
  2018-2017للسنة الدراسية  اكديمميةاأل الدراسةتعليم وال أنظمة

 وبين نظمة التعليم والدراسة ا إلجراءات في حدلة وجوي تعدرض بين النص العربي

 . מחייב הכתוב בנוסח בעברית() الملزم هو العبريالنص  –نص العبري لنسخة ا

 

األكاديمية  - اإلدارية الشؤون غالبيةم تنظي في سبيل األكاديمية أنظمة التعليم والدراسة أُعدّت

 والدراسات العليا.للقب األول فيما يتعلق بدراستهم  ةبالمشتركة لجميع الطل

جامعية، بتحديد هذه األنظمة.  ةتدريسيهي لجنة و (،ל"נה ועדת)والدراسة  عليمأنظمة الت تقوم لجنة

 د ويتّم اإلعالن عنهاحدّ ، تُ على وجه الخصوص في الكليات المختلفة ال ي أنظمة أخرى تخصّ أ

 ل الكليات.من قِب  

كلية على نحٍو ، والتي تتعامل معها الهذه أنظمة التعليم والدراسة السارية في بنوديتّم ذكر بعض ال

الخاّص  (שנתון) للمساقات كتاب التقويم السنويفي  ،د في األنظمة العامةا هو ُمحدّ عمّ  مختلف

 .ةالعام نظمةن األع زهاتميّ  ، بصورة واضحةبالكلية

كانت مواضيع مبدئية أو  لو، فيما استثنائيةأي مواضيع  أو األنظمة العامة غّطيهامسائل التي ال تال

لها الكلية، وهذه تحوّ هيئات بحثها في  ق بمجموعة من الطالب أو بطالب واحد، يتمّ تلك التي تتعلّ 

 سة التخاذ القرار النهائي.إلى رئيس لجنة أنظمة التعليم والدرا -ضرورةعند ال-بدورها 

على قرارات الكلية في مجاالت تقع ضمن  ستئنافا ، كهيئةشغل رئيس لجنة التعليم والدراسةيُ 

 ت لجنة أنظمة التعليم والدراسة. مسؤوليا

 

 :مالحظة

 في كل مكان تظهر فيه كلمة "طالب"، القصد أيًضا طالبة. 
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 طدلب في الجدمعة العبرمة   .1

 تعرمف  1.1

 يستوفي الشروط التالية: الذي بالطالب في الجامعة العبرية هو الطال

ودفع الدفعة األولى. " مرشد الملتحقلة في "قبوله للجامعة وفقاً لشروط القبول المفصّ  تمّ   1.1.1

 מקדמה

قدم برنامجه الدراسي لسكرتارية الكلية، بحسب القواعد المتبعة في الكلية )أنظر فصل   1.1.2

 لبرنامج الدراسي"(.تسجيل لال"

حسب القوانين والمواعيد المنشورة في كراسة حسابات الطلبة،  دائرةي تسجيله ف نّظم  1.1.3

 "بوابة للطالب في الجامعة".

 

 النفدذمة 1.2

الدراسة"، يبقى في هذا  تعليقمن تّم تعريفه كطالب في سنة دراسية معينة ولم يقم بإجراءات "كل 

 حتى موعد افتتاح السنة الدراسية التي تليها. المنزلة

 

 الطدلب بطدقة  1.3

. تمنح بطاقة طالبعلى  1.1بند الطالب الذي استوفي جميع الشروط المذكورة في يحصل 

 بالخدمات المتاحة لخدمة الطلبة الجامعة والتمتع باتتكتب من مكالاستعارة الطالب حّق  بطاقةال

 في الجامعة.

 

 ةجدمعيال الرسوم  1.4 

ّصل في كراسة "بوابة للطالب في ودفعات أخرى، مف القسط الجامعيالقوانين لحساب إن 

 الجامعة" وأيًضا في موقع الجامعة على االنترنت.

: يجب على الطالب ترتيب دفعات قسط التعليم للجامعة، بأكملها وفي  واجب الدفع  1.4.1

 مواعيدها.

 قسطالسددوا دفعات أي معلومات عن الطالب الذين لم ي يحجب النظام الموحسب  1.4.2

 لتفاصيلو/أو إصدار تصاريح.  وال يُمكنهم من الحصول على عالمات بغي،كما ين الجامعي

 وفي موقع االنترنت. ألجامعةكراسة "بوابة للطالب في  أنظر أضافية

 نظدميال طدلبال  1.5

  في الجامعة العبرية. نظامي ، هو طالب1.1شروط التعريف في بند  كل طالب يستوفي



 

 مستكمل للبحث 1.6

لب بتأهيل نفسه للدراسة العليا افي مسار غير بحثي( الذي يطالثاني لقب المل طالب )عادة من يح

 واجباتالمن أجل الحصول على ذلك بحسب  درس، والذي يدكتوراهللحصول على لقب 

 المفروضة عليه من قِبل الهيئة المخولة لذلك في الكلية.

يع تقديم طلبه للدراسة للقب ، يستطبنجاح الكلية متطلباتكمل للبحث" الذي استوفى ست"م  1.6.1

كما هو  البحث المسار البحثي طالب الهيئة المشرفة علىكتوراه والذي سيتم فحصه من قبل الد

  .رفي هذا األم متبع

 

 طدلب تحضيري للقب الثدني  1.7

بسبب  الثانيوالذي ال يستوفي جميع شروط القبول للقب الطالب الحامل للقب األول   1.7.1

العالمة المطلوبة، يحق له من  نقاط اقل 5بفارق ، لكنها للقب األولفي ا ر كافيةعالمة تخرج غي

. إذا تّم قبوله، سيُطلب منه دراسة ثانيدراسات تحضيرية للقب اللالنخراط بالتوجه للكلية بطلٍب 

 بالنسبة وبالعالمة التي تحددهما الكلية ذاتها.   مساقات من مستوى اللقب األول

الثاني من الممكن أن يُقبل أيًضا مرشح كان قد درس للقب التحضيرية للقب للدراسات   1.7.2

 األول في مجال مختلف ويُطلب منه استكمال الدراسة بنسبة مختلفة حسب متطلبات الكلية.

أن يتعلم، باإلضافة إلى التعليم التحضيري مساقات يحق للكلية أن تسمح للطالب في هذه الحالة 

الطالب بنجاح  تمّ . إذا أفي السنة نقطة تعليمية 12تصل إلى قصوى  من اللقب الثاني بنسبة

بهذه المساقات  تم اإلقرار، يلدراسة اللقب الثاني هوتّم قبولالدراسات التحضيرية للقب الثاني 

 من دراسته للقب الثاني. جزءك

 

 جدمعي لحصول على لقبيس بهدف اطدلب خدص متعلم ل 1.8

ب الحصول على لقب جامعي. الطال ، لبرنامج دراسي، ليس بهدفالطالب الذي قُبل للجامعة هو

 خاص يتعلم في مساقات برامج الدراسة العادية.ال

، فقط إذا استوفى شروط القبول التي ُحددت لهذا الوضع في "خاصالالطالب "يُقبل   1.8.1

 الكلية.

 لطالب لهذا الوضع لسنة واحدة فقط.ايُقبل   1.8.2

دراسته ألكثر من لكلية الستكمال التابعة ليطلب تصريح من لجنة التعليم  حق للطالب أني  1.8.3

 واحدة فقط.سنة 

يحق للطالب أن يطلب من لجنة التعليم التابعة للكلية أن ينتقل لبرنامج دراسي للحصول   1.8.4

 على لقب جامعي.



لمها في برنامج االعتراف بمساقات كان قد تعحول امكانية  تقوم لجنة التعليم باتخاذ القرار 

 االعتراف بها.  "الطالب الخاص" وتحدد أية مساقات يمكن

 

 للحصول على "اللقب األول" لشرط الب تحت طد  1.9

الذي قُبل كطالب تحت االختبار والذي عليه إكمال ُمعطى  اإلنسانية علومالمرشح لكلية   1.9.1

 ناقص. 

 النظامي. البمشابهة للط شرط،طالب تحت الواجبات وحقوق ال  1.9.2

 

 نتقدل من اكلية للى أخر  االنتمدء للكلية واال 1.10 

الكلية  متقاربة.من اختصاصات  أقسام الذي يعمل ضمنه الكلية هي اإلطار المؤسساتي  1.10.1

حدد الكلية أنظمة تُ  ا المختلفة.قسامهمسؤولة عن المواضيع األكاديمية واإلدارية المشتركة أل

ق بالطالب إدارية تتعل –نظمة الجامعية. تعنى الكلية بشؤون أكاديمية دراسية، تُضاف إلى األ

أمور استثنائية في مبنى الدراسة، مواعيد خاصة لالمتحانات، تفوق في  خالل فترة دراسته، مثل

 نهاية دراسته. الدراسة، وهي التي تمنح الطالب شهادة اللقب الجامعي في 

 دراسته. قسمللكلية المسؤولة عن  الطالب "ينتمي"أن  ،عدة هيقاال  1.10.2

بحيث أن كل واحد  مختلفين،  قسمينفي واحد قب حصول على لطالب الذي يتعلم للال  1.10.3

يحق للطالب أن يغير هذا االنتماء  منهما من كلية مختلفة، عليه أن يختار انتمائه إلحدى الكليات. 

ل للمساقات في السنة الثالثة من فترة التسجي مرة واحدة خالل دراسته، بحيث ال يتأخر عن

 دراسته للقب. 

،  ، طب األسنان، الخدمة االجتماعية( ، الطبقانون)ال قسامبعض األالدراسة في   1.10.3.1

 إضافي في كلية أخرى.  قسمتُلزم الطالب باالنتماء إلى كلياتهم، حتى إذا كان الطالب يتعلم في 

 

 ب : ببرندمج تبديل الطالشترك طدلب الم  1.11

 طالب للقلب االول , طالب خريج لقب اول او لقب ثاني المشترك ببرنامج تبادل الطالب 

 . في برنامج تبادل الطالب المشروح قي ملحق أانظر اجراءات االشتراك 

  مدتئلمال الطدلب الُمستحق 1.12

 مات خاصة ألسباب شخصية دائمة أو عابرة.ئمستحقا لمال نظاميقد يكون الطالب ال

مة تمنحه ئتراكمة ويكون الطالب مستحقا لمالال تكون م النظامي مات التي يستحقها الطالبئالالم

تكون هي سأغلب الحقوق في كل موضوع. على سبيل المثال، إضافة الوقت في االمتحان 

   مات التي تمت المصادقة عليها للطالب ألسباب مختلفة.ئاألطول من بين المال

 

 



 وبة بدللغة العبرمة مالئمدت بسبب الصع 1.12.1

الطالب الذي لدية صعوبة في اللغة العبرية ويطلب مالئمات حسب الوضع المفصل في ملحق ب 

وذلك خالل الشهرين  للطالب صفحة المعلومات الشخصيةعليه تقديم تصريح المعلومات في 

 ملحق ب(  . 7.6.1االولين من الدراسة الجامعية )لمالئمات لالمتحانات تظهر في بند 

 –سر تعلمي عُ بسبب مات ئمال  1.12.2

مة ئعليه تقديم طلب للمال ،لديه مة بسبب ُعسر تعلميئمالالحصول على الطالب الذي يطلب 

تقوم لكلية األم التي ينتمي إليها. التابعة سكرتارية التعليم  وذلك بواسطةتقرير تشخيص  إليهُمرفق 

                                                                                    مي.يطالب ذوي العسر التعلدعم التشخيص و وحدةالطلب إلى تحويل السكرتارية ب

يقدم الطالب الطلب خالل الشهر األول من دراسته في الجامعة العبرية أو حتى شهر من تاريخ 

                                                                                                                                                                                                          أقصى.  كحدٍ  ألتشخيص

 ملحق ج . 7.6.2اجراءات المالئمة للعسر التعليمي مشروحة بالبند 

 

 في حاالت الوالدية تنسيقات   1.12.3

ني أو تبّ ، طفل إجهاض، طالب وطالبات بعد والدةعملية بعد طالبات او  حواملالطالبات ال

الذين خضعوا او   المستقبل أو كأهل في عائلة حاضنةللحضانة كأهل في  طفل الحصول على

 الجندر مركزةإلى عليهم تقديم طلب مات ئالحصول على مالفي بون الذين يرغ  لعالج االخصاب

ومعلومات   جراءاتانظر لإل ألطلبإرشادات لتقديم  الطلبة. عميد مكتبحقوق األهل في و

ومهام ُمركزة  للمالئماتحقوق المستحقين                                           اضافية بملحق د .

 .tudean.huji.ac.il/?cmd=ease.163http://s -مات موجودة في الرابط التاليئالمال

 –لمن يخدمون في الخدمة االحتياطية  مالئمات 1.12.4

في الجيش ويطلب الحصول على  دمة االحتياطيةالب الذي يتغيب بسبب خدمته في الخالط

. (.הסטודנטים דיקנט) عمدة الطلبةمات، عليه تقديم طلب إلى مركز الخدمة االحتياطية لدى ئمال

 و بملحق ه مات موجودةئمات ومهام ُمركزة المالئيم الطلب، حقوق المستحقين للماللتقد إرشادات

  -في الرابط التالي

http://studean.huji.ac.il/?cmd=miluim.151 

 -المكفوفين/مالءمات لِضعاف البصر 1.12.5

كفيف يجب أن يتوّجه إلى /صول على مالءمات لكونه ضعيف البصرالراغب في الح الطالب

مركزة خدمات الرفاه في المركز التعليمي للمكفوفين في مكتب عمادة الطلبة. أنظمة المالءمات 

 .حالمكفوفين مفصلة في الملحق /لِضعاف البصر

 

 

http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.163
http://studean.huji.ac.il/?cmd=miluim.151


 األلقدب الجدمعية. 2

  

العلوم األدبية، كلية العلوم االجتماعية أو  في كلية –ول  )اللقب األ "خرمج الجدمعةلقب "  .2.1

(؛ B.S.W.(؛ في الخدمة االجتماعية )B.Aالعلوم األدبية واالجتماعية معاً. في إدارة األعمال )

(؛ في B.Sc.Pharm(؛ في الصيدلة )B.Sc.(؛ في العلوم الطبيعية )LL.Bفي القانون )

(؛ في B.Sc.Agr(؛ في العلوم الزراعية ).B.O.Tل )(؛ في المعالجة بالتشغيB.S.Nالتمريض )

م التغذية (؛ في علB.Sc.Med.(؛ في علوم الطب األساسية )B.Med.Sc.الطب )

(.B.Sc.Nutr ؛)الفنون االستعراضيةبالتعاون مع األكاديمية للموسيقى و في العلوم الطبيعية 

(.B.Sc.Mus)والفنون كاديمية للموسيقى بالتعاون مع األ ؛ في العلوم األدبية واالجتماعية

(؛ في العلوم األدبية واالجتماعية بالتعاون مع B.A.Mus.)تخصص موسيقى( ) االستعراضية

 (.B.A.Dance.خصص رقص( ))ت الفنون االستعراضيةواألكاديمية للموسيقى 

دلة هي ثالث سنوات، باستثناء القانون، المعالجة بالتشغيل والصي األولقب للامدة الدراسة لنيل 

 التي تستمر الدراسة بهم مدة ثالث سنوات ونصف، الهندسة والتمريض، لمدة أربع سنوات.

 

في العلوم األدبية، في علم اإلجرام، في العلوم  – لقب "مدجستير الجدمعة" )اللقب الثدني   .2.2

(؛ في M.S.W.(؛ في الخدمة االجتماعية )M.B.A.(؛ في إدارة األعمال )M.A.االجتماعية )

والذي يُعطى أيًضا في كلية الطب وفي مدرسة الصيدلة؛ في القانون  (M.Sc.علوم الطبيعية )ال

(.LL.M( ؛ في علم المكتبات).M.L.S( ؛ في الصحة الجماهيرية).M.P.H ؛ في العلوم)

(؛ M.A.Mus.(؛ في العلوم األدبية بالتعاون مع األكاديمية للموسيقى )M.Sc.Agr.الزراعية )

 (.M.F.A.(؛ في العلوم األدبية بالتعاون مع "بتسالئيل" )M.Sc.Nutr.) في علم التغذية

معدّة لحاملي لقب "بكالوريوس" والذين حصلوا على عالمات مناسبة، الثاني لقب الالدراسة لنيل 

 وتستمر هذه الدراسة مدة سنتين.

 

ة لنيل الدراس  ..LL.D  و "ياكتور في القدنون" ).Ph.Dلقب "ياكتور في الفلسفة" ) .2.3

ماجستير الذين أنهوا دراستهم في الماجستير بنتائج جيدة جدًا.  لقب دكتور معدّة لحاملي لقب

تستمر الدراسة على األقل مدة سنتين متواصلتين. والنقطة األساسية في هذه الدراسة هي إجراء 

على  المشرفة الهيئة"م في يحكتقدم للنص يُ في نطاق الجامعة العبرية وتلخيصه كصلي أ بحث

   ."البحث بطال

 

تستمر دراسة .  .D.M.D  و "ياكتور في طب األسندن" ).M.D"ياكتور في الطب" ). 2.4

الطب أن يُكمل أيًضا سنة عمل  كليةالطب وطب األسنان مدة ست سنوات. على الطالب في 

 تطبيقية )ستاج( بعد نهاية سنوات الدراسة الستة.

