراء  10.2.16.4

 الطالب. عاتق على ملقاةأخرى  يّةة تعليممهمّ  إنهاء أو أيّ سمينار، وظيفة  ةفياالحتيال في كتابة وظ 10.2.16.5

 طالب آخر في االمتحان. يّة، أو انتحال شخصن بدل الطالبمتحَ شخص آخر لي   انتداب 10.2.16.6

 .كلّيّةاآلخرين في ال ةبحقوق الطلمّس أو انتهاك  10.2.17

 أو خارجها. كلّيّةإلقاء النفايات في حرم ال 10.2.18

 .منوعمفي مكان ( חנייה)السيارة  تركين )صّف( 10.2.19

 .صة لذلكخارج الماكن المخصّ  كلّيّةحرم ال السيارة فيتركين  10.2.20

 ة.منوعالسيارة أو التدخين في الماكن الم تركينبسبب إلقاء النفايات،  يّةدفع غرامة عن مخالفات إدار عدم 10.2.21

 

 (עונשים) العقوبات  10.3

وظيفة في  شغلوال يمكنه  يّةدراسح نَ للحصول على م   استحقّ  ، لن يكون مه شكوىضدّ  وق ّدمتدين في مخالفة أ   الذي طالبال

ض عليه واحدة أو أكثر من العقوبات فرَ ت  س، لذلك ضافةاإلب .ة(رابطة الطلبا لقرار )وفق  ( הסטודנטיםאגודת )الطلبة  رابطة

 التالية:

 .)נזיפה( توبيخ 10.3.1

 .)נזיפה חמורה( اللهجة شديدتوبيخ  10.3.2

 .عن الضرر الناجم تعويض ماليّ  10.3.3

ا يعادل غرامة ال تتجاوز  10.3.4  .كامال   اسنويّ   ادراسيّ   اقسط  مبلغ 

 وغيرها الحواسيب، المكتبة، المختبرات ،ةالمنشآت الرياضيّ  :هابعضها أو كلّ  كلّيّةاستخدام منشآت ال من حرمان 10.3.5

 ة محدودة.مدّ ل

 دة.محدّ لمّدة ، ليّ طابع ما يذ آخر قّ ح أو أيّ  يّة، أو منحة دراسيّةجائزة دراسمن  حرمان 10.3.6

إنهاء  ، تصريح(אישור לימודים) ، تصريح دراسة(טופס ייעוץ) نموذج استشارةتأخير استصدار شهادة،  10.3.7

 .محّددةلمّدة ، وغيرها دبلوما دراسة، شهادة إنهاء،

 دة.محدّ نة، لمّدة /امتحانات أو االشتراك في مساق/مساقات معيّ امتحان تأدية من منع 10.3.8

وينجم عن  «صفر»الحصول على عالمة  يؤدي إلى - وظيفة إنهاء وظيفة سمينار أو ،يّةة تعليممهمّ  ،الغاء امتحان 10.3.9

 مساق.ال إلغاءذلك 

 السنةأو في  الذي يليه الفصل الدراسيّ  إعادة المساق فيبأو إلغاء مساق وإلزام  فصل دراسيّ لإلغاء الدراسة  10.3.10

 .ةالتالي ةالدراسيّ 

 .لبدإلى اأو  لمدة فصل دراسيّ  كلّيّةعن ال( הרחקה)بعاد إإقصاء أو  10.3.11

 .كلّيّةالله ه منحتأو لقب آخر شهادة إنهاء  إنهاء دراسة،إبطال تصريح  .10.3.12

 .كلّيّةلوحة اإلعالنات أو في موقع ال في كلّيّةفي الالحدث  نشر 10.3.13

 الجمهور. خدمة لصالح أداء عقاب بواسطة 10.3.14

أو التدخين في مكان ممنوع، ت فَرض على الطالب السيارات في مكان ممنوع  تركينفي حالة إلقاء النفايات أو  10.3.15

 ارتكاب المخالفة. يوممن  ايوم   30خالل  يّةإدار يّةمالغرامة  دفع

 .عقوبات حسب ما ورد في هذا الفصل يمكن جّراءها فرضة إضافيّ  انضباطمخالفة  يشّكل ةماليّ عدم دفع الغرامة ال

 .كلّيّةفي ال الدراسةد من طر  يُ س انضباط يلمخالفات المنسوبة إليه في لجنت  بارتكاب ا الذي يُدان طالبال 10.3.16

 

 االنضباطمخالفات  معالجةإجراءات   10.4

: أو بالبريد اإللكترونيّ  ة شؤون الطلبةمادمكتب ع  إلى  يّ اخطّ  انضباطم شكوى حول القيام بمخالفة قدَّ ت   10.4.1

irrit@kaye.ac.il .  مع ةدثا للحال  ا مفصّ ن وصف  تتضمّ كاب المخالفة وأيام من يوم ارت 10خالل م الشكوى قدَّ ت ،

 إرفاق المستندات ذات الصلة.