 



هذه الدراسة معدّة للمرشحين حاملي لقب .  .D.V.M"ياكتور في الطب البيطري" )  .2.5

علم األحياء )لتفاصيل أخرى أنظر في "الدليل للتسجيل"(. دراسة الطب بكالوريوس في مجال 

تستمر  للعلوم الزراعية، الغذاء وجودة البيئة كليةالالبيطري في نطاق مدرسة الطب البيطري في 

 سنوات. 4مدة 

 

 لقب حاملي لمرشحين معدّة الدراسة هذه. (Pharm.D" ) السرمرمة ةالصيدلياكتور في 

 الدليل" في أنظر أخرى لتفاصيل) قريبة مجاالت في أو الكيمياء في أو الصيدلة في بكالوريوس

 كلية في الصيدلة مدرسة نطاق في تكون السريرية الصيدلة في دكتور للقب الدراسة"(. للتسجيل

 .سنوات 3 مدة وتستمر الطب

   

   Diplomaدية" )يراسة لنيل "شه

الدراسة لنيل شهادة معدّة لحاملي اللقب األول. يُستثنى من ذلك شهادة التدريس، شهادة في 

اإلحصاء وشهادة في التنقيح اللغوي، الذي يمكن البدء بهم خالل الدراسة للقب األول. تستمر هذه 

 . السنوي(م التقويالدراسة مدة سنة أو سنتين، بحسب نوع الشهادة )التفاصيل في كتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسةمسدر ال. 3

 للقب "البكدلورموس" )اللقب األول  دراسةمسدر ال  3.1

)والذي يشمل  مزدوج التخصص الدراسة في الكلية للعلوم األدبية في مسارين: مسار تجرى

. في كلية العلوم منفرد التخصصقسمين رئيسين أو قسم واحد رئيسي والثاني قسم ثانوي( ومسار 

. يحق للطالب في السنة مزدوج التخصصتماعية يُطلب من الطالب أن يبدأ دراسته في مسار االج

وبدراسات ُمكملة، بشرط أن تكون نتائجه في السنة منفرد التخصص الثانية المتابعة في مسار 

 الدراسة، جيدة.    ناألولى م

حد ودراسات ُمكملة أو في وم الطبيعية أن ينهي دراسته في قسم واليستطيع الطالب في الكلية للع

عدة أقسام. في كلية الطب، طب األسنان، الزراعة، القانون، مدرسة التمريض، ومدرسة الخدمة 

االجتماعية، يتعلم الطالب عادة في قسم واحد فقط طيلة فترة دراسته )لكن هنالك حاالت يقوم بها 

 طلبة بإضافة قسم آخر(.

 

 لقب الثدني للقب "مدجستير" )ال دراسةمسدر ال  3.2

تُجرى الدراسة للقب الماجستير في مسارين: مسار بحث والذي يُطلب فيه من الطالب تقديم 

( ذات طابع بحثي )بحسب طلب الكلية( סמינריונית עבודהوظيفة نهائية أو وظيفة حلقة دراسية )

 كشرط للحصول على اللقب، ومسار غير بحثي. 

 

 مسدر مبدشر للقب "الداكتوراه"  3.3

لب الذي أنهى دراسته للقب البكالوريوس بعالمة مالئمة، بإمكانه اختيار مسار مباشر للقب الطا

مكانة طالب قال إلى الدكتوراه. لتفاصيل عن شروط القبول، عن مسار الدراسة وشروط االنت

أنظر الكتب السنوية لكل كلية. يحق للطالب خالل دراسته في المسار المباشر، أن  –دكتوراه 

 الكلية. متطلباتلقب ماجستير بعد أن يكون قد استوفى جميع  يحصل على

 

 المعرفية  الهيئات 3.4

"، وهي هيئات ة للقب األول في بعض التخصصات "ُشعبمج الدراسيالبرا تشمل بعض 3.4.1

 . تعليميةنقطة  32من  تألّفمعرفية ت

"، ات" و"اختصاصات"مسارماجستير( هنالك الللقب الثاني )ة امج الدراسيلبرا في بعض 3.4.2

  .وحدة تعليمية 12معرفية من الهيئات هذه ال ألّفتت

 

واحد، بينما  برنامج دراسيّ ب الملتحقين للطالبا بشكل عام فقط متاحً سار" "الم يكون 3.4.2.1

 الملتحقين بأكثر من برنامج دراسّي واحد. ص" فهو متاح للطالباصتخ"اال

لقب يرادها في شهادة الوإ بينهما دمجال" أو اصيناختص" أو "مسارينال يمكن شمل " 3.4.2.2

عدد الوحدات التعليمية المستلزمة )أي أن نطاق  خارج همافي حال تّم اكتساب أحد الّ الثاني، إ



الكامل في  البرنامج الدراسي تعليمية أكثر مما يتطلبّه نقطة 12لى األقل ع كسب قد الطالب يكون

 الشهادة وفقًا للجدول المفصل أدناه:  في نصّ  ار/االختصاصيتّم إدراج الدراسة في المس (.القسم

 

 النص في الشهدية الهيئة المعرفية المدرسة

في  أو في القسم...، في المجال  كجزء من الوحدات التعليمية للقب 

 التخصص 

أكثر من الوحدات التعليمية المستلزمة 

 للقب 

 في القسم... وفي التخصص 

 

 

البرامج الدراسية )مثل: "تشديد"، "تركيز" أو  بعضمعرفية إضافية في هنالك هيئات   3.4.3

يفاء الحصص ة إتعليمية. يمكن أن تدرج الكلية المعنيّ  نقطة 12من  اختصاص فرعي"( وتتألف"

، لكن ليس في لطالببا كشف العالمات الخاصالهيئات المعرفية في  بهذه خاصةالالدراسية 

 الشهادة ذاتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  التسجيل للبرندمج الدراسي. 4

ة دراسية، على الطلبة اختيار المساقات الالزمة من أجل التقدم كما ينبغي في مسار سنالعند بداية 

 دراستهم. 

استشارة عامة في األمور التي تتعلق في الدراسة وإلجراءات الدراسة، ممكن الحصول عليها في 

ولشؤون الطلبة. في كل قسم، هنالك  تعليمون السكرتارية كل قسم و/ أو في السكرتارية لشؤ

مستشار يكون في خدمة الطلبة بحيث أن وظيفته هي إعطاء إرشاد شخصي واستشارة أكاديمية 

 في كل المواضيع التي تتعلق في البرنامج الدراسي.

 

 أمدم استشدرمة وتقدمم البرندمج الدراسي )استمدرة يراسة   4.1

ام في الكليات أيام استشارية وأيام تسجيل أكاديمية مركزة، والتي تهدف قبل بدء السنة الدراسية تُق

إلى مساعدة الطلبة في بناء البرنامج الدراسي للسنة الدراسية. في قسم من الكليات، في بداية األيام 

. يستطيع الطالب عن الدراسة شروح عامة خاللهااجتماعات للطلبة وتُعطى  االستشارية، تُقام

الستشارة، الحصول على توجيه شخصي قبل التسجيل للمساقات ولمجموعات خالل أيام ا

التدريب. في بعض الكليات، االستشارة هي أمر إلزامي، ويحتاج الطالب إلى الحصول على 

 توقيع المستشار على استمارة الدراسة.

 

 الدراسة نموذج البرندمج الدراسي )   4.2

جميع المساقات التي ينوي دراستها في كل من  في البرنامج الدراسي يسجل الطالب  4.2.1

 الفصول الدراسية في تلك السنة.

المحاضر قريب من الطالب قرابة عائلية  همساق يكون فييُحظر التسجيل ل هيالقاعدة  4.2.1.1

تفحص لجنة في حاالت خاصة، سمصالح. بالتضارب وجود من الدرجة األولى أو في حال 

أن تسمح، وبأي شروط، تسجيل من هذا النوع بالرغم من الحظر في الدراسة إذا كان من الممكن 

 . 7.6.6 راجع أيًضا البندالموضوع. 

يكون البرنامج الدراسي ساري المفعول بعد أن يتم استيعابه في النظام الُمحوسب وبعد   4.2.2

، مطلوب أيًضا المصادقة عليه في سكرتارية الطلبة. في الكليات التي تُلزم الطلبة بتلقي االستشارة

 توقيع المستشار على استمارة التدريس قبل تقديمها للمصادقة عليها في السكرتارية.

السنوي التقويم المساقات التي تّم تسجيلها بطريقة مخالفة لألنظمة المفصلة في كتاب   4.2.3

 ها، حتى إذا شارك الطالب في االمتحان.التابع للكلية، ال يتم االعتراف ب

القسط للطالب. جزئية  جامعيالبرنامج الدراسي هو الذي يُحدد جزئية القسط الر ِكب    4.2.4

تُحدد كحاصل ضرب ساعات الدراسة للمساقات الُمسجلة في البرنامج الدراسي بالقيمة  الجامعي

صفحة  في"ساعة دراسية" المشتقة من اللقب، الكلية ومسار الدراسة. هذه الُجزئية ُمبينة 

 لطالب" على موقع االنترنت. "معلومات شخصية ل

حسابات الطلبة لكنه لم يُقدم برنامًجا دراسيًا، يُلزم  دائرةالطالب الذي قام بالتسجيل في   4.2.5

 كامال حتى استيعاب برنامجه الدراسي.  القسط الجامعيبدفع 

يُلزم  الطالب الذي قدّم برنامجه الدراسي لكنه لم يقم بالتسجيل في قسم حسابات الطلبة  4.2.6

بحسب البرنامج الدراسي الذي كان قد قدمهُ، واستنادًا إلى تصريح االلتزام  القسط الجامعيبدفع 

 الذي قدمهُ كجزء من عملية تقديم البرنامج الدراسي.

الطالب الذي يرغب بدراسة مساقات من خارج الكلية، يحتاج للحصول على مصادقة    4.2.7

 ارية التعليم في الكلية التي يُدرس فيها المساق.من الكلية التي يتبع لها ومن سكرت



ً ببعض المهام   4.2.8 مثل:  الطالب الذي أنهى االستماع للمساقات للحصول على اللقب وما زال مدينا

، امتحان ثاني، وظيفة نهائية للقب ال(סמינריונית עבודהحلقة دراسية )امتحان، وظيفة، وظيفة 

ولم يقم بإنهاء ذات طابع بحثي، (، סמינריונית עבודהدراسية ) حلقةأو وظيفة ثاني نهائي للقب ال

ديسمبر من السنة التي تلي السنة النهائية لدراسته، سيكون ملزًما بتقديم  31التزاماته حتى تاريخ 

 جامعيبرنامج دراسي يشمل جميع المساقات التي ما زال عليه فيها التزامات أكاديمية. القسط ال

 عات. الساعدد يُحدد بحسب 

 

 برندمج تغيير

 يحق للطالب تغيير البرنامج الدراسي خالل فترة محددّة في بداية كل فصل دراسي.  4.3.1

يُلزم الطالب بتقديم التغييرات في الموعد وفي بعض   التغيير في البرنامج الدراسي  4.3.2

 السكرتارية.الكليات يُلزم أيًضا بالحصول على موافقة المحاضرين أو المستشار أو مصادقة 

برنامج التغيير الذي يُقدم مع موافقة أكاديمية بعد الموعد المسموح، يُفرض عليه غرامة   4.3.3

 مالية. 

التغيير الذي يُقدم بتأخير، لمساق ُعّرف منذ البداية أن "عدد المشتركين محدد"، ال يحصل على 

 موافقة.

 

 رة التغييرالجدول الزمني لتقدمم البرندمج الدراسي واستمد  4.4

البرنامج الدراسي يٌقدم حسب األنظمة، المواعيد المنشورة في كراسة "بوابة للطالب في   4.4.1

 على لوحات اإلعالن في الكليات، برسالة من الكلية وكذلك عبر االنترنت. –الجامعة" 

من الفصل في موعد أقصاه األسبوع الثاني التغييرات في البرنامج الدراسي السنوي  تقدَّم  4.4.2

لمساقات التي تبدأ في ذات العالقة باتغييرات في البرنامج الدراسي التقديم مكن كما وياألول. 

المسدقدت التي ال تبدأ في الفترة  األسبوع الثاني من هذا الفصل. في موعد أقصاهالفصل الثاني 

رتدرمة مهمة التي تطدلهد التغييرات، ممكن للغدؤهد بعد االشتراك بدرس واحد. تتولّى السك

 اإللغدء. 

 

 تأخير في تقدمم البرندمج الدراسي وفي تقدمم التغييرات في البرندمج الدراسي   4.5

الطالب الذي لم يُقدم برنامج دراسي و/ أو برنامج تغييرات في الموعد الذي ُحدد، عليه   4.5.1

ب  )االنضمام المصادقة على الطل ,المدرسة ألكليةوواضح لسكرتارية أن يتوجه بطلب خطي 

      . المساق  محاضرمشروط بالحصول على موافقة   المتأخر للمساق(

إذا تمت الموافقة على الطلب بتقديم البرنامج الدراسي بتأخير، يُفرض على الطالب دفع   4.5.2

. يتم حساب ودفع رسوم التأخير في الشهر الذي القسط الجامعيمن  %2.5رسوم التأخير بقيمة 

الطالب الذي تأخر بتقديم برنامج دراسي أو برنامج تغييرات ألسباب أكاديمية أو  لبرنامج.قُدّم به ا

م في الكلية على يبسبب عالج في مستشفى، والدة أو خدمة احتياطية، يحصل من سكرتارية التعل

 مصادقة لإلعفاء من دفع رسوم التأخير.

رسوم التأخير أمام رئيس لجنة يحق للطالب أن يستأنف على قرارات الكلية بموضوع   4.5.3

 خطيًا وال يتأخر عن أسبوعين بعد تاريخ قرار الكلية. ستئنافأنظمة التعليم والدراسة. يتم تقديم اال

المساعدة.  تُسلم دائرة طلبات اإلعفاء ألسباب اقتصادية يتم تحويلها للفحص الُمسبق في   4.5.4

 ة.توصيات القسم لرئيس لجنة أنظمة التعليم والدراس



شيكل للتغيير الواحد  10ر في تقديم تغييرات في البرنامج الدراسي هي رسوم التأخ نسبة   4.5.5

 شيكل لمجمل التغييرات. 30وال تتعدى 

آخر )مثل  تعني نقل مساق موجود من إطار إلىتغييرات في البرنامج الدراسي التي    4.5.6

ير" أو تغيير مستوى اللغة االنجليزية تعريف مساق كـ"مساق إضافي" أو "مساق محفوظ للماجست

ً بدفع رسوم تأخير حتى إذا تّم التغيير بعد الموعد  وتغيير مجموعة تدريب(، ال يكون منوطا

 المسموح.

ُمجمل الحصة بعد مرور الموعد المسموح لتقديم التغييرات لن يكون من الممكن تقليص    4.5.7

. )في حاالت استثنائية يمكن جامعية القسط التقليص جزئي الإبطال التسجيل ووال ة، يالدراس

 דיקנט) الطلبةدة افي عمالموجودة  يجامعفي موضوع القسط ال ستئنافاالالتوجه إلى لجنة 

  .(הסטודנטים

، لن يتم االعتراف به إذا لم يكن مسجال في وامتحن ضمنه طالب الذي تعلم مساق معين   4.5.8

سجل العالمات )"تأهيل"( مشروط بمصادقة من الكلية. البرنامج الدراسي. تسجيل العالمة في 

 .  ، يُفرض على الطالب الدفع مقابل هذا المساق وفقاً للقوانيناألحوالفي كل 

 

 استيعدب ُمحوسب لبرندمج يراسي   4.6

أن يصحح برنامجه  تسمح كل كلية للطالباستيعاب البرنامج الدراسي يتم في سكرتارية الكلية. 

 استيعابأثناء  تُجرىن الكليات خالل إدخال البرنامج، وجزء أخر بعد ذلك(. الدراسي )جزء م

 بعض الفحوصات: البرامج الدراسية

لطالب في السنة األولى، يتم فحص مالئمة بين القسم/ األقسام التي تسجل  –)أ( أقسام الدراسة 

في حالة أن الطالب كان قد  إليه /إليها في البرنامج الدراسي وبين القسم/ األقسام التي قُبل إليها.

، تسجل إلى قسم وتبيّن أنه لم يُقبل إليه، لن يتم قبول برنامجه الدراسي )الطالب الذي يُغير قسم

عليه أن يغير ترتيب أفضلية الدراسة في مكتب قبول الطلبة وأن يستوفي شروط القبول في القسم 

 الجديد(.

 )بما في ذلك اإلعفاء(.)ب( مطلب دراسة اللغة االنجليزية كلغة أجنبية 

 )ج( مطلب دراسة اللغة العبرية للطالب األجانب.

 البرنامج الدراسي. عدد ساعاتفحص )د( 

)ه( في كليات القانون، العلوم الطبيعية، الطب، الزراعة، طب األسنان والمدرسة للخدمة 

مسبقاً، لكل طالب، معدّة االجتماعية، سيظهر في البرنامج الدراسي المساقات اإللزامية في قائمة 

 وفقاً للبرنامج الدراسي الُمقرر في الكلية.

يسجل هذا  ط"،تحت الشرفي الكليات التي تسمح للطالب االنتقال من سنة إلى أخرى "  4.6.2

 النظام الُمحوسب.في الشرط في استمارة الدراسة أو 

ك. بعد أن يستوفي على الطالب استيفاء الشرط ضمن الفترة الزمنية التي ُحددت لذل 4.6.2.1

 الطالب 

 الشرط، يحصل على بالغ بذلك من الكلية.

 تحت الشرط"."طالب الشرط المطلوب منه، يُعتبر  الطالب لم يستوفِ  طالما  4.6.2.2

 إذا لم يقم الطالب باستيفاء الشرط في الفترة التي ُحددت له، لن يُتاح له بتقديم برنامج   4.6.2.3

 دراسي في السنة التالية. 

 تحت الشرط" في سكرتارية التعليم التابعة للكليات المختلفة. يتم فحص قوائم "الطلبة   4.6.2.4



   عدّمة جدمعية - للزاميّة يراسدت   .5

 اللغة العبرمة معرفة  5.1

معرفة اللغة العبرية هي مطلب أساسي من كل طالب في الجامعة العبرية. على الطالب األجانب 

ن شهادة بجروت غير إسرائيلية، عليهم أن يثبوا المعرفة الكافية في اللغة والطالب الذين يملكو

ً جيدًا في اللغة، سيتم  العبرية، من أجل القبول للدراسة المنتظمة في الجامعة. إذا أثبتوا تحكما

إعفائهم من دراسة اللغة العبرية، وإذا لم يثبتوا ذلك سيكونون ملزمين باالشتراك بدروس اللغة 

". إعفاءطيلة السنة الدراسية األولى لهم في الجامعة، من أجل الوصول إلى مستوى "العبرية 

قدسي" الذي يتم إجرائه في خارج البالد، يكونوا معفيين مالطالب الذين نجحوا في "االمتحان ال

كذلك، يكون معفيين، الطالب الذين يدرسون في البرامج المعّرفة  من دراسة اللغة العبرية.

نكليزية "، والطالب الذين درسوا للقب األول ليس باللغة العبريّة ويدرسون حاليًا في "برامج باال

 .جليزيةاالنبرامج للقب الثاني التي يمكن إنهائها باللغة 

طالب للقب االول ال يقبل للسنة التعليمة الثانية قبل ان ينهي امتحانات االعفاء في اللغة   5.1.1

. خارج عن القاعدة طالب الذي استكمل لطالب الحقوق(  85)  75العبرية بعالمة ال تقل عن 

لتعليم في , بنجاح كل الواجبات التعليمية في السنة االولى وحصل على موافقة من لجنة التعليم 

 في ذلكبما  دراسينصف البرنامج ا تزيد عنال  بنسبة) مقلص دراسيالسنة الثانية في برنامج 

 إلصدارلجنة التعليم مخولة                                                        العبرية ( .اللغة  تعلم 

لى لتعلم ببرنامج على االقل في السنة االو 75الذي حصل على معدل موافقة التي تمكن الطالب 

للسنة التعليمية الثانية ) بما فيه العبرية( وان يمتحن في امتحان  كامل في الفصل الدراسي أ

تعليم  إالال يستطيع اكمال تعليمه بالفصل ب  75لم يحصل على عالمة  وإذاالنهاية  االعفاء في

                                                                                                                                                            . العبرية

 العبرية وشروط الحصول على اعفاء مفصل بملحق و.اجراءات تعليم 

 

 يراسة اللغة االنجليزمة  5.2

حتى  اإلنجليزيةاللغة بعلى قراءة وفهم نصوص أكاديمية  تهأن يُثبت قدر ةعلى الطالب الجامع 

 قب األول.لّ دراسته لمن  الثانيالسنة  مطلع

ة، حيث يطال ب الطاِلب ببلوغ مستوى اإلعفاء من اللغة مدرسة العمل االجتماعي والرفاهية االجتماعي باستثناء *

اإلنجليزية مع حلول نهاية السنة الدراسية األولى نحو اللقب األول. انظروا شرًحا لهذا االستثناء وتفاصيل  إضافية 

 في نشرة المدرسة السنوية.

على لقب  ه الدراسي األولفي ختدم عدم وحصلبدإلنجليزمة  3الطدلب الذي تّم قبوله في الجدمعة مع مستو  

توجيه طلب لسكرتدرمة القسم/الكليّة بتمكينه من تحقيق مستو  اإللغدء  مستطيع، 1خّرمج لمستو  اإلنجليزمة 

    حتى نهدمة الفصل األول من سنة يراسته الثدنية.

جامعي بحسب الطرق يقبل لدراسة اللقب الثاني فقط الطالب الذي حصل على إعفاء  5.2.1

  .بند أ  ملحق زة في الُمفصل

الد، ومن للقب األول خارج البدراسته اللقب الثاني باالستناد على ب اللتحاقالمرشح لإن  5.2.1.1

والذي يتم تدريسه في  ببرنامج لقب ثانٍ  اللتحاق، والمرشح لدولة لغتها الرسمية غير اإلنجليزية

، من شأن الكلية أن تقبلهم ألقلعلى ا في اللغة االنجليزية 2مستوى باللغة العبرية، المصنف 



حتى نهاية السنة األولى من دراسة  مستوى اإلعفاءدراسة اللقب الثاني بشرط الوصول إلى ل

  اللقب الثاني.

صادق للطالب الذي لم يحصل على إعفاء باللغة يحق للجنة التعليم التابعة للكلية أن تُ   5.2.2

دراسي مقلص )بنسبة ال تزيد عن نصف البرنامج  االنجليزية، أن يتعلم السنة الثانية ببرنامج

الشرط لذلك هو أن يكمل  الدراسي، بما في ذلك إعادة دورة اللغة االنجليزية والدفع كما يجب.

الطالب بنجاح جميع واجباته الدراسية في السنة األولى(. في كل حالة، لن يُسمح له بالدراسة في 

الطالب لن يُقبل كطالب (. סמינריוניםت الدراسية )( وفي الحلقاםוניפרוסמינרי) البحث حلقات

                                                               يستوفي شروط االنتقال في اللغة االنجليزية.  في السنة الدراسية الثالثة إذا لم  نظامي
 ق ز .اجراءات تعلم االنجليزية وشروط الحصول على اعفاء مشروح / مفصل بملح

   "حجر األساس". 5.3

لقب األول إتمام واجباته في إطار برنامج ليتوجب على طالب الجامعة الذي يدرس  5.3.1

الدراسة "حجر األساس". تنقسم الدراسة ضمن إطار هذا البرنامج إلى ثالثة مجاالت تعليمية: 

لب الذي يدرس في مجال العلوم االجتماعية، العلوم األدبية والعلوم التجريبية. يتوجب على الطا

 . المتبقيينتعليمي واحد إتمام دراسة المجالين التعليميين 

وحدات استحقاق في كل مجال  4. نطاق عدد الوحدات الدراسية في هذه البرنامج هو 5.3.2

تعليمي ال يتعلمه الطالب، إال إذا تقرر منح إعفاء من قِبل عميد الجامعة )إعفاء جزئي، مؤقت أو 

يتوجب على كل طالب فحص واجباته األكاديمية في برنامج رات تعليمية معينة. دائم( لمسا

  http://ap.huji.ac.il  قع البرنامجو"حجر األساس"، وذلك على م

يتم حساب العالمة في مساقات برنامج "حجر األساس" وفقًا للمعدل المتوسط النهائي     5.3.3

، ستكون عالمة النجاح في 2015، وليس معدل التخصص. ابتداًء من العام الدراسي للقب

، تم 2015لمساقات التي كانت قبل العام الدراسي ا)في  60مساقات برنامج "حجر األساس" 

 وفق المتبع في الكلية التي تقدم المساق(. حتحديد عالمة النجا

 

 

 

 

 

 

http://ap.huji.ac.il/


 مسدقدت. 6

 مسدقدت   6.1

، تُقام المساقات بحسب ما هو مفصل في كتاب التقويم السنوي للكلية اعدة هيالق   6.1.1

( وفي موقع الجامعة على االنترنت. يتم نشر التغييرات على لوحات اإلعالنات שנתון)

 وفي موقع كتاب التقويم السنوي على االنترنت.

 نهاج التعليميالمتواجد في الم ص المساقلخّ مُ  على المحاضر أن يعلن من ضمن   6.1.2

ضافة لذلك، على المحاضر أن مع وصف له وتبعاته الدراسية. باإلالمقرر الدراسي، 

موّضًحا في سبوع األول لبداية المساق، في ذلك عن األال يتأخر أ، وراسل الطلبة كتابةً ي

 بات العالمة النهائية. متطلبات في المساق، ومركّ الرسالة 

ظروف خاصة في ولكن في مواضيع خاصة أو  تدريس،اللغة العبرية هي لغة ال   6.1.3

 عن هذه القاعدة. جنة التعليم الُمصادقة على اسثناءيحق لل

 

، الحلقات  ، التمارين : مشاركة الطالب في المحاضرات في المساقات شتراكواجب اال 6.2

المشاركة ، تدريس في المختبر وغير ذلك هي كلها واجبات إلزامية. عدم  (סמינריוניםالدراسية )

ً  المحاضرات مواعيد تزامنبما في ذلك ،  المنتظمة في هذه الدراسة الطالب حقه في  تحرمقد ،  معا

  .الحصول على عالمة نهائية في المساق

واجب الحضور للمحاضرات لن يُفرض على الطالب الذين تغيبوا في فترة   6.2.1

 الخدمة 

يدها الرسمية على جدول المواعيد أو في فترة األعياد التي تظهر مواع االحتياطية

 األكاديمي، وذلك 

لبند استيفاء واجبتهم األكاديمية )كما هو مطلوب في ايرتبوا مسبقًا طريقة بشرط أن 

6.1.4.4 .) 

عن إجراء امتحانات واختبارات في قدر اإلمكان ، يجب االمتناع باإلضافة إلى ذلك

  تواريخ تلك األعياد.

، بإمكانه التغيب 1.12.3مات بحسب البند ئعريفه كمستحق للمالتّم ت الطالب الذي  6.2.2

اسابيع  6) حتى من الحصص )المحاضرات( على األكثر في المساق الواحد %30عن 

مات بحسب البند ئكمستحق للمال ـة الذي تّم تعريف\زوجة طالب\وجز .في حالة الوالدة(

 الةاألسبوع الذي يلي الح ـها التغيب عن الحصص )المحاضرات( طيلة\ذاته، بإمكانه

 المستحقة للمالئمات. 

حدث  , رضم أالحتياطيةألسباب كالخدمة  معيينالطالب الذي يتغيب عن مساق   6.2.3

أو بسبب عيد ما، عليه استكمال المادة التي تغيب  1.11.3مات بحسب البند ئالماليستحق 

 عنها.

لتوجه خطيًا مع إرفاق وثائق تُثبت عليه االطالب المتوقع أن يتغيب عن الدراسة   6.2.4

إلى  ) على االقل شهرين قبل موعد الوالدة المتوقع(, شهًرا قبل الحدث المتوقع , ذلك

إلبالغهم عن الغياب المتوقع وللتأكد من أن هذا  محاضر المساق وإلى سكرتارية القسم

إتمام كيفية ، يُقرر المحاضر الغياب ُمصادق عليه. في حال تم الُمصادقة على التغيب

العمل وغيرها ويُحدد مواعيد بديلة  حلقات ،الدراسيةالحلقات  ،المختبرات ،التمارين

 لالختبارات والمهام التي ستجرى في فترة االمتحانات.



عليه التوجه  , متوقعوغير  مفاجئالطالب الذي يتغيب عن مساق معين لسبب  6.2.5

ارية القسم لتوضيح تق وإلى سكرعودته إلى الدراسة إلى محاضر المسا لخطيًا حا

 , ألتغيبفي حال تم الُمصادقة على مع إرفاق وثائق تُثبت ذلك(، وشرح سبب تغيبه )

العمل  حلقات , الحلقات الدراسية , المختبرات , ألتمارينيُقرر المحاضر كيفية إتمام 

 انات.وغيرها ويُحدد مواعيد بديلة لالختبارات والمهام التي ستجرى في فترة االمتح

 الحلقات , ألمختبراتيستطيع المحاضر أن يُتيح للطالب إكمال  , ألحالةبحسب   6.2.6

منها أو منحه اإلمكانية  وإعفاءه , غيرها الجوالت التعليمية و , حلقات العمل , الدراسية

 بما في ذلك في المرة القادمة التي يُعطى فيها المساق. , الحقإلكمالها في موعد 

 

 عدي المسدقدتُمجمل   6.3

: تقرر الكليات المختلفة العدد األدنى للدروس اإلجبارية  لعدد المساقات األدنى مجموعال  6.3.1

يُشمل ضمن هذا العدد أيًضا المساقات واالختيارية بالنسبة لكل لقب، كل قسم وكل سنة دراسية. 

دروس التحضيرية في تكميلية" )بما في ذلك الكدراسات التي ُعرفت في كتاب التقويم السنوي "

 اللغة العبرية ودورة "قراءة وفهم نصوص علمية في اللغة االنجليزية"(.

: يوجد في قسم من الكليات عدد أقصى من المساقات  لعدد المساقات األقصى مجموعال  6.3.2

 التي يُسمح للطالب أن يشملها ضمن برنامجه الدراسي.

 

 مسدقدت فدئضة 6.4 

 مساقات التي تُدرس زيادة عن نطاق متطلبات اللقب.المساقات الفائضة هي ال

يحق للطالب التقدم لالمتحانات في جميع المساقات التي صودق عليها في   6.4.1

 .الكشف الدراسيبرنامجه الدراسي، ويتم تسجيل عالماته في 

 لى المساقات المطلوبة للقب، كما تمّ قب استنادًا إيتم تحديد العالمة النهائية لل  6.4.2

كل  لى هذه المساقات.ع للقسم وللكلية، وفقط استنادًا إتحديده في البرنامج الدراسي التاب

  "فائض".متطلبات اللقب يُعّرف كمساق  يتعلمه الطالب زيادة عنمساق 

متطلبات درس واُمتحن في مساقات اختيارية زيادة عن نطاق الطالب الذي  6.4.2.1

من بين المساقات  أيٍ  , اللقب إتمام اتراءكجزء من إجيحق له أن يختار  , اللقب

 ستُعّرف كمساقات "فائضة". التي درسها االختيارية

/  2007ينطبق هذا اإلجراء على كل من حصل على لقب جامعي في سنة  6.4.2.2

 وما بعد. 2008

التعليمية  شؤونبعد أن يتخذ الطالب قراره، يتوجه خطيًا إلى السكرتارية لل  6.4.3

 . ن المساقات يريد أن يعّرفها كمساقات "فائضة"ويكتب أي م

يتم شمل عالمات  الدراسة والتصريح تظهر هذه المساقات بصورة منفردة في   6.4.4

 . معدل اللقب هذه المساقات في

 ال يمكن تغيير قائمة المساقات الفائضة. ,  بعد الحصول على استحقاق للقب  6.4.5

 

 

 

 

 



 مسدقدت مخّزنة 6.5

الل دراسته للقب األول، أن يطلب دراسة مساقات للقب الثاني أو لدراسات يحق للطالب خ

وال يتم شمل عالماتهم   تسجيله للمساقات ان يحدد المساقات المخزنة طالب خالليحق لل  .للشهادة

في معدل العالمات للقب األول. إذا حصل الطالب على موافقة من الكلية بشمل هذه المساقات 

   هذه العالمات إلى المعدل. إضافةلشهادة، عندها يتم نيل اقب الثاني أو لكجزء من دراسته لل

في نهاية اللقب االول ) المساقات المخزنة   طالب للقب االول يمكنه طلب ادراج  6.5.1

ذا انهى اللقب ا الإ  عالمتهم في المساقات سوف تدرج ( في هذه الحاله14.2 انظر بند

 ريج .لحساب التدالمقرر  د تاريخ بع

طالب للقب الثاني الذي لم يدرج المساقات المخزنة في برنامج التعليم في بداية  6.5.2

 ً الى الفائض وال يستطيع ضمهم للبرنامج التعليمي  السنة التعليمة االولى يتم نقلهم تلقائيا

بالمستقبل فيما لو ضم الطالب المساقات المخزنة بالبرنامج التعليمي او ال . عالماتهم في 

المساقات المخزنة يتم ادراجها  في حسابات المعدل لتدريج المتفوقين في سنة االولى 

   للقب الثاني .

م مساقات في البرنامج التعليمي الشكوك ال يمكن ض وإبعادمن اجل عدم االلتباس  6.5.3

  .كثر من لقبأل

 

 مسدقدت محدوية المشدراكين 6.6

الب المشاركين فيها، وقد تّم تعريفها كذلك في كتاب مساقات ذات قدرة استيعاب محدودة لعدد الط

 التقويم السنوي. 

 

 مسدقدت متزامنة ومسدقدت بدملة  6.7 

المساقات المتزامنة هي المساقات القريبة من بعضها البعض بالمضمون بحيث   6.7.1

مجمعة. الطالب الذين يفكرون  تعليميةأن الطالب ال يستطيع الحصول مقابلها على نقاط 

بدراسة مساق مشابه بمضمونه لمساق آخر كان قد درسه أو سيدرسه، أن يفحص إذا كانا 

 متزامنين.