 خاذها:من اإلجراءات التالية يمكن اتّ  ا بشأن االستمرار في معالجة الشكوى وأيّ الطلبة قرار   ةعميدخذ تّ ت 10.4.2

الطلبة في حالة وجود  ةدعى الطالب إلجراء محادثة مع عميدستي   -مع الطالب ( משמעתיחת ׂש) انضباطمحادثة أ. 

ل رسَ ت  و الطالب الشخصيّ  ملفّ  فيالمحادثة  ملّخص حفَظي  . تكيشالمالمحادثة مع  عقبوذلك  ،سلوك غير الئق

لجنة االنضباط، وفي هذا ر معالجة الشكوى بدون تقديمها لقرّ ة بأن تمخّول الطلبة ةعميد .نه إلى المشتكيعنسخة 

 المشتكي والطالب وأطراف ا أخرى. استدعي إليهة بأن تمخّول اإلطار هي

mailto:irrit@kaye.ac.il
mailto:irrit@kaye.ac.il
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 ته فقط.ق بتقديم شكوى للجنة االنضباط أو معالجتها بطريقة أخرى هو بصالحيّ الطلبة فيما يتعلّ  ةقرار عميد

ة أو سلوك خطيرفي حالة وجود مخالفة سلوك  االنضباطالطالب إلى لجنة  ي ستدعى - االنضباطلجنة لاستدعاء ب. 

يمكن لمحادثة. الطالب  استدعاء ةيمكن للعميد ،قبل موعد انعقاد اللجنة. يّةعدم النزاهة الكاديم ينطوي على

 .اإليه ستدعَ حتى لو لم ي   ةه للعميدجّ للطالب أن يتو

 .اإلجراءاتفي  اقدم   للمضيّ  سبب مقنع كون ثّمةعندما ال ي - شكوىالإلغاء ج. 

 

 (ועדת משמעת) االنضباطلجنة   10.4.3

 .يّ ه سرّ مضمونمغلق، و نقاش داخليّ  على هيئة االنضباطجرى جلسات لجنة ت  

 :كّل من حالة، ويشارك فيها لكلّ  انضباط لهذا الغرضتتألف لجنة 

  ا - )סגל בכיר( الكبيرطاقم العضو من  رئيس 

 الطلبة ةعميد 

 المرشد التربويّ أو  تخّصصرئيس برنامج التأهيل أو ال 

 بدون حّق تصويت( (משקיף) مراقببصفة  –من قبل المشتكي  كلّيّةالمشتكي أو ممثل ال( 

  مراقب )بدون حّق تصويت(بصفة  - الطلبة )بموافقة الطالب( رابطةممثل عن 

، سي فتتَح بها االنضباطش في لجنة ناقَ أنها جديرة بأن ت   تري قرّ ة الطلبة، التق دِّمت إلى عميدفي أعقاب شكوى  10.4.4

 االجراءات.

التوقيع ستدعيه لتسلّم الرسالة وتبلغ الطالب بذلك وت افإنّه، االنضباطم شكوى للجنة قدّ الطلبة أن ت ةعميد تقّررإذا  10.4.5

ا في يمكن أن مها. على تسلّ   الطالب. بغياتنعقد لجنة االنضباط أيض 

ا من يوم تقديم الشكوى.  15د الجلسة ال يتجاوز اعقانموعد  10.4.6 تمديد موعد انعقاد اللجنة صالحيّة لالطلبة  ةعميدليوم 

 فقط. يّةد في حاالت استثنائبعد الموعد المحدّ 

 في الحاالت التالية: ي ا لتمثيلهمحام يوّكلللطالب أن  يحقّ  10.4.7

 في قدرة الطالب على تمثيل نفسه. عائق واضحعند وجود أ. 

 .لنقاش في شأنها تتمّخض عن عواقب وخيمةيخشى من ق المر بطالب عندما يتعلّ  ب.

 للدفاع حسب تقديرها. بتوكيل محام   بالسماح االنضباط مخّولةلجنة ج. 

 .توكيل محام  ته ي االستدعاء حول نيّ تلقّ  يوم خالل أسبوع من االنضباطعلى الطالب إشعار لجنة  10.4.8

 موعد جديد. ي حدَّدسوذلك اليوم، ل اللجنةإلغاء  سيتمّ  بذلك لجنةالالطالب برفقة محاميه دون إشعار  حضرإذا  10.4.9

ل َمْحَضر، وغي نهايته يوقّع رئيس اللجنة وسيكون بمثابة دليل على  10.4.10  صّحة مضمونه.خالل النقاش ي سجَّ

 يقّدم رئيس اللجنة الحضور بأسمائهم ومناصبهم.أ. 

بسبب ماذا يمثلون  وافهم أو الطاّلب الطالب من أنّ  يتأّكدونالشكوى، و ةرئيس اللجنة أو العميد يعرضب. 

 للتحقيق.

ججه ويقّدم أدلّته.ج.   بعد االستماع لقوال المشتكي، ي لقي الطالب المشتكى عليه ح 

 يدور نقاش يستطيع فيه كّل مشارك التعليق على المور التي نوقشت في اللجنة.د. بعد ذلك 

والمشتكي دعوة شهود لهم عالقة مباشرة بالوقائع الواردة في الشكوى، لي  أو الطلبة الطالب ،للعميد مكنهـ. ي

 للجنة.ا انعقادفي موعد أقصاه ثالثة أيام قبل موعد  ةوا العميدبلغأن ي بشرطاستفسار ومناقشة، 

 و. بعد ذلك يدور نقاش يستطيع فيه كّل مشارك التعليق على المور التي نوقشت في اللجنة.

 ،مرحلة االّدعاءات، بدون حضور الطالب أو الطلبة، يعرض كل جانب موقفه بشأن العقوبة المناسبةمع انتهاء  10.4.11

بعد النقاش دور في  أو الطلبة محامي الطالبليس ل. انضباطرت اللجنة وجوب إدانة الطالب بمخالفة قرّ ما إذا 

 وال في قرارات اللجنة. (שימוע) االستماع

أيام من وقت النقاش  7القرار بعد يصدر ، يمكن تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر. وفق ما تقتضيه الحوال 12.4.10

نسخة من القرار ت حفَظ أو بواسطة عنوان البريد اإللكترونّي الم حدَّث. للطالب شخصيّ ا في لجنة االنضباط، وي َسلّم 

 في ملف الطالب الشخصّي.

 .في نهاية كل فصل دراسيّ  ةبللطل بالغفي  المخالفو شكوىت نَشر المخالفة والقرار دون تحديد هوية مقّدم ال 10.4.13

 

 االنضباطاالستئناف على قرار لجنة   10.5

 في الحوال التالية فقط: (ועדת ערעורים) «اتستئنافلجنة اال»االنضباط أمام على قرارات لجنة  االستئنافيمكن  10.5.1

كم على الطالب أو الطلبة اإلبعاد من الكلية لمدة أو لألبد.  أ. ح 

 أخفّ  تغيير الحكم إلىومن شأنها ب. تّم اكتشاف أدلة جديدة لم تكن معروفة لعضاء لجنة االنضباط يوم الجلسة 

 .أو أشدّ 

 لّي سبب آخر حسب التقدير الم طلَق للجنة االستئنافات.ج. 

 تركيب لجنة االستئنافات: 10.5.2
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 المنصبعيّنه رئيس الكلّيّة لهذا أو من ي الكلّيّة رئيس 

  مراق بة )دون حّق تصويت( –عميدة الطلبة 

 )رئيسة مدرسة التأهيل )في البرنامج الذي يدرس فيه الطالب 

  بصفة مراقب )دون حّق تصويت( –رابطة الطلبة ممثل 

 الطالب. أيدي إلىاالنضباط قرار لجنة  وصول يوم ا منيوم   14خالل يكون حّق االستئناف  10.5.3

لبريد بامادة شؤون الطلبة مكتب ع  إلى إرسالها واسطة بتعليالته، و حججه اتاالستئنافم الطالب للجنة يقدّ  10.5.4

 .nurav@kaye.ac.ilلبريد اإللكترونّي: با كلّيّةرئيس مكتب رئيسة الإلى و، irrit@kaye.ac.ilاإللكترونّي: 

 القرار بإجراء النقاش أو ل لهده رئيس اللجنة، ويخوّ في الموعد الذي يحدّ  ستئنافاالفي  اتلجنة االستئناف نظرت 10.5.5

 القرار.هذا على  عتراضاال يّةا لتقديره المطلق ودون إمكانوفق   هرفض

ة إعادة تقديم الدلّ أو ، ويمكنها سماع الطرفين أو أحدهما، التوّجهر لجنة االستئناف بشأن إجراءات النظر في تقرّ  10.5.6

 .خطيّ احجج العلى عتماد واالمن جديد، أو عقد جلسة دون حضور الطراف 

 .يّ اخطّ قرارها بتقوم لجنة االستئناف بإبالغ الطالب  10.5.7

 على قرار لجنة االستئناف. استئناف إضافيّ يوجد ال  10.5.8

 

 (תלונות סטודנטים) شكاوى الطلبة . 11
 .في الكلّيّة بالبريد اإللكترونّي لكل واحد من ذوي المناصب( פניות)التوّجهات و شكاوىت رَسل ال

 

 شكاوى في المجال األكاديميّ   11.1

 .(2.6.3، 2.6.2§§ :انظر البندين)عالمة في امتحان أو وظيفة  االستئناف عن يّةتفصيل عمل

 موضوع أكاديمّي يجب أن توّجه في البداية للمحاضر. أيّ شكوى في 

 ص.رئيس التخصّ  / التأهيل ه إلى رئيس برنامجعلى الطالب أن يتوجّ فالمشكلة  حلّ  إذا لم يتمّ 

)في أمور  )ראש לימודי ההכשרה( التأهيل دراسات رئيسه إلى التوجّ  يمكن، اإلجراءات هإذا لزم المر، وبعد استنفاد هذ

 .أمر آخر في كلّ  مدرسة التأهيل ةأو العودة إلى رئيس التأهيل والتطبيق(

 