المساقات البديلة هي المساقات التي وظيفتها في البرنامج الدراسي مشابه بحيث   6.7.2

أن الطالب غير ُملزم بدراسة جميع المساقات الُمعّرفة كبديلة، أحدها لآلخر. في حالة عدم 

 .مجمعة تعليميةعلى نقاط  بالمقابلمساقات البديلة متزامنة، ممكن الحصول كون ال

 

 وزن مسدق  6.8

لجميع الطالب في المساق،  متساوٍ . وزن المساق تعليميةيُعطى لكل مساق وزن يُعبر عنه بنقاط 

نقاط  التعليم في الجامعة يمنح الطالب للسنة الدراسية أو للقسم الذي يتبع له الطالب.بدون عالقة 

 ضم بعض من هذه البرامج معاً . تعليمة بحسب البرامج االتية او من خالل

 (יפרונטאלתרגול )  تمرين امامي –تمرين  ; ( תפרונטאליוהרצאות ) محاضرات امامية  –درس 

  ( תפרונטאליוהרצאות )  محاضرات امامية – (סמינר) حلقات دراسية  ;بمجموعات صغيرة 

العمل مع المواد ,  التعرف والخبرة في -مختبر ;يطلب تقديم وظيفة  عادةً , لباحثين / طالب 

بحث فردي لطالب   -ارشاد / تدريب  ;نشاطات خارج الصف تدريس   -جولة ;الخ و  المراحل 

עבודה )  عمل فعلي ,ارشاد او تمرين عملي بمجموعات صغيرة  –ورشة  ;او تعليم فردي 

 عملية سريريهمساقات بمواضيع  –  שיעור קליני() سريريدرس  ;توفير الخبرة المهنية ( מעשית



استناداً لنموذج الصف المقلوب ) مزج ( קורס מקווןمساق على االنترنت )  (קליניים מעשיים)

المحاضرات على  و/او نقاشات بالصف ( اولدروس على االنترنت ودروس عادية , تمارين 

محاضرات  – מכינה() تحضيري  ;  بشكل ذاتي تتمتعليمية مهام   -" دراسة ذاتية "   ;االنترنت

 ) قسم من هذه المساقات ال تمنح نقاط تعليمية( . وأساسيةامامية بمواضيع خلفية 

 

 

 تعليميةنقدط  6.10

يتم بحسب عدد ساعات المساق، كما تّم اإلعالن عنه في كتاب التقويم  تعليميةتوزيع نقاط 

 السنوي.

واحدة. المساق الذي  تعليميةة، تمنح الطالب نقطة كل ساعة أسبوعية فصلي  6.10.1

ُعّرف كمساق تحضيري، أو ورشة عمل أو كمساق إرشادي، يحق للكلية أن تمنح نصف 

 لكل ساعة فصلية. تعليميةنقطة 

" مساعدة كدروس( "שנתוןالمساقات التي ُعّرفت في كتاب التقويم السنوي )  6.10.2

 علمية نصوص وفهم قراءة" والدورة العبرية لغةال في التحضيرية الدروس يشمل وهذا)

 .تعليمية نقاط الطالب تمنح ال ،"(االنجليزية اللغة في

، مخيم التعليميةالمساق الذي ال يمكن تقديره بساعات أسبوعية )كالجوالت   6.10.3

 لكل "جولة تعليميةالمساق. )تُمنح نصف نقطة حجم بحسب  تعليميةتعليمي(، تُمنح نقاط 

 "(.ةتعليمي

 تعليميةمن الممكن أن يُعطى وزناً إضافيًا للمهام المفروضة على الطالب. نقاط   6.10.4

الُمخصصة لها، تُنشر في كتب التقويم السنوي. "المهمة" هي وظيفة مستقلة واسعة، أكثر 

من متطلبات مساق عادي. المهمة ال تشمل تحضير تمارين، تقديم تقارير، مختبر، 

وغيرها. ال يمكن الحصول  (סמינריונים) الدروس والحلقات الدراسيّةمشاركة فعّالة في 

 ألكثر من مهمة واحدة لكل مساق.  تعليميةعلى نقاط 

 جزء هي( סמינריוןيحق للكلية أن تتخذ القرار بأن وظيفة الحلقة الدراسية )  6.10.5

ظيفة أي وال يوجد ضمن هذه الو فيه، المشاركين جميعل الُملزمة المساق متطلبات من

 إضافية. تعليميةمهمة تمنح نقاط 

في الكليات النظرية،  متبعكما هو مقبول  (סמינריוןوظيفة الحلقة الدراسية )  6.10.6

واحدة مقابل المساق  تعليمية، باإلضافة إلى نقطة تعليميةنقاط  4هي مهمة تمنح الطالب 

ساعة  2بحجم  (יוניתסמינר עבודה) نفسه )مثال: الطالب الذي اشترك في حلقة دراسية

، وإذا تعليميةنقاط  4أسبوعية طيلة السنة، وأكمل جميع واجبات المساق سيحصل على 

 (. تعليميةنقاط  8سيحصل على  قدّم أيًضا وظيفة حلقة دراسية

 

 المسدقدت الصيفية  6.11

 .لنفس السنة األكاديمية (שנתון) المساقات الصيفية تسّجل في الدليل السنوي 6.11.1

 جميع بنود هذا النظام تسري على المساقات الصيفية أيًضا. 6.11.2

التسجيل للمساقات الصيفية يتم عبر منظومة التسجيل المحوسبة، وهو ُمتاح في  6.11.3

 يمكن أيًضا التسجيل للمساقات الصيفية قبيل افتتاح المساق. فترات التسجيل االعتيادية.

 محددة. هذه الفترة تحدد بالتناسب مع مدة المساق.إلغاء التسجيل للمساق ُمتاح خالل فترة 



عالمات المساقات التي تدّرس في الصيف تُحدّث في نفس السنة التي أجريت  6.11.4

 فيها المساقات.

الذي سيصدر في شهر تشرين  تدريج المتفوقين المساقات الصيفية تظهر في 6.11.5

 التالية. الثاني من السنة

ل إعادة أي مساق آخر خالل السنة. لذلك، يجب ماثِ تُ  يفيالص إعادة المساق 6.11.6

 .التسجيل للمساق مجددًا في السنة التالية ودفع كامل رسومه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امتحدندت وعالمدت. 7

 في االمتحدن شتراكالشروط لال

 يحق للطالب المشاركة في االمتحان، فقط إذا استوفوا جميع الشروط المذكورة فيما يلي:

 ال يتم فحص امتحان لطالب غير مسّجل في المساق. ي برنامجهم الدراسي.المساق ُمسجل فأ. 

اديمية للمساق حتى موعد االمتحان، بما في ذلك ضرورة ب. تم استيفاء جميع المتطلبات األك

 الحضور للمساق.

 بطاقة هوية رسمية مع صورة.ج. عرض بطاقة طالب مع صورة أو 

 

 المتحدندت ونشرهدمواعيد االمتحدندت، تحدمد قدئمة ا  7.2

( وموعد  ’أ’في موعدين: الموعد العادي )موعد  نهاية المساقتُجرى امتحانات   7.2.1

)مثل أو العتبارات أكاديمية حلول ألعذار شخصية  إليجاد المعد، ( ’ب’إضافي )موعد 

 .’موعد بتقارب بين مواعيد االمتحانات( . في مساقات اللقب الثاني ال تُجرى امتحانات 

 ز للطالب التقدم لكال االمتحانين، بغض النظر عن تحصيله في االمتحان األول.يجو

في بعض الحاالت  تُقام االمتحانات بحيث ال تؤثر على مجرى التعليم المنتظم. 7.2.2

للفصل األول حتى نهاية  )موعد ب( الموعد اإلضافي امتحاناتالخاصة، يمكن إجراء 

جميع المساقات تُنشر قبل بدء السنة الدراسية عالمات  فترة التغييرات في الفصل الثاني.

  .القادمة

 قريبًا من نهاية المساق. الموعد العادي "ب"وموعد  "أ"يُجرى امتحان موعد   7.2.3

التي ) المتحان مساق انتهى في الفصل األول، يُجرى في عطلة الفصل والموعد اإلضافي

 ةخالل األسابيع األربع –في الفصل الثاني ، والمساق الذي انتهى  أسابيع( 7-6تمتد لـ 

، يُجرى الثانيلمساق انتهى في الفصل ’ ب’امتحان موعد   .إجازة الصيفاألولى من 

أسابيع، ابتداء من نهاية فترة االختبارات  3خالل فترة االمتحانات التي تمتد على مدى 

 العادية في الصيف.

تداخل في الصيف حيث ال تكون هنالك  جميع امتحانات الموعد الخاص يُجرون  7.2.4

 .بل بداية السنة الدراسية التاليةيتم استيعابها ق مع مواعيد امتحانات اخرى وكل العالمات 

في جميع المساقات التي تسجل  امتحانات الموعد أفي لطالب يُمتحن ا، هي القاعدة 7.2.5

بحسب  خاصمستحقا لموعد  إليها في تلك السنة. الطالب الذي لم يتقدم لموعد أ لن يكون

 و ., ج  7.4.1البند 

لكل طالب أن يتقدم إلمتحان معاد )موعد ب(، وبشرط أن يسجل  يحق 7.2.6

في الحاالت التي . ووفقًا ألنظمة الكلية االمتحانقبل بثالثة أيام عمل من موعد لإلمتحان 

بل الموعد تم االعالن عن عالمات الموعد العادي بتأخير او اقل من يومين عمل ق

حين يمتحن  . االضافي يستطيع الطالب التسجيل او الغاء تسجيله بمساعدة السكرتارية

الطالب للمرة الثانية في المساق، فإن عالمة االمتحان األخير هي النهائية. حسب أنظمة 

أيام عمل  3الكلية، الطالب الذي يسجل لموعد اضافي، ولم يلغي تسجيله لالمتحان حتى 

 يعد كأنما قدم دفتر امتحان فارغ. قبل لموعد،

ً وتُنشر إلعالم الطالب في فترة قريبة للموعد  7.2.7 مواعيد االمتحانات تُحدد ُمسبقا

 الُمحدد للتسجيل للمساقات.  

قائمة االمتحانات الشخصية للطالب تُعرض في  –قائمة امتحانات شخصية   7.2.7.1

 ت.الشخصية" على موقع االنترن"موقع المعلومات 



يُعرض كجزء من تفاصيل المساق ضمن نطاق كتاب  –موعد امتحان مساق   7.2.7.2

   الجامعي على موقع االنترنت. التقويم السنوي 

 

 من المهم معرفة :

المساق بعدم السماح للطالب ان يمتحن بالموعد االضافي  حاضراو ميحق للكلية , القسم  -

 لية .الك اذا لم يسجل لالمتحان وفقاً إلجراءات 

الطالب الذي اختار عدم تقديم االمتحان بموعده العادي وخطط او تقدم فقط للموعد  -

. االضافي , القيام بذلك يكون على مسؤوليته الخاصة وال يمكنه ان يمتحن بموعد خاص 

اذا لم ينجح بالموعد االضافي او لم يتمكن ان يمتحن بالموعد االضافي وفقاً ألسباب بالبند 

)و(. اذا كان المساق الزامي عليه التسجيل مرة اخرى للمساق بالسنة )ج( و  7.4.1

 التالية .

ال يوجد أي التزام او القدرة على ضمان فاصل زمني بين مواعيد امتحانات المساقات  -

االختيارية االلزامية او االختيارية وربما يكون تداخل بمواعيد االمتحانات بالئحة 

. الموعد االضافي معد لحل هذه المشكلة .ال  (ות אישילוח בחינاالمتحانات الشخصية ) 

לוח בחינות )يمكن تقديم طلب لموعد اضافي بسبب كثافة االمتحانات بالالئحة الشخصية 

 . )و( 7.4.1. إال وفقاً لبند   (אישי

يتم تحديد الئحة االمتحانات مقدماً ويتم نشرها لمعرفة الطالب قبل فترة التسجيل   7.2.8

 . للمساقات 

ة للطالب يتم الئحة االمتحانات الشخصي –الئحة االمتحانات الشخصية  7.2.8.1

 صفحة المعلومات الشخصية  للطالب  باالنترنت .عرضها ب

 يعرض كجزء من اطار الكتاب التقويم السنوي  -موعد االمتحان بالمساق  7.2.8.2

 للجامعة باالنترنت. שנתון()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ندتاستمدرات االمتحد  7.3

بنفس درجة الصعوبة وبنفس ’ ب و’ تكون استمارات االمتحانات في الموعدين أ  7.3.1

حسب بعن هذه القاعدة  يشذ. محاضر المساق/ مركز المساق الذي يريد أن  الصيغة

 ، عليه التوجه بطلب إلى لجنة التعليم التابعة للكلية.’في موعد باعتباراته األكاديمية 

إذا كان  ان تكون متشابهة لجميع المجموعات في المساق.استمارة االمتح  7.3.2

االختالف بين المجموعات يُلزم المحاضر بتحضير استمارات امتحانات مختلفة، يتم 

 فصل المساق منذ البداية لمساقات مختلفة.

الوزن النسبي لكل فصل أو سؤال في االمتحان في استمارة وتحديد ذكر يتم   7.3.3

 .وزن جميع األسئلة متساويًاكون زن النسبي لألسئلة، يوحدد الاالمتحان. إذا لم يُ 

 

 خدص   حدن  امت موعد    7.4

طفلته، حتى /االمتحان الذي يُجرى أثناء فترة مكوث الطالب أو طفله -االستشفاء  7.4.1

عام، في المستشفى، أو خالل اليومين التاليين لتسريحه )الطالب أو الطفل( من  18

  .ويد التقارير الطبية التي تثبت ذلكالمستشفى، بشرط تز

 موعد خاص:الظروف التي تمنح الحق ب  7.4.2

خالل على األقل في الُمجمل  أيام 10مدة  خدمة  ;في يوم االمتحان خدمة االحتياطيةال)أ( 

يوماً  20ايام متتالية او اكثر من  9او التواجد بالخدمة االحتياطية مدة   ;اتاالمتحان فترة

 على  وبشرط ان يحصلكان به مسجالً للمساق  الذي  خالل الفصل في المجمل

 الموافقات المناسبة .

رب من موعد االمتحان , الق( ب 1.12.3حاله مؤهلة ) الشرح ببند  -والدية جديدة  ()ب

وفقاً لنفس البند , او موعد امتحان  الطالبة  / للطالباالمتحان اجري  بفترة الحالة المؤهلة 

 اسابيع من يوم الحالة المؤهلة وبشرط تواجد التصاريح المالئمة  . 3تلد  لزوج امرأة

 .معترف بهصوم حلول االمتحدن في موم  - الصوم )ج(

ايام من وفاة قريب عائلة من الدرجة االولى ) والد ,اخ/اخت,  9عقد حتى ن المنامتحا (د)

 التصاريح المالئمة . ايام بعد وفاة جد/جدة , وبشرط تواجد 3زوج/زوجة , ابن/بنت( او 

 المستشفى لطالبدخول ا االمتحان المنعقد بفترة – (אשפוז) دخول المستشفى )ه(

 او يومين من بعد خروجه وبشرط تواجد التصاريح المالئمة . (אשפוז)

)أقل من عشرين  في حال تطابق الموعد األول واإلضافي المتحان مساق إلزامي( و)

ون الطالب قد تقدّم لالمتحان كإلزامي آخر، وبشرط أن يمع موعد امتحان مساق ساعة( 

  أو مبكًرا. في واحد من الموعدين، واأل يكون هذا المساق معادًا

)أو  المحاضر الطالب الذي تضرر نتيجة لعدم وجود  -اجراءات غير قانونية ( ز)

( 7.5.14أنظر البند  قانونالشخص من طرفه( أثناء االمتحان )كما هو مطلوب بحسب 

   ’ .قبل الموعد ب ساعة 48عالمة امتحانه في أقل من  تم نشرأو 

صحية  ألسباب –تصريح من اللجنة التعليمة التابعة للكلية التي تعطي المساق  )ح(

التي منعت الطالب من التقدم لالمتحان خارجة عن القاعدة اخرى خاصة او اسباب 

 الضافي ( لالمتحان .وعادةً بشرط تقدمه للموعد االخر ) العادي او ا

 

                                                                              



في مساق يُعطى من قِبل إحدى الكليات إلى كلية أخرى، يحق للجنة التعليم في   7.4.3

 شأنى المساق أن تتخذ القرارات ب، تخويل الكلية الحاصلة علالمساق الكلية التي أعطت

 .الُمصادقة على امتحان في موعد خاص

للجنة التعليمة للكلية  , أصليهبإرفاق ملفات  , د خاص يجب تقديمهالطلب لموع  7.4.4

دون التأخر عن مدة أسبوع من إعالن نتائج امتحان الموعد  وذلك التي اعطت المساق

 حد على األقلوا سبوعٌ للطالب أ قرار اللجنة  التعليمية يعلن عناإلضافي لذات المساق؛ 

 .الخاصّ  من موعد االمتحان

الطالب الذي حصل على موافقة المتحان في موعد خاص، لكنه لم يحضر  7.4.5

ً )حتى أسبوع قبل موعد االمتحان(، يحصل  لالمتحان ولم يُبلغ عن عدم حضوره ُمسبقا

 في االمتحان.( 0) صفرعلى عالمة 

أو ’ موعد بفي ا إذا تقدم الطالب المتحان فيم ،الحاالت في كل –العالمة النهائية   7.4.6

  موعد خاص، عالمة االمتحان األخير هي العالمة النهائية.في 

 

 

 االمتحدنولجراءات  ليارة  7.5

 دقيقة قبل بدء االمتحان. 15على الطالب أن يتواجد عند مدخل قاعة االمتحان،   7.5.1

ع صورة يتم فحصها خالل بطاقة طالب مع صورة أو بطاقة هوية رسمية م   7.5.2

  االمتحان.