 متعلقة برفاهية الطلبةشكاوى   11.2

 الى المحاضر.في البداية ه ، عليه التوجّ بشأنههكت قد انت   دستور الطلبةالحقوق المنصوص عليها في  الطالب الذي يعتقد أنّ 

 الطلبة. ةه إلى عميده التوجّ يمكن ،مع المحاضر مرال استيضاحبعد 

 

 (البورفاهية الط أكاديميّ  مجال)ة مشتركشكاوى   11.3

مدرسة التأهيل  ةه الى رئيسكت، عليه التوجّ ه  انت  قد  حقوقه كطالب أنّ يعتقد ا وا أكاديميّ  شكواه طابع  تحمل الطالب الذي 

 الطلبة. ةوعميد

 

 تتعلق بخدمة الطالب شكاوى  11.4

 مدير عامّ والطلبة  ةيمكنه التوّجه إلى عميد، كلّيّةفي ال يّةكت من ق بَل عامل في وحدة إداره  حقوقه انت   الطالب الذي يعتقد أنّ 

 .anatel@kaye.ac.il: لبريد اإللكترونيّ با كلّيّةلا( מנכ"ל)

 

 (מינהלתקנון ) ةداريّ اإل األنظمة . 12
قسط ، بما في ذلك دفع اليّةالواجبات اإلدار ئهاستيفاجميع الخدمات، بعد ب ويحظى، كلّيّةا في الالطالب طالب   دّ عَ ي   12.1

 .الدراسيّ 

، (הצגת  אישוריםتصاريح )ة بشأن مواعيد الدفع، تقديم تعليمات السكرتاريّ بة بدقّ  أن يتقيّدطالب  على كلّ  يجب 12.2

 قة من كاتب عدل.مصدّ ومستندات  يّةشهادات أصل

 شؤون الطلبة. إدارة بواسطةالشخصي  في الملفّ  يّةبياناتهم الشخص (לעדכן) تحديثجميع الطلبة  يجب على 12.3

 .كلّيّةاإللكترونيّة وفي موقع ال الشاشاتيوم على كّل ة بعناية نشورالم (הודעות) بالغاتالطلبة قراءة ال ب منلَ ي ط 12.4

، إال مختلفة الستفساراتفي وزارة التربية  (אגף הכשרת עובדי הוראה) علمينتأهيل الم فرعطالب إلى  ه أيّ يتوجّ ال 

 .كلّيّةمع إدارة ال ابعد التنسيق مسبق  

 

 كتبالاستعارة  أنظمة  12.5

 .(כרטיס קורא) «بطاقة قارئ» بإبراز فقطمن المكتبة يمكن استعارة الكتب 

 يوم تأخير.كّل غرامة عن  بدفع ي لَزمر د. الطالب الذي يتأخّ في الوقت المحدّ المستعارة  يجب أن ت عاد الكتب

 (.اوتسجيله امهتسلّ ب قبل لطالب مسؤول عن سالمة الكتب )يجب فحص الكتا
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 .الماليّة قيمة الكتابيعادل دفع مبلغ بم لزَ ا ي  كتاب   ضيعالطالب الذي ي  

 

 (ובטיחותהוראות ביטחון ) األمانات األمن ووجيهت  12.6

( ממו"ש) مركز االستعالمات والخدمات بالغإيجب . كلّيّةال نشآتم  المنشورة في  المانات وجيهت العمل بموجبيجب 

ا   عن أّي جسم مشبوه.فور 

 .ش.ج 25ة بقيمة م بدفع رسوم معالجة خاصّ لزَ دون مراقبة ي   يّةشخص االطالب الذي يترك أغراض  

 ة.ه الشخصيّ أغراضالطالب مسؤول عن 

  .خارجهأو  كلّيّةاإلدارة غير مسؤولة عن فقدان أغراض في حرم ال
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 مالحـق
 

 

 )أ(ملحق 

 وك أثناء االمتحانـالسل قواعد

 

 

 .يّةفي الكاديم طالبك كمن فتَرضي   مثلمااالمتحانات  زاهةعلى ن صْ احر  أ. 

 احترام.أدب وه باالمتحان وعاملْ  طوال راقبتعليمات المل لْ امتث  ب. 

 االمتحان. مّدة طوال ةمستقلّ  صورةب حّل االمتحان. ةك الشخصيّ تتحصيال فحصى لإ االمتحانيهدف  ج.

 .(كتابيّ او شفويّ احال من الحوال ) بأيّ صديق من مساعدة تلقّي ممنوع االستعانة بطالب أو أسئلتك للمحاضر.  هْ جِّ وَ د. 

وغيرها،  نقّالالحاسوب المالحظات، الدفاتر، الكتب، ال :مثل؛ إلى قاعة االمتحان ممنوع إدخال مواد مساعدة أيّ ا كانته. 

 توجيهات المحاضر. في أو متحاناال نموذج في شار إليهاالمساعدة الم وادّ باستثناء الم

 االمتحان. ةليطاستخدام له  أيّ بح سمَ ال ي  و «ذكيّة» أو ساعة ويّ حيازة هاتف خلالطالب على  حظَري   و.