دقيقة، ال يُسمح لهُ بالتقدم  30الطالب الذي يتأخر عن االمتحان أكثر من   7.5.3

 لالمتحان.

يجلس الطالب في قاعة االمتحان بحسب تعليمات المراقبين, يحق للمراقب   7.5.4

 قت.بحسب اعتباراته، أن ينقل طالبًا من مكان جلوسه إلى مكان آخر في كل و

ممنوع أثناء االمتحان استعمال دفاتر وكتب إال إذا ُسمح األمر بشكل واضح.    7.5.5

منوع استعمال أجهزة الكترونية )مثل هواتف نقالة، حواسيب نقالة، حواسيب كذلك، م

(. يتم جمع جميع األغراض في قاعة االمتحان بحسب تعليمات والساعات الذكيّة كف اليد

 المراقبين.

االمتحان، يُعلن المحاضر ما هي موعد د مساعدة مسموح بها: عند اقتراب موا  7.5.6

في استمارة االمتحان.  أيًضاالمواد المساعدة المسموح بها في االمتحان، ويسجل ذلك 

، مالحظات، يُسمح استعمالها فقط بشرط أن ال تتضمن منشوراتحين يدور الحديث عن 

 أو ما شابه. 

رك قاعة االمتحان إذا كان ال ينوي العودة لسبب ما، إال بعد ال يُسمح للطالب بت  7.5.7

دقيقة على األقل بعد توزيع استمارات االمتحان. يتوجب عليه إعادة االستمارة  30مرور 

 قد تقدم لالمتحان. ويُعتبر كطالب وكراسة االمتحان للمراقبين، 

وفي النصف  في النصف ساعة األولى نوع خروج الطالب إلى المراحيضمم   7.5.8

في وقت آخر بحسب اإلمكانيات  االمتحان. يُسمح الخروج للمراحيض ساعة األخيرة من 

مع ذلك، يحق لطالبة حامل الخروج إلى  ـة.\في قاعة االمتحان وبمرافقة مراقب

 المراحيض حتى إذا كان الوضع في قاعة االمتحان ال يسمح لخروج األخرين.

 متحنين أو تمرير مواد فيما بينهم.ممنوع إجراء حديث بين المُ   7.5.9



يجب كتابة اإلجابات بقلم حبر، بخط واضح، على صفحة واحدة من كل ورقة.  7.5.10

ممنوع الكتابة على الهوامش. المسودّة تُكتب فقط على الجهة الثانية من الورقة، التي 

 تحمل عنوان "مسودة".

ع إضافة صفحات لكراسة صفحات من كراسة االمتحان وممنو ممنوع تمزيق  7.5.11

 االمتحان.

، يُقدم المراقب للجنة الطاعة )دستور لجنة  في حالة خرق التعليمات واألنظمة  7.5.12

، ال يحق الحاالتالطاعة يُنشر في كتب التقويم السنوية وعلى االنترنت(. في كل 

 .االمتحان اكمال حلللمراقب توقيف الطالب عن 

استمارة يجب تسليم كراسة االمتحان للمراقب )وكذلك  عند انتهاء االمتحان،  7.5.13

 االمتحان إذا ُطلب هذا( والخروج من قاعة االمتحان بهدوء.

محاضر المساق مسؤول عن إدارة   -تواجد المحاضر في قاعة االمتحان   7.5.14

االمتحان. عليه أن يكون متواجدًا والتنقل بين قاعات االمتحان من أجل إدارة االمتحان 

ولحل مشاكل في حال وقوعها خالل  لطالبل سئلةصيغة األولتوضيح صورة صحيحة ب

هذه االلتزامات  عنه. االمتحان. إذا لم يتمكن المحاضر من ذلك، من واجبه أن يعين بديال

ال تنطبق على االمتحانات التي يختار فيها الطالب موعد االمتحان المالئم له )مثال، 

ي حال لم يصل المحاضر أو أي شخص بديل عنه، حتى االمتحانات عبر الحاسوب(. ف

موعد انتهاء االمتحان إلى قاعة االمتحان، كما هو مطلوب، يحق للطالب أن يكتب على 

دفتر االمتحان "ليس للفحص". عندها يُحسب بأن الطالب لم يتقدم لالمتحان في هذا 

 ’(.د 7.4.2الموعد ويحق له التقدم للموعد الخاص )أنظر البند 

الطالب عن  توقيفللتعليمات، يحق للمحاضر أو ممثال عنه  انتهاك جسيمي حال ف

فقط في حال كون األمر ضروريًا لمنع إزعاج الطالب اآلخرين وذلك االمتحان  استكمال

 لة، يُقدم المحاضر شكوى للجنة الطاعة.افي االمتحان. في هذه الح

تُسجل على استمارة االمتحان وال الُمدة الُمخصصة لالمتحان  –مدة االمتحان   7.5.15

االمتحان ساعات. يحق للعميد منح موافقة لمرة واحدة المتحان لمدة أطول.  3تزيد عن 

ساعات يُقسم إلى استمارتين، ويُجرى القسم الثاني بعد  3الذي تطول مدته عن 

 تمديدمي، يتم لغة العبرية وللطالب ذوي عسر تعلاالستراحة. االمتحان لغير المتحدثين ال

 مفصل في البنود التالية.هو مدته كما 

  

 مالَءمدت خدصة:  7.6

 1.12.1لديه صعوبة في اللغة العبرية كما هو مفّصل في البند  الطالب الذي 7.6.1

من  %25  بالوقت بنسبة يحصل على تمديد  , كتب االمتحانات باللغة العبريةي بملحق ب

باللغة العبرية وكذلك على مساعدات خاصة لمعد ا المنعقد بالفترة المستحقة متحانمدة اال

  اضافية بحسب االجراءات المشروحة بالملحق ب.

بإمكان الكليات تحديد ترتيبات إضافية للتسهيل على الطالب الذين يواجهون صعوبات 

على إضافة وقت  نلوحصيفي اللغة العبرية، مع االنتباه لتجنب التمييز بين الطالب الذين 

 تطبيق المالئمات من مسؤولية الكلية . لذين ال يحصلون عليها.وبين أولئك ا

 1.12.2  مات بسبب عسر تعلّمي كما هو مفّصل في البند ئالطالب الُمستحق لمال 7.6.2

مات إلى ئالُمصادقة على استحقاقه لماليل حوذا رغب بذلك، تإبإمكانه  بملحق ج

عرضه عند الضرورة أمام ُمحاضر و االمتحان تُجريسكرتارية التعليم في الكلية التي 



مات التي المساق أو ال مراقب أثناء االمتحان، وذلك ليتمكن من الحصول على المالء 

 ُحددت له.

من مدة  %25طالبة حامل تستحق الحصول على تمديد في وقت االمتحان بنسبة  7.6.3

  االمتحان.

اللقب او االطار الذي وبغض النظر عن نوعية  50يحق لكل طالب فوق سن ال   7.6.4

 التعليم.فترة  للك %25االمتحان بنسبة لكلية وطلب تمديد اه لسكرتارية بالتوجيتعلم به 

 

 فحص االمتحدندت  7.7

ساعة من  24سكرتارية القسم كراريس االمتحانات إلى المحاضر خالل  تحول  7.7.1

 إجراء االمتحان.

بدون أسماء الطالب. يحق للعميد إلغاء هذه  تحول كراريس االمتحان للفحص  7.7.2

  صحيحة للقيام بذلك. الظروفتكون بعض االمتحانات، حين بالنسبة ل القاعدة

يسلم المعلم العالمات للسكرتارية مع دفاتر االمتحانات  -مدة فحص االمتحانات  7.7.3

لنتائج بعد أيام عمل من موعد االمتحان. بشكل عام، يتم إعالن ا 8المفحوصة خالل 

مرور يوم عمل واحد على تسليمهم من قِبل المعلم. في حاالت خاصة، يحق للعميد تمديد 

مدة الفحص المتحان معين. المصادقة على التمديد مشروطة بإبالغ الطالب بذلك، قبل 

انتهاء أيام العمل الثمانية، بحيث يتم تسليم العالمات في موعد ال يعرقل استمرار تعليم 

و االستئناف بشأن العالمة أو الحصول على جواب بشأن االستئناف في موعد الطالب أ

ساعة قبل موعد االمتحان القادم، واألخذ باالعتبار العالمة المتوسطة في  48ال يتعدى 

 المساق لغرض القرار بشأن التفوق أو الحصول على جائزة تفوق.

التعليم تقريًرا للنظام  تُعطي سكرتارية –متابعة موضوع تسليم العالمات   7.7.4

 الُمحوسب بموعد االمتحان، عدد الُممتحنين وموعد تسليم العالمات.

تُعطي سكرتارية التعليم التابعة للكلية و/ أو سكرتارية  –ر بتسليم العالمات تأخ  7.7.5

تقريًرا لرئيس لجنة التعليم عن المحاضرين الذين لم يُسلموا العالمات بالموعد. المعهد 

رئيس إلى رئيس لجنة التعليم، وبحسب اعتباراته، بنقل هذه المعلومات إلى العميد ويقوم 

وغير مبّرر يُعتبر  نائياستثلمتابعة الموضوع. تأخير  ألنظمة التعليم والدراسةاللجنة 

 للجنة الطاعة الخاصة بالطاقم االكاديمي.كمخالفة انضباطية ويتم تقديمه 

في الحاالت الخاصة )راجع المادة   -د تضارب معينإعطاء عالمة تقييمية بوجو  7.7.6

عالمة على امتحان أو وظيفة  منح ( والتي بموجبها يترتب على المحاضر4.2.1.1

، أخرى وجود إشكالية لطالب الذي يقربه قرابة عائلية من الدرجة االولى أو في حالة

ة التدريسية، والذي على المحاضر التوجه لنائب عميد الشؤون التدريسية، أو لرئيس اللجن

ى يد محاضر آخر أو على يد محاضر بموجبه يعطي الوظيفة او االمتحان للتقييم عل

 تضارب األمور. او يتخذ اجراءات أخرى ترتأي له وذلك من أجل تفادي ضافيإ

عند فحص االمتحان الخطي غير متعدد الخيارات، يتوجب على الممتِحن اإلشارة إلى 

في االمتحان وتبرير أو تفصيل العالمة التي  قسمنحها لكل عدد العالمات التي تم م

 عطيت للطالب في حال لم تكن إجابته كاملة. أ

 

 



 نشر العالمدت  7.8

 عالمات الطالب تُنشر بالوسائل التالية:

على صفحة "معلومات شخصية للطالب" على موقع الجامعة على االنترنت 

(w.huji.ac.ilww."على شاشة "مساقات وعالمات ،) 

 رقم هاتفهم النقال. وأعطواشاشة الهاتف النقال، للطالب الذين دفعوا رسوم رفاه 

 البريد اإللكتروني.

ممنوع نشر العالمات على لوحات اإلعالنات أو على موقع االنترنت، كذلك على موقع المساق 

 القسط الجامعي. يسددوار عالمات الطالب الذين لم ال يتم نشالتعليم االلكتروني، أو موقع 

 

 

 سلم العالمدت: 7.9 

 عالمة عددية  عالمة لغوية 

 100 – 95 ممتاز

 94 – 85 جيد جدًا

 84 – 75 جيد

 74 – 65 مقبول 

 64 – 55 كاٍف  

 54 – 0 راسب

 

 

 على عالمدت االمتحدندت استئندف 7.10

ف على عالمة خطيًا. ال يمكن االستئناف على امتحان يمكن للطلبة االستئنا  7.10.1

 (. 7.12شفهي )راجع أنظمة االمتحانات الشفهية في المادة 

، ُملزمون بمعاينة كراسة / عتراضتقديم اإمكانية ب يفكرونالطالب الذين   7.10.2

استمارة االمتحان بعد الحصول على العالمة وكذلك الحصول على تفسير من المحاضر 

 شفهي(. تفسير تعد ك ورقة االجابات علىظات خطيّة )مالح

لمعاينة الطالب من خالل موقع  ةنسخة امتحان ممسوحة والمعروض مكانة 7.10.2.1

 المعلومات 

 مساوية تماماً لكراسة االمتحان. , الشخصية

من يوم نشر العالمات، مع تقديم  ساعة 72خالل خطيًا  عتراضيتم تقديم اال  7.10.3

 .عتراضلسبب تقديم االشرح واٍف 

تكون و، لمحاضر فحص االمتحان من جديدعند فحص االعتراض، يحق ل  7.10.4

 أقل ، حتى في حال كانت العالمةني هي العالمة النهائية لالمتحانالفحص الثا العالمة بعد

 من العالمة التي اعترض عليها الطالب.

 أيام عمل 3 خالل، مفّصلضر اللُمصحّحة، أو قرار المحايتم تسليم العالمة ا  7.10.5

 .االعتراضتقديم الذي يلي اليوم األخير ل يوم المن بدًء 

http://www.huji.ac.il/


وإعطاء رد على  االعتراضتمديد الفترات لتقديم  المدرسة()يحق للكلية   7.10.6

قبل الموعد  ساعة 48على األكثر  االعتراض، بحيث أن يُعطى الرد على االعتراض

 ذلك لحقوق الطالب. ضرالتالي لالمتحان وبشرط أن ال ي

 19.1.4المفصلة ببند  السباباال ا نهائي.جواب المحاضر هو جواب   7.10.7

 

 االحتفدظ بدالمتحدندت ولعديتهد  7.11

يحق للطالب معاينة كراسة/ استمارة  –الحصول على كراريس االمتحان    7.11.1

 3حان. ممكن بعد االمتحان حال نشر العالمات، والحصول على كراسة/ استمارة االمت

 ، إبادة كراريس/ استمارات االمتحان. االعتراض أشهر من الموعد الذي ُحدد لتقديم 

والمعروض لمعاينة الطالب من خالل  تعتبر نسخة االمتحان االلكترونية  7.11.1.2

 موقع المعلومات الشخصية، مساوية تماماً لكراسة االمتحان.

ان كراسة االمتحان بصورة نهائية قبل أن يتم إذا تم فقد -االمتحانفقدان   7.11.2

 فحصها، يُقترح على الطالب االختيار بين اإلمكانيات التالية:

 أ. أن يتقدم لالمتحان مرة أخرى.

 ب. أن يحصل على عالمة "نجاح" )عالمة كالمية(.

ج. أن يحصل على عالمة استنادًا إلى معدل عالماته الجزئية في هذا المساق، إذا كان 

 ، وبشرط موافقة المحاضر ولجنة التعليم على ذلك.كهذه عالماتلك هنا

يُقترح على الطالب االختيار بين  -فقدان االمتحان بعد فحصه وإعطاء عالمة   7.11.3

 اإلمكانيات التالية:

 أ. الحفاظ على العالمة كما هي.

 امتحان بموعد إضافي. ب. تقديم

 

 األكاديمي. الطاقماألقل ممتحنين من  تُجرى بوجود على – امتحدندت شفهية  7.12

 

ايام عمل تعتبر كامتحان  3المخصص لها اقل من  هاالمتحانات البيتي – هامتحدندت بيتي  7.13

 مع االمتحانات االطول كمهام بيتيهويتم عرضها بالئحة االمتحانات . يتم التعامل ملخص للمساق 

( او 7.7.2حصها بدون اسماء )انظر بند يتم ف ,مع ذلك االمتحانات البيتيه( 8 ) بحسب فصل

  الكترونياً بشرط رقم هوية الطالب يبقى مجهول .

 

وأكثر من العالمة  %26التي تُشكل  ةفصليالنصف االمتحانات  – ةنصف فصليامتحدندت  7.14

هذا ُمعدّ فقط للطالب ’ يحق للكلية أن تُحدد أن موعد ب’. النهائية في المساق، يُجرى لها موعد ب

 ’.لذين لم يتمكنوا من التقدم لموعد أا

 %26 اقل منالذي يُشكل  المتحان نصف فصلي , اضافي موعدطى موافقة لتُع  7.14.1

للطالب الذين لم يتقدموا لهذا االمتحان ألسباب تُبرر الحصول على  ألنهائيةمن العالمة 

 .7.4موافقة للتقدم لموعد خاص، كما هو مفصل في بند 

 علىاالستئناف  وإمكانيةالمتحانات النصف فصلية دفاتر ا ن يكون فتح ينبغي ا  7.14.2

 .(7.10العالمة بحسب اجراءات االستئناف لالمتحانات )انظر بند 

 .دقيقة تعطى تعديالت للمؤهلين 30 امتحانات نصف فصلية التي مدتها اكثر من 7.14.3
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خالل المساق  نصف فصلية، مثل: مهام كتابيةلمهام الاإلجراءات في هذا الفصل تتعلق با

 עבודות) دراسية حلقات)تمارين، تقارير(، امتحانات بيتية؛ وظائف نهائية لمساق، وظائف 

(؛ وظيفة اللقب الثاني )الماجستير( פרוסמינריוניות עבודות) البحثوحلقات (  סמינריוניות

 النهائية.