نصف  مضيّ  بعد به مسموح المراقب. الخروج إلى المراحيض بتصريح منطة شرومغادرة القاعة أثناء االمتحان م ز.

 ى قبل نصف ساعة من نهايته.ساعة من بداية االمتحان حتّ 

 غرض كان. ال يستطيع استعادته ليّ فإنّه أو المحاضر،  اقبرإذا سلّم الطالب دفتر االمتحان إلى المح. 

دفتر  جانبإلى السئلة  نموذجوضع و ف عن الكتابةالتوقّ  على الطالب ،مّدة االمتحان قد انتهت إعالن المراقب أنّ  عندط. 

 االمتحان.

 

 .انضباطلجنة  إلىالطالب  إحالةي إلى تقديم شكوى ويؤدّ سالمذكورة أعاله  تعليماتلواحدة من ال متثالعدم االإّن 

ا،   االنضباطل إلى لجنة يُحاو، االنضباطأو أكثر من قواعد  ةشكوى لعدم االمتثال لواحدضده  تُقُّدمالطالب الذي نحيطك علم 

قد تصل عقوبات  هض ضدّ فر  تُ سو كلّيّةالمختلفة في ال م من حقّه في التمتع باالمتيازاتحر  إليه، سيُ  ةبوسنمن بمخالفة يُداو

 .كلّيّةلدستور افي  لمفصّ ، كما هو كلّيّةمن ال بعاداإلاإلقصاء أو  حدّ  إلى
 

  المتحانات:باة قلّ المتع نظمةاأل 
الطالب  ره.تأخّ ء جّرا بوقت إضافيّ  حظىي ولن ن،أن ي متحَ بح له سمَ ي  سى نصف ساعة حتّ ر الطالب عن االمتحان إذا تأخّ • 

به بعد نصف  حوسمالخروج من قاعة االمتحان من. أن ي متحَ بح له سمَ ي   المتحان لنر أكثر من نصف ساعة عن االذي يتأخّ 

ا من بداية االمتحان  .ساعة فصاعد 

 االمتحان.طوال على الطاولة  هاويضع( תעודה מזהה) يّةإثبات شخصبطاقة  برزيجب على الطالب أن ي• 

 .)صفر( 0 عالمةسيحصل على  - تأديتهر عدم وقرّ  نموذج االمتحانم لّ تسة االمتحان، وقاعإلى إذا دخل الطالب 

  (.טיפקס) بقلم الّرصاص أو باستخدام المصّحح )تيبكس( استئناف على امتحان مكتوبلن ي قبَل أّي 
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 )ب(ملحق 

 ي وحضانة األطفالد الوالدة، التبنّ ـبعما ، الخصوبةعالج ل،ـظ الحمـللطالبات في الحمل، حف ازاتـامتي

 (2012 - توصيات مجلس التعليم العالي وفق)

 

  للطالبات الحوامل امتيازات 
 االمتحان. في غضون مرحاضيحّق لطالبة حامل الخروج إلى الأ. 

 المتحان.في ادقيقة  30ة ة لمدّ إضافالطالبة الحامل  تستحقّ  ب.

في  ال  مسجّ  كان ذلك لوأثناء الحمل، حتى  يّةبالمشاركة في الدروس العمل ح لهاسمَ ال ي   يّةطالبة في برنامج التربية البدنج. 

، ليالئم لها تخّصصر في وضعها لرئيس البرنامج / اليّ الطالبة تقديم تقرير حول التغلى يجب عبرنامج دروسها. 

 ا.ا دراسيّ  ج  برنام

 من ع الطالبة الحاملمنَ ت  حوامل. اللنساء اعلى الخطرة  بالموادّ  فيما يتعلّقات بيانت نَشر  ،كلّيّةال ات فيمختبرغرف الفي د. 

خطرة،  لموادّ في المختبرات استخدام  يوجد. حتى إذا لم من هذا القبيل موادّ فيها م ستخدَ ت   المشاركة في المختبرات التي

افي المختبرات التي  هاحملأن تختار عدم المشاركة خالل يمكن للطالبة  واجبات  إكمال. أيّا كانت لموادّ  تلزم استخدام 

االمختبرات يكون م    ةص ومديربالتنسيق مع رئيس البرنامج / التخصّ  ،ةوالدالحمل أو في إجازة ال انتهاء بعد تاح 

 المختبر.

لَصق على يحّق للطالبة الحامل الحصوله.  من الشهر السابع للحمل حتى  إبتداء   السيارات في موقف (תו חנייה) إيقافة م 

 (.مستندات إبرازب منوطأشهر بعد الوالدة )ثالثة 

 

  الخصوبة عالجو الحمل في فترة لطالباتحقوق ا: 
  عن الدروس تغيّبال 

 مجملتشمل هذه الفترة مساق.  كلّ في أسابيع(  4)ليس أكثر من من الدروس ٪ 30 حتىعن الدروس  تغيّبيحّق للطالبة الأ. 