 

 طرمقة التقدمم  8.1

يم الوظيفة عن طريق سكرتارية القسم، وتعطي هذه بدورها للطالب يتم تقد  8.1.1

يتم تقديم مهاٍم مثل تمارين، تقارير ووظائف متوسطة،  على تسليم الوظيفة.  مصادقة

االمتحان البيتي يتم تسليمه بدون اسماء )انظر بند   بحسب تعليمات محاضر المساق.

  الكترونياً بشرط رقم هوية الطالب يبقى مجهول .( او 7.13

 الوظائف النهائية للقب الثاني  8.1.1.1  

ه استمارة موافقة المحاضر الموجّ  للسكرتارية بإرفاقالنص النهائي المنقح يقدّم 

 اء معنيين للوظيفة. في تقديم الوظيفة والذي بدوره يقترح قرّ 

محاضر الموجه للقب )راجع المادة موعد تقديم الوظيفة واستمارة موافقة ال

( يتم التعامل معه كموعد يحدد لحساب وقت فحص الوظيفة )راجع مادة 8.2.3

 (، دفعات القسط الجامعية، غرامات، تأخيرات في الدفع وغيرها.    8.3.3

حسب االنظم المتفقة، على الطالب تسليم الوظيفة مطبوعة. وتتوفر إمكانية تسليم   8.1.2

 خط يد واضح تبعًا لموافقة المحاضر. الوظيفة ب

يحتفظ الطالب بنسخة من الوظيفة التي يقدمها، من أجل أن يكون بإمكانيته   8.1.3

 الوظيفة األصلية.فقدان تسليمها للفحص في حال 

 ممنوع تقديم الوظيفة ذاتها لمساقين مختلفين.  8.1.4

 لغة المهام الكتابية  8.1.5

ستثناء المهام في األقسام / ابية باللغة العبرية بإلمهام الكتب اكتت  8.1.5.1

بها ليست اللغة العبرية، عندها تُكتب المهام بحسب المساقات التي لغة التدريس 

 لغة التدريس في القسم / المساق. 

يستطيع الطالب، بحسب طلٍب منه وبموافقة من محاضر المساق، أن   8.1.5.2

 ة.يُقدم مهمة كتابية بلغة غير العبري

بحسب طلب الطالب وبموافقة  -الوظيفة النهائية للقب الثاني  8.1.5.2.1

على كتابة  ، يحق للجنة التعليم في الكلية الموافقةالمرشد من المحاضر

 في حاالت خاصة، بلغة أخرى. باللغة االنجليزية أو

 

 

 

 

 



 موعد التقدمم  8.2

ة، التمارين، التقارير يقوم المحاضر بتحديد موعد تقديم االمتحانات البيتي  8.2.1

 خالل المساق. نصف فصلية والوظائف ال

 עבודותيتم تقديم الوظائف النهائية للمساق، وظائف الحلقات الدراسية )  8.2.2

( خالل شهر من نهاية المساق פרוסמינריוניות עבודות) حلقة البحث( وסמינריוניות

السنة. يحق في حاال سبتمبر من نفس  30وبموافقة من المحاضر حتى موعد أقصاه 

من نفس  31.12 معينة للجنة التعليم أو لمن خّول له في الكلية، الموافقة على تأجيل حتى

  منقحة بشكل تام.السنة. يجب حتى هذا الموعد، تقديم الصيغة األخيرة من الوظيفة 

عند تحديد موعد التقديم، يجب األخذ بعين االعتبار إمكانية كون   8.2.2.1

ُمسبق"( أو لحساب  طلبدراسة الطالب )مثال "ورية الستكمال العالمة ضر

 المعدل من أجل الحصول على جائزة تفوق.

في حاالت استثنائية، وإذا أعطيت موافقة أكاديمية لتقديم الوظيفة بعد   8.2.2.2

لقسط دفع ابالنسبة ل القانوني الطالبوضع من نفس السنة، يكون  31.12

على الطالب تسجيل المساق في  –مرة أخرى  الجامعي كمن يتعلم المساق

 البرنامج الدراسي ودفع القسط الجامعي وفقاً لذلك.

الخدمة الطالب الموجود ضمن الخدمة االحتياطية أو الذي عاد من   8.2.2.3

، بإمكانه تقديمها في موعد الحق أو تقديم ة معينةفأسبوعين قبل موعد تقديم وظي

المحاضر، أو أن يقدمها بتأخير مساٍو لعدد األيام وذلك بحسب قرار وظيفة بديلة 

التي كان فيها في الخدمة االحتياطية أو مساٍو لعدد األيام منذ عودته من الخدمة. 

ً لنوعية بإمكان محاضر المساق إعفاء الطالب من تقديم الوظيفة وذلك  وفقا

 الوظيفة وحجمها. 

يّة الجيدة لكن من منطلق النار يحق للجنة التعليم في كل كلية أن تبحث وتتخذ القر

أو تاجيل موعد تقديم الوظائف  ه ال يمكن متطلبات المهنة، بأنأيًضا مع مراعاة 

. في هذه الحاالت يستطيع الطالب تقديم الوظيفة حين يُجرى المساق التمارين

 .(6.1.4أنظر بند ) مرة أخرى

يوًما أو أكثر،  14ة الطالب الذي خسر، نتيجة لتواجده في الخدمة االحتياطية لمد

د تقديم أكثر من ثمانية وظائف، عليه التوجه إلى لجنة التعليم في الكلية يعامو

النيّة األم التي يتبع لها والمسؤولة عن مناقشة األمر واتخاذ القرار من منطلق 

متطلبات المساقات المختلفة، فيما إذا سيُسمح له أيًضا مع مراعاة لكن  حسنةال

 وكيف. بتقديم الوظائف

والذي لم يُقدم  1.11.3الطالب الذي تّم تعريفه كُمستحق بحسب البند   8.2.2.4 

كانت في فترة غيابه )أنظر وظائف مكتوبة في المواعيد التي ُحددت ألنه  –مهام 

( يستطيع تقديم المهمة أو مهمة بديلة، بحسب قرار الُمحاضر، خالل 6.1.4البند 

به. الطالبة التي لم تُقدم المهم بسبب عملية سبعة اسابيع من نهاية فترة غيا

السبوعين. يحق للجنة التعليم في كل إجهاض يحق لها الحصول على فترة تمديد 

أيًضا مع مراعاة كلية مناقشة األمر واتخاذ القرار من منطلق النيّة الجيدة لكن 

 المساق متطلبات



. في حال حصل الطالب 31.12خ للقب الثاني قبل تاريالوظيفة النهائية  سليميتم ت 8.2.3

م يقدّ يه عقب ذلك أن ، علالوظيفة النهائية في موعد مؤّجل كاديمية لتقديمعلى موافقة أ

 .موجب ذلكضافية ودفع قسط تعليمي برنامج الدراسي للسنة الدراسية اإلالب

 

 فحص المهم الكتدبية وموعد لعديتهد  8.3

 نصف فصليةارين، التقارير والوظائف التتم إعادة االمتحانات البيتية، التم  8.3.1

، أو اسبوعين بعد تقديمهاالذي حدده الُمحاضر لللطالب خالل أسبوعين من موعد 

 .تقديمها، المتأخر بينهما

عيدها خالل شهر من يُسلم المحاضر عالمة الوظيفة ويُ  –مساق  إنهاءوظائف   8.3.2

ق، وليس أكثر من شهر من يوم الموعد األخير الذي ُحددّ لتقديم الوظائف في المسا

 تقديمها.

 עבודותالوظيفة النهائية في اللقب الثاني، وظائف حلقات دراسية )  8.3.3

يُسلم المحاضر  –( פרוסמינריוניות עבודות) البحث(، وظائف حلقات סמינריוניות

الذي ُحدد لتسليمها، أو خالل شهرين من يوم الالعالمة ويُعيد الوظيفة خالل شهرين من 

 يوم تسليمها لهُ، المتأخر بينهما.

 : وظيفة اللقب الثاني النهائية  8.3.4

 

في موضوع الوظيفة. يعطي المحاضر  سليم الوظيفة لتقييم القّراء الضليعينأ. يتم ت

سبوعين في ذلك عن أ ل على الوظيفة وال يتأخره والقارئ تقييمهم وتقديرهم المفصّ الموجّ 

 من موعد تسليم الوظيفة.

 

 و القارئ بشكل مستقل. تم تقييم الوظيفة وإصدار العالمة من قبل كّل من المحاضر أب. ي

 

 ذا تنازل القارئ عن هذا الحظر. إ الً وية القارئ محظورة أمام الطلبة، إج. تكون ه

 

من العالمة النهائية  %50 نسبة عن /ين ال يزيدهالموجّ  /يند. القسم التقييمي للمحاضر

 ة المطبوعة. على الوظيف التي توضع

 

طريقة حساب العالمة، حين يكون فارق العالمات بين المحاضر الموجه  كليةكل  ده. تحدّ 

 . %10والقارئ أكثر من 

 

و. تحدد كل كلية على حدى تقسيم العالمات والنسبة بين عالمة الوظيفة النهائية وعالمة 

 اللقب الكلية. 

 

 وذلك وفق في مكتبة الجامعة ي الجديرةز. توضع نسخة إلكترونية من وظائف اللقب الثان

  التي تحددها كل كلية.المؤهالت 



إذا تم فحص الوظيفة من قِبل أكثر من شخص واحد، يقوم كل منهم بفحص الوظيفة   8.3.5

 وإعطاء عالمة بصورة مستقلة عن اآلخرين.

 

 االحتفدظ بدلوظدئف ولعديتهد  8.4

تارية. الوظائف التي ال يطلب الطالب تُعاد الوظائف للطالب بواسطة السكر  8.4.1

 استعادتها، تُحفظ لمدة أقصاها ثالثة أشهر بعد نشر العالمة ومن ثم تتم إبادتها.

 

 عالمة وظيفة االستئندف على   8.5

 (.7)أنظر فصل شأن االعتراض على عالمة وظيفة هو كشأن االعتراض على عالمة امتحان 

 لنهائية للقب الثاني االستئناف على عالمة الوظيفة ا 8.5.1

  72ئناف مفصل خالل تقديم استكن االستئناف على عالمة الوظيفة بواسطة ممن الم 

 (. 7.10.3المادة —صدار العالمات )وفقًا ألنظمة االستئنافساعة فقط من موعد إ

   نهاء اللقب، ومن شأنه أن إلى تأجيل موعد إ االستئناف على عالمة الوظيفةيؤدي

ذاتها، ومن شأنه أن يؤثر سلبًا على استحقاق الدراسية  هادة في السنةيؤخر استالم الش

 الطالب للمنح والجوائز. 

   ّمن قبل قارئ إضافي. من بعد قبول االستئناف، يتم تسليم الوظيفة لتقييم مستقل 

   القارئ اإلضافي، مع  وفق تقييمحساب إدراج العالمة  على عاتقها كل كليةتأخذ

التي يضعها عالمة ال أالّ ترتفع اء السابقين، وعلىلقرّ عالمات المحاضرين وا

 فقط من عالمة الوظيفة النهائية. %50عن نسبة المحاضرين الموجهين 

 

 مسؤولية الطدلب تجده وظيفته   8.6

(، امتحانات بيتية סמינריונית עבודהالتحضير لوظائف حلقات البحث ) 8.6.1

، إال  العمل الشخصي فقط لكل طالب ووظائف بيتية هي شخصية ويجب أن تعتمد على

إذا وافق محاضر المساق بصورة واضحة على العمل بشكل آخر. دون االنتقاص مما 

 ذكر أعال، من الواضح بموجب هذا :

ال يحق للطالب معاينة حل مكتوب، كامل أو جزئي، المتحانات بيتية أو وظائف   8.6.2

حفوظ بوسيلة ديجيتالية، بما في ذلك بيتية التابعة لشخص آخر )وهذا يشمل حل بملف م

أو االستعانة بحل كالمذكور أعاله بأي  (ووسائل التواصل االجتماعي، البريد اإللكتروني

 شكل كان، إال إذا أعطيت موافقة واضحة لذلك من قِبل محاضر المساق.

 

 



بخصوص الوظائف البيتية، إذا الموضوع لم يُمنع بشكل واضح من قِبل محاضر  8.6.3

اق، يمكن حينها إجراء استشارات حول قضايا تظهر خالل العمل على الوظيفة، لكم المس

يُحظر معاينة مسودة مكتوبة كما كتبها شخص آخر. في كل حال، يُحظر صياغة  

 مشتركة لملف مكتوب.

يجب على الطالب اإلشارة في كل وظيفة مكتوبة جميع المصادر التي يستند   8.6.4

ر شفهية، واإلشارة أيًضا داخل أقواس مزدوجة المقاطع إليها، بما في ذلك مصاد

 المنسوخة من مصادر أخرى، مع ذكر للمصدر المأخوذ منها االقتباس.

 يحق للمحاضر دعوة الطالب للقاء قبل إعطاء عالمة على وظيفة معينة. 8.6.5

واجد القواعد يحق للمحاضر أن يتخذ القرار بأن لقاًء كهذا هو بمثابة امتحان شفهي ، بشرط أن تت

 دية والمتفق عليها المتحان شفهي.العا

 

 ل العالمدتتحدمد معدّ . 9

 العالمدت المشمولة في المعدل   9.1

كل عالمة حصل عليها الطالب في نهاية مساق )باستثناء العالمات    9.1.1

(، يتم شملها في حساب عالمة المعدل للسنة 9.2االستثنائية الُمفصلة في بند 

نقاط البحسب  موازنتهأيًضا في حساب عالمة المعدل للقب، بعد الدراسية و

 الُمحددّة للمساق. تعليميةال

 ا )وظيفة(، يتم فقط شمل العالمة األخيرة في المعدل. إذا أعاد أحد الطالب امتحانً 

عالمة المساق تُحددّ بنفس الطريقة لجميع الطالب )امتحان أو وظيفة   9.1.2

 عنها بنفس الطريقة )عالمة عددية أو عالمة كالمية(.وما شابه( ويتم التعبير 

حاالت قليلة فقط على  استعمال العالمات الكالمية يُقتصر  9.1.2.1

 وخاصة.

في معدل  "54"" تُحسب كـ راسبالعالمة الكالمية " 9.1.2.2

 العالمات.

الطالب الذي لم يتقدم لالمتحان النهائي للمساق ولم يحصل على عالمة   9.1.3

يتم محو المساق من تصريح الدراسة والعالمات الخاص  –ئية في المساق نها

به، وهذا بشرط بأن ال يكون هذا المساق "محدود المشتركين". الطالب الذي ال 

يتقدم المتحان في مساق "محدود المشاركين"، يحصل على عالمة نهائية 

 "صفر" في هذا المساق.

 

 العالمدت الغير مشمولة في المعدل

 تم شمل العالمات التالية في حساب المعدل:ال ي

)دراسات استكمال، دورات  تعليميةعالمات مساقات ال تحصل على نقاط   9.2.1

تحضيرية في اللغة العبرية ودورة "قراءة وفهم نصوص علمية في اللغة االنجليزية" 

 وغيرها(.

ب وُعرفت عالمات مساقات كان الطالب قد تعلمها زيادة عن متطلبات اللق  9.2.2

 ( .6.3) أنظر البند  كمساقات "فائضة".



امتحان نصف العالمات التي تُشكل عامالً جزئيًا من العالمة النهائية في المساق )  9.2.3

 ، تمرين وما شابه(.فصلي

عالمات مساقات أُمتِحن الطالب بها دون أن تكون ُمسجلة ضمن استمارة   9.2.4

 عالمات إضافية"(."الدراسة )

ح"، "ُمشاركة فعّالة"، "استحقاق"، "غير ا"، "نجإعفاءتقدير كالمي: "  9.2.5

 مستحق"، و"تسرب".

ح"، "فشل" تُعطى فقط في مساقات تّم تعريف اعالمات: "ُمشاركة فعّالة"، "نج  9.2.6

 هذه اإلمكانية في كتاب التقويم السنوي.

علمها خالل دراسته عالمات مساقات ُمخزنّة: المساقات التي كان الطالب قد ت  9.2.7

للقب األول والتي تمت الُمصادقة عليها من رئيس برنامج اللقب الثاني أو دراسات 

للشهادة، ال يتم شملها في حساب معدل العالمات للقب األول، إنما تُحسب في معدل اللقب 

 الثاني/ الشهادة.

ها في عالمة مساق التي أخذت بالحسبان للحصول على لقب ما ال يتم أخذ  9.2.8

 الحسبان للحصول على لقب إضافي.

عالمات مساقات من مؤسسة أكاديمية معروفة للتعليم العالي والتي كان قد تّم  9.2.9

االعتراف بهذه العالمات كجزء من الدراسة للقب )كذلك الدراسة ضمن برنامج 

 مشترك(.