 المستنداتتقديم  لدى الطلبة ةمن مكتب عميدعطى ي   ذلك. تصريح بالمساق خالل يّةواالستثنائ االمسموح بهات تغيّبال

 .المالئمة

 مساق.كّل  في% من الدروس 40حتى  تغيّبيمكن ال ،الطلبة فقط ةوبموافقة عميد يّةفي حاالت استثنائ ب.

 .دفعدون  اان  مجّ لغى ويمكن للطالبة إعادته ي  سالمساق  %، فإنّ 40 نسبة تغيّبإذا تجاوز الج. 

 

  (מטלות) هامّ مال 

ا 21 تغيّبت التي الطالبة تقديم مهّمة فيه في الموعد الذي يجب  تغيّبكان الو الحمل، جّراء الفصل في القل على يوم 

 ،البديلة دريباتالوظيفة والت أو ةالمهمّ  تقديميحّق لها فإنّه  ،منه قريب ا أو( إلخ ،مشروع ،عرض ،سمينار ،دريبت وظيفة،)

 .تغيّبال فترة نهاية من خالل سبعة أسابيعحسب قرار المحاضر، 

 

   مختبراتال ش العمل،ر  ، وُ في التدريسالتطبيق 

ض بالتنسيق مع عوَّ ت   ،الطالبة ت فيهاتغيّبالفترة التي في  دعقَ ت  ش العمل أو المختبرات التي رَ وو   أيام التطبيق في التدريسأ 

 مهامّ في كّل واحدة من البات المتطلّ طبيعة وفق د من قبله، ص خالل فترة ت حدّ / المحاضر / رئيس التخصّ  المرشد التربويّ 

 لمذكورة أعاله.ا

 فإنّ النشطة بدون حضور،  في هذهبات متطلّ الكمال إ - / المحاضر رأي المرشد التربويّ  وفق -من المتعّذر  إذا كان ب

 دون دفع رسوم.وذلك ، الذي تنعقد فيه القريبالفصل  ها فيالعودة والمشاركة فيم بلزَ ت  الطالبة 

 

  مواعيد خاّصة 

ها ال يسمح التي الطالبة  ب من طلَ )سي   كلّيّةة في التّبَعن في موعد إضافّي ضمن المواعيد الم  متحَ المتحان، ست  بالتقّدم لوضع 

 المتحان(.م لالتقدّ ها غير قادرة على أنّ على  طبّيّ  مستندالطالبة تقديم 

ا تافي الفترة التي يكون فيها م   (מכלולالمجمع )أن تقّدم طلب ا لموعد خاّص بواسطة  في تقع على عاتق الطالبة يّةالمسؤول ح 

 لتقديم طلب لموعد خاّص.

 

  إلغاء مساق أو تأجيله 

ّدد في الى بعد انتهاء المحتّ  تللطالبة أن تلغي مساقا يمكن  هفين متحَ ها لم ت  أنّ شريطة  ،إللغاء مساق كلّيّةوعد الخير، الذي ح 

 .  .يّةإضاف رسومدون دفع للمساق  من جديد تسجيلال الطالبة تستطيعبعد 
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  (הקפאת לימודים) تجميد الدراسة 

ت فيه، والحفاظ الذي أنجبللفصل  جعيّ بأثر ر ،إيقاف الدراسة( قبل موعد االمتحانات إجراءللطالبة تجميد دراستها ) يمكن

 ين.سنت أكثر منإلى الدراسة  ، شريطة أاّل تؤّجلَ دون دفع رسوم من جديد على حقّها في التسجيل

 

   بعد الوالدةما حقوق الطالبة 
من يوم الوالدة الدروس بشكل متواصل  مجمل٪ من 30ستة أسابيع أو  هو بعد الوالدةما لطالبة  تغيّبال فترةى لقصالحّد ال

 :المستندات المناسبةمع تقديم  ةمكتب العميد فيح منَ تصريح بذلك ي  منهما. حسب العلى  –

 سبعة ، خاللوالعمل التطبيقيّ المختلفة في المساقات  الوالدةإجازة فترة  في غضون المعطاة مهامّ كمال الإطالبة لل يحقّ  -

ا الحقّ  هذا ينطبق. تغيّبال فترة نهاية من أسابيع  .والدة إجازة في خروجال يختار الذي الب الطالب على أيض 

 بالتنسيقت عوَّض ة، الطالب فيها تتغيّب التي الفترة في قدتع   التي المختبرات أو العمل شرَ و  و في التدريس التطبيق أيام -

 ةواحدكّل  في المتطلبات لطبيعة وفق ا ،دهايحدّ  يّةزمن فترة خالل صالتخصّ  رئيس/  المحاضر/  التربوي رشدالم مع

 .أعاله المذكورة مهامّ ال من

 نفسيتعيّ  حضور، دون النشطة هذه متطلبات إكمال - المحاضر/  رشد التربويالم رأيحسب  -من المتعّذر كان إذا -

 .رسوم وذلك دون دفع ،فيهتنعقد  الذي القريب الدراسيّ  الفصل في فيها االشتراك إعادة الطالبة على

 .(أعاله د§) ملواالح للطالبات متيازاتاال في مفّصل هو ما وفق المختبرات مجال في فتتصرّ  المرضع الطالبة -

 

  ةخاصّ  مواعيد 

ا 14 إلى تصل فترةلاالمتحان  عن تتغيّب قدو ،تسلّم طفل للحضانة أو يالتبنّ  الوالدة أوبعد ما طالبة   الوالدة يوم من أسبوع 

 .كلّيّةالفي  معمول بهاال المواعيد في إطار آخر إضافيّ موعد  في ت متَحن أنيحّق لها  ،تسلّم طفل للحضانة أو تبنيال أو

 

   هتأجيلإلغاء مساق أو 

ا الحق هذا ينطبق. مجان ا وإعادته ؤهإلغا ةوالد إجازة بسبب مساق عن تتغيّب التي للطالبة يحقّ   الذي الطالب على أيض 

 .)نيابة عن زوجته( والدة إجازة في خروجال يختار

 قسطدفع ب أن ت لَزم دونب يندراسيّ  فصلينب دراستها تمديد ةوالدال إجازة جّراء الدراسة عن تتغيّب التي للطالبة يحقّ  -

ا الحقّ  هذا ينطبق. التمديد هذا في أعقاب يّةإضاف مدفوعات أيّ  أو دراسيّ   في الخروج يختار الذي الب الطالب على أيض 

 .)نيابة عن زوجته( والدة إجازة

 

  الطالبة زوجأو الطالبة  زوج 

 أسبوع من الدراسة. ةلألسباب المذكورة أعاله لقضاء اجازة لمدّ  تغيّباللزوج الطالبة أو زوجة الطالب يحّق أ. 

خالل  ينعقد، إذا تغيّبا عن االمتحان الذي لحصول على موعد امتحان إضافيّ الزوج الطالبة أو زوجة الطالب يحّق ب 

 .للحضانة طفلم تسلّ ي/ السابيع الثالثة من تاريخ الوالدة / التبنّ 

 

  موعد إنهاء اللقب 

 ين منفصلين دراسيّ  ىحتّ ة، دون دفع رسوم إضافيّ ب ،المسموح بها تغيّبال اتلى فترا إاد  ستنا إنهاء اللقبتمديد موعد  سيتمّ 

من أجل  الذي يمنح الحقّ  ظرفحتى شهر واحد من نهاية ال ةمكتب العميدالتوّجه إلى  ينبغيهاء اللقب. إلن قبولالموعد الم

 الدراسة. تجزئة نسيقت

 

   (צילום) تصويرخدمات 

ا 20بعد الوالدة لطالبة ل حقّ ي مكتب ل التوّجه يمكن للحصول على ذلكعن الدراسة.  غيابيوم  مقابل كلّ  لقاء اانيّ  مجّ  تصوير 

 .ةالعميد

 

  חדר הנקה( رضاعغرفة اإل( 

مركز االستعالمات والخدمات ه إلى التوجّ  ينبغيح الغرفة لطالبات المرضعات. للحصول على مفتامتاحة ل رضاعغرفة اإل

 .(אגודת הסטודנטים) الطلبة رابطةإلى ( أو ממו"ש)

 

  (נוהלי טיפול) ةجالعمال أنظمة 
ا 14خالل  ةي تسلّم إلى مكتب العميدالوالدة والتبنّ و الخصوبة عالجحفظ الحمل و عن تصاريحأ.  ، االستحقاقمن بداية  يوم 

 مع إرفاق قائمة المساقات التي تدرسها الطالبة.

 ة.يّ دات الطبّ مستنللمحاضرين دون الكشف عن ال المطلوبة تصاريحال نقلة مسؤول عن يّ الكلّ  ةمكتب عميد .ب

  قة.غير محقّ  حقوقهنّ  أنّ  يعتقدنتي شكاوى الطالبات اللوا يعالج ةمكتب العميد ج.
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 )ج(ملحق 

 (שירות מילואים) يّةخدمة االحتياطال في طلبةلل امتيازات

 (2012 – قانون حقوق الطالب )تعديل وفق
 

 

 .ةخدمة االحتياطيّ ال أداء سة بعداردحقوق الطالب العائد إلى الب عريفهو ت متيازاتالغرض من اال

 أيّ أو  االمتيازات ممارسةهون مشاكل في جابيالذين والخدمة االحتياطيّة لطالب العائدين من لعنوان ال هي ةبة الطلعميد

 .حلّ  مابقيت دونأخرى  اكلمش

 

   (يّةتنسيق الخدمة االحتياطللجنة  طلب) ולת"ם إرسالالمساعدة في 
ا قبل  40في موعد ال يتجاوز  ،االستدعاءم أمر تسلّ وتقديمه فور  ةيمكن الحصول على نموذج الطلب في مكتب العميد يوم 

 .تاريخ بدء الخدمة

 .االستدعاءمن أمر  صورةجميع تفاصيل النموذج وإرفاق  تعبئة يجب

 .االمتحانات تواريخر نشَ ت  الطلب حتى لو لم  تقديم تأجيل ممنوع

 

  اتمساقالحضور في ال 
التي  دروس٪ من ال20 الـ ضمنال يندرج  (שירות מילואים פעיל) الفّعالةخدمة االحتياط  عقبات ساقعن الم تغيّبال