 

 مسدق يراسة لعدية. 10

 استحقدق 10.1

مساق  دراسة ، يحق للطالب إعادةمن قِبلهابل من خّول بموافقة من لجنة التعليم أو من قِ 

رس فيها المساق يلي السنة الدراسية التي دُ  الذي فصلالواحدة في السنة أو في ما مرة 

ألول مرة، ويُعطى بها المساق للمرة الثانية. من أجل فعل ذلك عليه إعادة تسجيل المساق 

 ذلك. في البرنامج الدراسي ودفع القسط الجامعي بحسب

عند اتخاذ القرار برفض طلب الطالب بإعادة المساق كما ذُكر أعاله، يحق للجنة التعليم 

لب قد ا: أن الط خّول من قِبلها أن تستند بقرارها على اعتبارات أكاديمية )مثلأو لمن 

ً متقدًما أكثر( وكذلك اعتبارات إدارية )مثل: مساق محدود الُمشاركين أو إذا  تعلم مساقا

 هنالك أفضلية لطالب آخرين(.كانت 

الطالب الذي تغيب عن الحصص بسبب تواجده في الخدمة االحتياطية  10.1.1

أيام في الُمجمل خالل الفصل الدراسي في مساق فصلي، أو  9لمدة تزيد عن 

يوًما في الُمجمل في مساق سنوي، بإمكانه إعادة المساق دون دفع  19ألكثر من 

 تقدم المتحان المساق.ن قد إضافي لكن بشرط أن ال يكو

)لكن  1.11.3نتيجة لحدث ُمستحق بحسب البند  الطالب الذي تغيب 10.1.2

المساق دون دفع إضافي لكن  ، يستطيع إعادة ليس طالبة بعد عملية اجهاض(

 بشرط أن ال يكون قد تقدم المتحان المساق.



  ياخل المسدق لعفدء من واجبدت 10.2

 واجبات المساق إتماممن ، كما ذُكر أعالهب الذي يُعيد المساق يحق للمحاضر إعفاء الطال

 ، لكن ليس من االمتحان.()كالتمارين مثال

 عالمة المسدق في حدلة لعديته مرة أخر  10.3

العالمة األخيرة في المساق هي العالمة الُملزمة، حتى إذا كانت أيًضا منخفضة أكثر من 

 العالمة السابقة.

 لعدية مسدقدتحقدق في االستتحدمد  10.4

نة تعليم في كل كلية، أن تُحدد المساقات التي تمنع بها يحق لكل لج  10.4.1

 .العاديين موعدينالالطالب من إعادة المساق إذا تقدموا لالمتحان في 

نة تعليم في الكلية أن تُحددّ عدد المساقات التي يحق يحق لكل لج  10.4.2

 صول على اللقب.للطالب إعادتها خالل دراسته للح

يحق للجنة التعليم في كل كلية تحديد المساقات التي تتيح للطالب إعادة  10.4.3

المساق مرتين طوال اللقب، وذلك إذا أخفق الطالب في المساق وفي اإلعادة 

 األولى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والعبور شروط النجدح. 11

 الالزمة في المسدقدت المسدقدت اإللزامية والعالمدت  11.1

قائمة المساقات اإللزامية وشروط  تقوم لجنة التعليم أو من خّول من قبلها، بتعريف ونشر

النجاح في كتاب التقويم السنوي، في كل سنة دراسية وكذلك عالمة النجاح الالزمة في 

 المساقات.

عالمة  . يحق للكلية ان تحدد 60هي  األدنى في المساق النجاح عالمة  11.1.1

   بالمساق. 60نجاح أعلى من 

شروط النجاح من سنة إلى سنة أخرى في  معدل العالمات األدنى 11.1.2

  .دراسة للقب األول هو النجاح في كل المساقات اإللزامية

طالب سنة أولى للقب األول الغير  اللغاتالعالمة األدنى في دراسة  11.1.3

االنجليزية و/ أو العبرية )كما هو  معفي من الدورات التحضيرية في اللغة

على األقل في دورة اللغة  70  ، يحتاج إلى عالمة (5مفّصل في فصل 

على األقل في اللغة العبرية من أجل النجاح واالنتقال  75  االنجليزية وعالمة

 إلى السنة الثانية )يحق للكلية طلب عالمة نجاح أعلى في اللغة العبرية(.

( חוגי-דו מסלולقب األول الذي ينتقل من مسار تخصص مزدوج )لطالب في ال  11.2

(، يكون ُملزماً بشروط النجاح في القسمين. חוגי-חד מסלולإلى مسار تخصص منفرد )

 يحق للكلية تحديد شروط نجاح أعلى كشرط دخول لمسار تخصص منفرد.

يعيد السنة  يحق للكلية أن توافق للطالب الذي لم ينجح في شروط االنتقال، أن  11.3

 الدراسية في القسم مرة واحدة فقط.

الطالب الذي لم يُكمل واجباته في المساق بسبب حدث مستحق بحسب البند   11.4

"تحت  إتخاذ مساق متقدم، بإمكانه أو بسبب تواجده في الخدمة االحتياطية 1.11.3

استيفائه شرط" أو في سنة متقدمة حتى إتمام االمتحان أو الوظيفة، وذلك مرهونا ب

 كطالب تحت الشرط" . " حول واجباته  4.6.2التعليمات في البند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدة الدراسة، التوقف عن الدراسة وتجدمدهد. 12

 مدة الدراسة 12.1

لجنة التعليم في الكلية مخّولة لفحص دراسة الطالب الذي يمدد في دراسته للحصول على 

القرار إذا وأي مساقات لن يُعترف بها  تخاذعدد السنوات القانوني وا لمدة تتجاوزب اللق

لكن، الطالب الذي تغيب عن الدراسة بسبب تواجده في الخدمة كجزء من دراسته للقب. 

يوًما في الُمجمل خالل فترة دراسته القانونية، والطالب الذي تغيب  150االحتياطية لمدة 

إجهاض(، ، لكن ليس طالبة بعد عملية 1.11.3بسبب حدث ُمستحق )بحسب البند 

فرض رسوم القسط التعليمي أو يستحقون تمديد دراستهم بفصلين دراسيين دون أن يتم 

 دفعة إضافية بسبب هذا التمديد.

 التوقف عن الدراسة  12.2

الطالب أو المرشح الذي يوقف دراسته خالل السنة الدراسية )حتى إذا أيًضا لم يقدم 

ً دراسيًا(، يكون ُملزًما باإلبالغ عن األمر في إلى ( רשום מכתב)كتاب مسجل  برنامجا

قسم حسابات الطالب وإلى سكرتارية الطالب في الكلية، بحسب األنظمة الُمعلنة في 

 جامعة".كراسة "بوابة للطالب في ال

 لطالب ُجدي –تجدمد الدراسة  12.3

الطالب الذي قُبل للدراسة في قسم/ كلية لكنه لم ينفذ قبوله، يحتاج إلى التسجيل من جديد 

 شروط القبول. استيفاءو

 لطالب سدبقين –تجدمد الدراسة  12.4

طالب سابق للقب األول، الذي كان يحق له استكمال دراسته لكنه توقف  12.4.1

لك لفترة واحدة تصل مدتها حتى سنتين دراسيتين متواصلتين، يُسمح له عن ذ

لقبول من عملية االتقدم لملزًما بالعودة للدراسة في نفس المجال دون أن يكون ب

بالنسبة لالعتراف  باتخاذ القرار لةالمخوّ التعليم في الكلية هي جديد. لجنة 

الذي يرغب بتجديد دراسته بدراسته السابقة والستكمال الدراسة. على الطالب 

 التوجه إلى سكرتارية الكلية خطيًا.

ي طالب سابق، الذي توقف عن الدراسة ويرغب بتجديدها لكنه ال يستوف 12.4.2

يقوم بتقديم طلب خطي للجنة التعليم في   - 12.4.1 التعريف المذكور في بند

بته باستيفاء الكلية. وعليه فإن قبول الطالب لسنة متقدمة في اللقب أو  مطال

شروط القبول، وأيًضا االعتراف بتعليمه السابق هي من صالحيات اللجنة 

 التعليمية. 

 

 

 

 



 استحقدقدت أاكديممية. 13

القرار بموضوع االعتراف بدراسة من  المخّولة باتخاذلجنة التعليم في الكلية هي   13.1

 مجال آخر في الجامعة أو من خارج الجامعة.

خر في الجامعة العبرية التي تّم االعتراف بهم من أجل مساقات من مجال آ  13.2

استكمال الدراسة، يتم حسابهم كمساقات كاملة ويتم شمل عالماتهم في معدل عالمات 

 اللقب أو يُبلغ عنهم "كاستحقاق"، دون شملهم في المعدل )بحسب قرار الكلية(.

من أجل استكمال  مساقات من مؤسسات أخرى للتعليم العالي الذين أعترف بهم  13.3

الدراسة في الجامعة العبرية، يُبلغ عنهم "كاستحقاق" بدون عالمة وال يتم شملهم في 

 معدل اللقب. 

 استحقدقدت أاكديممية "للقب األول"  13.4

طالب للقب األول الذي درس دراسة أكاديمية سابقة في مؤسسة   13.4.1

يقوم  –هذه الدراسة  معترف بها للتعليم العالي ولم يحصل على لقب مقابل

بالتسجيل كما هو متبع ويتم بحث موضوع قبوله من قِبل الكلية. يحق للكلية منحه 

 الدراسةمن ُمجمل  3/2استحقاقات أكاديمية مقابل دراسته في حصة ال تزيد عن 

الجامعة العبرية. يحصل هذا الطالب على اللقب األول من الجامعة  للقب في

ا السنة الدراسية الثالثة، بما في ذلك  وظائف الحلقات العبرية فقط إذا أنهى به

( في البرامج الدراسية التي تطلب وظائف كهذه סמינריוניות עבודותالدراسية )

 ونسبة دراسته تُشكل على األقل الثلث من الدراسة للقب.

طالب في الجامعة العبرية الذي يتعلم في مسار تخصص مزدوج   13.4.2

ق لهُ الحصول على استحقاق مقابل دراسته السابقة بنسبة (، يحחוגי-דו מסלול)

قسم كامل وبشرط أال يكون قد حصل على لقب مقابل هذه الدراسة. أي، بإمكانه 

 أن يتعلم في قسم واحد فقط لنيل اللقب. 

طالب في الجامعة العبرية الذي يريد استكمال دراسته للقب في بعض   13.4.3

أخرى، يستطيع القيام بذلك من خالل التنسيق مع المساقات في مؤسسة أكاديمية 

لجنة التعليم في الكلية. تقوم الكلية بتحديد نسبة التعليم التي ستُطلب من الطالب 

 في الجامعة العبرية باإلضافة إلى دراسته في المؤسسة األخرى. 

نيل لقب أول في للقب األول  للقب األول أو حاملٌ  طالبٌ إن رغب   13.4.4

 عنالحصول على استحقاق  بإمكانهالكلية ذاتها أو في كلية أخرى،  إضافي في

 . اإلضافي األول لقبمتطلبات ال بنسبة ال تزيد عن ثلث ُمجملاألولى دراسته 
  .االستحقدق عن اللقب األول اإلضدفي مُمنَح

 

 

 

 



 للقب الثدني" استحقدقدت أاكديممية "  13.5

أكاديمية سابقة في مؤسسة  طالب للقب الثاني الذي درس دراسة  13.5.1

يقوم  –معترف بها للتعليم العالي ولم يحصل على لقب مقابل هذه الدراسة 

بالتسجيل كما هو متبع ويتم بحث موضوع قبوله من قِبل الكلية. يحق للكلية منحه 

من ُمجمل  نصفاستحقاقات أكاديمية مقابل دراسته في حصة ال تزيد عن 

الشرط للحصول على اللقب الثاني من  عة العبرية.في الجامالثاني دراسته للقب 

الجامعة العبرية هو فقط إذا أنهى بها الوظيفة النهائية واالمتحان النهائي في 

البرامج الدراسية التي تطلب وظيفة نهائية و/أو امتحان نهائي ونسبة تعليم تُشكل 

  على األقل نصف الدراسة للقب.

)ماجستير(، يُسمح لهُ بالدراسة  ينثاني ينبلقالطالب الذي يدرس لنيل   13.5.2

ى لقب حتى ثلث من البرنامج الدراسي. في حال حصول الطالب عل بتزامن

لقب سابق )مثال شخص حامل شهادة مكتبي  استنادًا إلى استكمال دراسته في

للحصول على لقب ثان بعلم المكتبات(، يجب اإلشارة في  يقوم باستكمال دراسته

 سابق.إلى دراسة لقب ية بأنها استنادًا الشهادة النهائ

الطالب الذي درس أو يدرس للقب شهادة ويدرس أيًضا للقب الثاني،   13.5.3

بإمكانه الحصول على استحقاق أكاديمي ال يزيد عن ثلث البرنامج الدراسي للقب 

 الثاني، استنادًا لدراسته للشهادة.

ل يشمل مساقات مطابقة لتلك التي الطالب الذي يدرس للقب الثاني في مجا" 13.5.4

في لقب ثاٍن سابق أو مطابقة لجزء من متطلبات الدراسة، بإمكانه الحصول على  اجتازها

القرار  اتخاذمن اللقب الثاني الحالي.  1/3اعتراف بهذه المساقات الدراسية بنسبة ال تتعدى 

طالب الذي تمت المصادقة له باالعتراف هو بيد لجنة التعليم التابعة للكلية. بإمكان ال بشأن

ق أكاديمية في المسار غير وحدات استحقا 10على هذا االعتراف، الحصول على حتى 

وحدات استحقاق أكاديمية في المسار العلمي. ما تبقى من وحدات االستحقاق  6حتى و العلمي

 يعتب ر إعفاًء".

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استحقدق للقب الجدمعي. 14

ً للقب الجامعي، شرط أن يستوفي  يكونشروط االستحقدق  14.1  جميع الطالب مستحقا

 التزاماته األكاديمية والمالية كما هو مفّصل فيما يلي:

أ. أكمل دراسته بحسب متطلبات الكلية واألقسام، من ناحية نسبة المساقات   

 ومن ناحية عالمة النجاح في المساق كما حددتها الكلية.ومتطلباتها، 

ٍد من (، في كل واح7.9جاح كما حددتها الكلية )بند ب. حصل على عالمة الن   

 عالماته. المساقات المشمولة في معدل

 . 60ج. حصل على األقل على معدل عالمات نهائي كما حددت الكلية وال يقل عن   

   حسدب العالمة النهدئية للقب 14.2  

 إلتمام/ المعهد( طلبًا الطالب الذي يعتقد أنه يستحق اللقب، يُقدم للسكرتارية )القسم/ الكلية

على الطالب أن يذكر في الطلب مسار الدراسة الذي يريد أن يحصل مقابله على لقبه. 

(، وأن يوافق على كيفية كتابة 6.3لقب، أن يُشير إلى الدراسات الفائضة لديه )أنظر بند 

ية، اسمه في تصريح الدراسة. تقوم السكرتارية بفحص هذه األمور، تحسب العالمة النهائ

وتمنح الطالب تصريح استحقاق للقب الذي يُشير إلى اسم اللقب، العالمة النهائية للقب، 

 العالمة النهائية للقسم، وموعد االستحقاق.

 نهدئية للقب األول:العالمدت ال 14.2.1  

 بند في المعّرفة تلك باستثناء)  عالمات بحسب األول للقب النهائية العالمة تحديد يتم  

 – بها درس التي الكلية في للقب الدراسي البرنامج بحسب المطلوبة لمساقاتا جميع( 9.2

 يُحسب األول للقب النهائية العالمة. لمساقاتا سم تنتميق ألي اعتبار دون بحسبها،  وفقط

 : يلي كما المساقات، في النهائية للعالمات موزون كمعدل

 ق للمساق.عالمة المساق النهائية تُضرب بعدد نقاط االستحقاأ.   

 مجموع حاصل الضرب يُقسم بعدد النقاط.ب.   

 في المطلوبة المساقات جميع بحسب الطريقة بنفس تُحدد للقسم النهائية العالمة14.2.1.2 

 مسار في كذلك(. 9.2 بند في المعّرفة تلك باستثناء) بحسبها وفقط للقسم الدراسي البرنامج

 المساقات. األقسام من واحد كل في القسم مةعال أعاله ذُكر كما حددتُ  المزدوج التخصص

 النهائية العالمة بحساب وليس للقب النهائية العالمة في حسبانها يتم للقسم وليس للقب المطلوبة

 .األقسام/ للقسم

/ 2008تنطبق هذه القواعد على جميع الطالب ابتداًء من حفل توزيع الشهادات سنة  14.2.1.3



2009. 

 

 :التالية المكونات أساس على تُحدد الثدني للقب نهدئيةال العالمدت 14.2.2 

. نهائي وامتحان المساقات عالمات معدل بحثي، نهائية وظيفة: بحثي مسار 14.2.2.1 

 هي الشاملة العالمة في العناصر من واحد لكل النسبي والوزن النهائي االمتحان حساب

 .الكلية اعتبارات من

 بحثية، غير نهائية وظيفة شمل. المساقات عالمات معدل: بحثي غير مسار14.2.2.2  

 العالمة في النسبي ووزنهم نهائي وامتحان( סמינריונית עבודה) دراسية حلقة وظيفة

 .الكلية اعتبارات من هي الشاملة

 نطاق في ثان لقب ينهون الذين للطالب تُحسب ال الثاني للقب نهائية عالمة 14.2.2.3

 وال المتخرجين ضمن يدرجون ال فإنهم لذلك،(. الدكتوراه) الثالث للقب المباشر المسار

 (.14.5 بند) إنهاء مستوى لهم بالنسبة يُحدد

 

تاريخ االستحقاق للقب يُحدد بحسب منح العالمة األخيرة للقب. في كل  موعد االستحقدق: 14.3

 حالة ال يكون ذلك أكثر من فترة أسبوعين بعد موعد االمتحان األخير أو شهرين من يوم

الحاالت التي  باستثناء ( النهائية األخيرة.סמינריונית עבודהتقديم وظيفة الحلقة الدراسية )

  .استئناف قدّم فيها

 

الطالب الذي يُقدم طلبًا إلنهاء اللقب بعد انتهاء سنة من إنهاء التزاماته، يتم فحص طلبه   14.3.1

نهاء اللقب للطالب . إذا قررت الكلية إ12كطلب لتجديد الدراسة كما هو مفّصل في فصل 

 المذكور أعاله دون إلزامه بأي استكماالت، يتم تحديد االستحقاق للقب بحسب موعد 

لخريجين الحاليين . يحصل الطالب على شهادته سويًا مع دفعة االطلب الستيفاء اللقب

 ووفقاً للقواعد السارية على هذه الدفعة.