 .ةلبالط دستورعنها وفق  تغيّبيسمح للطالب بال

شرط بما في ذلك  ،حقوقه نتيجة لذلك قَصنتوال ت   ،دون قيد ،يّةفترة الخدمة االحتياط في الدروسعن  تغيّبللطالب ال يحقّ 

 .«حاجن» إعطاء عالمةأو  الوظائفالمتحانات أو تقديم ل مللتقدّ  قحاللغرض  في الدروس الحضور

ا على القل خالل  20أو ّي فصل مساقأيام على القل خالل  10ة ة لمدّ لطالب الذي خدم في الخدمة االحتياطيّ ا  مساقيوم 

قد   يكونَ بشرط أاّل  يّةرسوم إضافدفع بدون  وإعادته المساقتأجيل يمكنه  ،المساق دروسعن  جّراء ذلك تغيّبو ،يّ سنو

ن  .بعد  فيه  امت ح 

خدمة االحتياط الفّعالة  نموذج رازإب مع ةمكتب العميد منخدمة االحتياط  عقب تغيّبال تصريح عنيمكن الحصول على 

 .(שמ"פ)

 

   في خدمة االحتياطزوجته زوجه/الذي الطالب/ة الوالد/ة 
 تغيّبالله  ، يحقّ ةخاصّ في حالة أو  وارئطالفي حالة خدمة احتياطيّة في  اته قد خدمه أو زوجالذي زوج /ةالوالد /ةلطالبا

ا 10:30لمدة ساعتين دراسيتين حتى الساعة  ،خدمة االحتياط في فترةيوم كّل في  ،الدروسعن  الساعة من  وبدون قيود بدء 

أو تقديم  م لالمتحاناتبالتقدّ  لغرض الحقّ بما في ذلك شرط الحضور  ،تغيّبحقوقه بسبب هذا ال قَصنتت  ولن  ،15:00

 .«ناجح» عالمةأو الحصول على  الوظائف

 

   ّةالمساعدة األكاديمي 
 .ةإلى مكتب العميدتوّجه مدعّو لل يّةالطالب الذي يسعى للحصول على مساعدة أكاديم

 

  وظائفتقديم ال 
د ة في حتياطيّ ابسبب خدمة  كلّيّةعن ال تغيّبالطالب الذي  دِّ يقوم المحاضر بتأجيل  -أو قريب ا منه  ،ةلتقديم مهمّ الموعد الذي ح 

 .في الخدمة االحتياطيّة هافي خدمالتي  على القلّ اليام  عددة بديلة بناء  على القرار ور بشأن مهمّ يقرّ ة أو تقديم المهمّ 

ا أو أكثر 14لمدة  يّةحتياطاخدمة عقب دراسته  خسرم حقوق الطالب الذي يتنظلقواعد  كلّيّةال حّددت  لكي يتمّكن من ،يوم 

 .وظائف على القلّ  ثمانيتقديم 

 

  العمليّ  أهيلات التمساقالت ورحال ،ش العملر  وُ  ،اتالسمينار ختبرات،الم 
 عمليّ  تأهيللة أو ورشة عمل أو رحأو  سمينارأو  مختبرفي  مساقن ع ةيّ حتياطاب بسبب خدمة للطالب المتغيّ  كلّيّةتسمح ال

 كلّيّة. تعمل اليّةرسوم إضاف دفع إكمال ما فاته أو إعفائه من المشاركة أو السماح له بالمشاركة فيها في وقت الحق دون أيّ ب

 .في هذا الشأن ونشرها أنظمةعلى وضع 

 

 



20 

  االمتحانات 
ا  في موعد إضافيّ  ي متَحنأن ، يحّق له احتياطيّةخدمة ب بسبب لطالب الذي تغيّ ا  .خسرهموعد  عن كلّ عوض 

 ،مساقكّل في  متحانفقط لال موعدينإلى  تقّدمالطالب في ال تغيير حقّ  ما من شأنه ستحقاق لموعد إضافيّ الافي ال يوجد 

 .لقانونبموجب ا

 (.מכלול) المجمع بواسطة نظام خاصّ ال للموعداستمارة طلب  تعبئةيجب 

 

   تصويرخدمات 
ا مجانيّ ا  50 يّةيحّق للطالب في الخدمة االحتياط  عليهفيه عن الدراسة. لممارسة هذا الحّق  تغيّبكّل يوم  مقابلتصوير 

 .ةالتوّجه إلى مكتب العميد

 

  التربية(إثراء في  مساقواحدة ) استحقاق طةنق إلى فّعالةال ةخدمة االحتياطيّ التحويل  نظام 
ا متتالي ا  14لطالب الذي يخدم أكثر من ا بدال   ةواحد بنقطة استحقاقالحصول على اعتراف  يمكنه يّةاالحتياط في الخدمةيوم 

:) ربيةاإلثراء في الت مساقمن   .التربيةإثراء في  مساق لم يكن قد شارك سابق ا في ما، (קייהילה مثال 

 

 

 

   