على تصريح االستحقاق للقب، ال تكون  بعد الحصول العالمة النهدئية األخيرة والشهديات.

 للطالب أي إمكانية بتصليح العالمة النهائية و/ أو تغيير تصريح االستحقاق و/ أو شهادة اللقب. 

 يتم تسليم الطالب شهادة اللقب في حفل توزيع الشهادات للقب الذي يُقام في الكلية مرة بالسنة.

الحصول على موافقة الكلية، وسيحصل على بعض العالمات عليه الطالب الذي يرغب بتصليح 

 تصريح منفصل بذلك.

مساقات كان قد تعلمها في هذه إذا كانت  –اللقب  في مساقات بعد أن أنهى ركاشتالطالب الذي 

يستطيع  –اللقب أو إذا كانت مساقات أخرى  نهاءقام بإعادتها بعد إونطاق اللقب وبموافقة الكلية 



جري ليس في دراسة مساقات كهذه يماته في هذه المساقات. الحصول على تصريح منفصل لعال

 نطاق اللقب.

حامل لقب من الجامعة العبرية والذي غير اسمه يحق له )مقابل مبلغ وبعد تقديم تصريح رسمي 

بتغيير االسم( الحصول على شهادة جديدة بحسب اسمه الجديد بدالً من شهادة اللقب التي تحمل 

الذي يطلب شهادة جديدة أن يتقدم بطلب خطي للكلية التي منحته  اسمه السابق. على الشخص

في تاريخ إصدارها وتوقع من قِبل  ةالشهادة السابقة. الشهادة الجديدة تكون بحسب الصيغة المقبول

يُسجل على الشهادة الجديدة أنها بديل للشهادة السابقة التي ُمنحت على أصحاب المراكز حينها. 

 سنة )السنة العبرية( / )السنة الميالدية(.اسم )االسم السابق( 

 

ابتداًء من حفل  تعرمف اكالمي للعالمة النهدئية للقب في الشهدية )"لقب أول" و "لقب ثدن" :

، ُحددّ مستوى إنهاء الدراسة بحسب مركز الطالب النسبي  1995/ 1994توزيع الشهادات سنة 

أن ال تكون العالمة أقل من الحد األدنى  )شرط السنةبين ُمجمل المتخرجين في الكلية في نفس 

 الذي ُحدد لذلك المستوى(، كما هو مفّصل فيما يلي:

 

 

الحد األدنى   نسبة مئوية نهاءستوى اإلم

 للعالمات

اللقب  لقب ثان لقب أول 

 األول

اللقب 

 الثاني

 92 90 العليا %3 العليا %2 بامتياز

 85 85 التالية %22 التالية %18 بتفوق

 

 الشهادة 14.6

الكليات، اللقب، نوع اللقب والقسم /الشهادة ستتضمن، من بين جملة األمور، اسم الكلية 14.6.1

 الذي حصل منه الطالب على اللقب.

الشهادة تكون موقّعة من قبل عميد الكلية التي درس فيها الطالب. الطالب الذي درس في  14.6.2

 شهادة موقعة من عميدي الكليتين.قسمين تابعين لكليتين مختلفتين، يحصل على 

 طالب مسار التدريس يحصلون على شهادة تشير إلى المجال التدريسي الذي تعلّموه. 14.6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أخر : ووثدئق لصدار موافقدت يراسية، اكشف عالمدت. 15

 (:record of studiesكشف العالمات" )ممكن الحصول في الجامعة على عدد من أنواع "

 ل باللغة العبرية واالنجليزية.كشف عالمات كام

 كشف عالمات جزئي باللغة العبرية واالنجليزية.

 كشف عالمات يشمل معدل وبدون معدل.

تُعطى التصاريح والمستندات فقط للطالب الذين نظموا أمورهم المالية للجامعة. تُعطى التصاريح 

سنة أو أكثر، تُعطى  20بل خالل أسبوعين من يوم تقديم الطلب. للطالب الذين أنهوا دراستهم ق

 أسابيع من يوم تقديم الطلب. 4لهم هذه التصاريح خالل 

 

 "اكشف العالمدت"  15.1

يُبين هذا المستند تحصيل الطالب األكاديمي خالل سنوات دراسته في   15.1.1

 الجامعة العبرية.

يحق لكل طالب خالل دراسته الحصول على تصريح دراسي وكشف   15.1.2

باللغة العبرية و/ أو االنجليزية. يتم إصدار هذا التصريح مقابل مبلغ للعالمات، 

 بحسب التسعيرة التي تُحددّ كل سنة.

الطالب الذي أنهى دراسته للقب يحصل بدون مقابل على تصريح   15.1.3

دراسي باللغة العبرية، أثناء توزيع الشهادات. تصريحات إضافية تكون ُملزمة 

 بالدفع.

)المعهد( الذي تعلم / يتعلم بها الطالب، مسؤولة عن إصدار  الكلية  15.1.4

التصريح وعن مضمونه. يكون التصريح ساري المفعول فقط مع توقيع الكلية 

 الُمصدرة.

 : بصيغته في جميع الكليات والمعاهديكون التصريح موحدًا   15.1.5

الطالب. يظهر في أعلى التصريح اسم الكلية وأسماء األقسام التي تعلم فيها 

الطالب الذي أنهى دراسته للقب، يُسجل في التصريح فقط األقسام التي حصل 

فيها على عالمات نهائية. أما الطالب الذي لم يُنهي دراسته، فتُسجل جميع 

 األقسام التي درس فيها )وكذلك إذا غيّر دراسته خالل فترة الدراسة(

ي يوجد لها عالمة نهائية تُسجل عالمات جميع المساقات الت نفسه، التصريح في

تُحذف(. المساق الذي  –)مساقات بدون عالمات ومساقات ذات عالمات جزئية 

 يُعطى فيه تقدير كالمي، يُسجل هذا التقدير.

إذا تقدم الطالب المتحان في مساق ما أكثر من مرة واحدة، تُسجل فقط   15.1.6

 العالمة األخيرة بينهم.

صريح دراسي يشمل فقط لقب واحد أو يحق للطالب أن يطلب ت  15.1.7

 تصريح دراسي يشمل جميع دراسته في الجامعة العبرية.

دراسات لشهادة التدريس، دراسات استكمال و/ أو دراسات تحضيرية،   15.1.8

 تظهر جميعها تحت عنوان منفصل.

التصريح الذي تّم إصداره بطلٍب من الطالب خالل السنة الدراسية،   15.1.9

ضافة إلى العالمات أيًضا قائمة المساقات في السنة الحالية )كما هو يشمل باإل

 مفّصل في البرنامج الدراسي الُمصادق عليه( التي لم يحصل على عالماتها بعد. 

 



 "المساقات الفائضة" تظهر بصفحة منفصلة.  15.1.10

دراسته بعد ويطلب  يُنهِ الطالب الذي لم  –كشف عالمات جزئي   15.1.11

ل على كشف عالمات يشمل المعدل من أجل التسجيل لقسم/ كلية/ الحصو

مؤسسة أخرى، بإمكانه أن يطلب ذلك مقابل دفع مبلغ بحسب التسعيرة التي تُحدد 

كل سنة. يحتوي كشف العالمات على جميع أقسام الدراسة التي درس فيها 

 الطالب وعالماته النهائية في المساقات بما في ذلك المعدل.

 

 راسي عدمتصرمح ي

تضمن هذا التصريح يُشكل هذا التصريح وثيقة رسمية من الجامعة أمام أي طرف خارجي. ي

ومسار التعليم. يمكن  (سنوات الدراسة، اللقب الذي درس/ يدرس لنيله، مجاالت الدراسة )األقسام

الحصول على هذا التصريح من سكرتارية الكلية أو استخراجه من موقع "معلومات شخصية 

 لب" على االنترنت.للطا

يستطيع الطالب الحصول على تصريح تعليم بواسطة الفاكس، إذا ترك على المجيب اآللي )على 

 ( رقم الفاكس الخاص به.02-6584111هاتف 

 

 شهدية لنهدء وتصرمح استحقدق للقب  15.3

قام مرة في للطالب المستحق للقب، في حفل يُ  يتم منح شهادة إنهاء  15.3.1

 .عنه حينهاوعد يُعلن مالسنة في 

الطالب المستحق للقب وبحاجة لتصريح رسمي قبل الحفل الرسمي،   15.3.2

 الحصول عليه بدون مقابل مالي.بإمكانه 

 

 يفع مقدبل التصدرمح  15.4

 التصاريح التي تُعطى مرة واحدة بدون مقابل: 15.4.1

 تصريح استحقاق للقب 

  برنامج الساعات( دراسة حاليةتصريح( 

 لتزامات()اح إنهاء واجبات تصري 

 )تصريح دراسي وعالمات )في الحفل 

 : مقابل دفع –إضافية  اريحتص 4.2.

  نسخ 3 –تصريح دراسي وعالمات )كشف( باللغة العبرية/ االنجليزية 

 نسخ. 3 –للغة االنجليزية  קלף تصريح شهادة 

 مقابل مبلغ يُحدد في الكليات: –تصاريح خاصة  4.3.

 تصاريح أللمانيا 

  ويض قسط االستكماللتعتصاريح 

 

 

 

 

 



 الطلبة المتفوقون والمتفوقدت  .16

 

تدأب الجامعة العبرية على تشجيع التفوق االكاديمي لدى طالبها. يتمتع الطالب المتميزين لتقدير  

وتثمين عبر ادراج اسماءهم في قوائم سنوية للمتفوقين لدى عمداء الكليات ورئيس الجامعة 

 ل أدناه:ويحوزون على منح تفوق كما هو مفص

  

الموعد المحدد لحساب معدالت التحصيل العلمي من أجل تحديد قوائم المتفوقين هو يوم  .أ

سنة الدراسية. العالمات التي تصدر بعد هذا الموعد ال لل الرابعسبوع األ مناالثنين 

تحسب في المعدل. على الطالب الذي أنهى دراسة اللقب األول، ويعنى بدراسة اللقب 

ل على منحة تفوق، أن يتمم مستلزمات اللقب األول حتى موعد تدريج الثاني والحصو

 قوائم التفوق. 

عند حساب معدالت الطلبة المتفوقين، وتحديد القوائم، تكمن صالحية لدى العمداء  .ب

ورئيس الجامعة في إعادة النظر بأمور خارج أكاديمية، كنشاط تطوعي في الجامعة، أو 

 (. 16.3.6و  16.1.1.1لمادة مخالفات جنائية وغيرها )راجع ا

تعلن قائمة المنتخبين لقوائم التفوق في عمادة الكليات، في الشهر الثاني من السنة  .ت

الدراسية. الطالب المستحقون إلدراج أسماءهم وال تظهر اسماءهم في القوائم، عليه 

يعلن التوجه لألمانة العامة في كليتهم )السكرتاريا( خطيًا. الوقت المخصص لالستئناف 

 مع قائمة المتفوقين ويحدد ألسبوعين من وقت اإلعالن.

تعلن قوائم الطلبة المشمولة في قائمة العميد أو المستحقين لمنح التفوق، عن طريق الكلية  .ث

المعنية. على الطالب متابعة االعالن. بعد المهلة االستئنافية وتحديد قائمة المستحقين 

من الكلية وشهادة بختم من قبل العميد. مالحظة النهائية، يتلقى هؤالء الطلبة رسالة 

 التفوق تدرج في تأشيرة الدراسة والتحصيل األكاديمية للطلبة.    

لقبول بامكانية الطالب المتميز على إ االنتساب لكلية أخرى من شأنه أن يؤثر سلبًاتغيير  .ج

 منح معينة. ل

 

 الطالب المتفوقون في اللقب األول 16.1

وق لطالب السنة األولى في اللقب األول بحسب معطيات قبولهم وبحسب تُمنح جوائز التف

 ما هو مفّصل في بالغ القبول، بهدف تشجيعهم على الدراسة لنيل اللقب األول.

جيستحق الطالب أن  قد ثالث مّرات بحسب  هاورئيسالجامعة ضمن قائمة عميد  يُدر 

ق حقًّا في عالوة على ذلك، ق .الدراسية لنيل اللقب األولنتائجه  د يكسب الطالب المتفّوِ



ال مُمنَح اإلعفدء من رسوم الدراسة  .هارئيس الجامعة أو عميدالحصول على منح من 

ل جهدت  خدرجية رسوَم الدراسة فيهد.    للطالب الذمن متعلّمون في برامج تمّوِّ

 قائمة العميد للقب األول  16.1.1

الثانية والثالثة والمتخرجين )بعد إنهاء  تتضمن قائمة العميد للقب األول طالب السنوات

من طالب اللقب األول في تلك السنة، ومعدل  %10دراستهم(، الذين ال تزيد نسبتهم عن 

 : ، ووفقاً للقواعد التالية85عالماتهم في الموعد الُمحدد ال يقل عن 

و )بدون مساقات اضافية ا بحسب المطلوب للقب.  درسوا ضمن برنامج دراسي كامل أ 

 مخزنة ( .

 العلوم االجتماعية , البرنامج الدراسي الكامل في الكليات وفي المعاهد النظرية )العلوم األدبيّة

نقطة  36الخدمة االجتماعية والتربية( يشمل على األقل  , إدارة األعمال , القانون ,

 .تعليمية

،  م الطبيعية، الزراعة، الطبالبرنامج الدراسي الكامل في الكليات  وفي المعاهد التجريبية )العلو

طب األسنان، العلوم الطبيّة، الصيدلة، المعالجة بالتشغيل، التمريض، هندسة وعلوم الحاسوب( 

 .تعليميةنقطة  45يشمل على األقل 

البرنامج الدراسي الكامل لنيل اللقب األول في مسار تخصص مزدوج بحيث أحد أقسامه يكون 

 .تعليميةنقطة  40تجريبية، يشمل على األقل  من كلية نظرية والثاني من كلية

يتم شمل كل عالمات السنة السابقة، بما فيها  لقائمة المتفوقينمعدل العالمات للتدريج  ب 

 .خزنة" أو مساقات "فائضة"العالمات في المساقات الُمعّرفة كمساقات "مُ 

العالمات التي وصلت لمتفوقين: العالمات التالية ال تؤخذ بالحسبان في المعدل للتدريج لقائمة ا ج 

الموعد المحدد، عالمات كالمية مثل "ُمعفى"، "ُمستحق"، "ناجح" وغيرها؛ وكذلك عالمات بعد 

 في مساقات اللغات للحصول على إعفاء.

وا على صلأو الذين لم يح 65عالمة أقل من  الطالب الذين حصلوا في السنة السابقة على د 

 نجليزية، لن يستحقوا أن يكونوا ضمن قائمة العميد."إعفاء" من دراسة اللغة اال

، والتي تم االعتراف بها من "استحقاق"و/أو  "إعفاء""في المساقات التي يتم فيها إعطاء العالمات بصيغة كالمية، مثل ه. 

ستحقاق في تم إدراجها ضمن وحدات االيجل الدراسة في مؤسسة أخرى )باستثناء الدراسة ضمن إطار تبادل الطالب(، ال أ

 تدريج المتفوقين".

 

 ول وطالب اللقب الثاني على حد سواء.تنطبق هذه المالحظ على طالب اللقب األ

 

عند تركيب القائمة قد يفكر العميد بإمكانية إعطاء تمثيل للطالب بحسب دفعات  16.1.1.1 

المختلفة أو بحسب مجاالت التعليم المختلفة، بحسب مسارات التعليم التعليم 

 لمختلفة، وغيرها من االعتبارات.ا



مكانة الطالب الذي يدرس بتواٍز للقبين جامعيين في كليتين، تُحدد في قائمة العميد   16.1.1.2 

 كلية على حدة بحسب دراسته في الكلية ذاتها.بكل 

الممكن ان  الطالب الذين أكملوا دراستهم في اللقب كما هو مطلوب ومن  16.1.1.3 

أن يتم إدراجهم في قائمة العميد بحسب نتائج دراستهم في السنة  نيكونوا مستحقي

األخيرة من اللقب، لكنهم لم يستوفوا العدد األدنى من النقاط التعليمية المطلوبة، 

 هو مذكور أعاله. عليهم التوجه خطيًا إلى الكلية في فترة االعتراضات، كما

  

 العميد للقب األول منح  16.1.2

يات منح التفوق للطالب المختارين من قائمة العميد بحسب اعتباراتهم، ومع يمنح عمداء الكل

 إعطاء حق تمثيل مالئم لألقسام المختلفة. 

تُعطى جائزة العميد للقب األول كمنحة قسط جامعي للسنة الدراسية الحالية بنسبة   16.1.2.1

القسط الجامعي  من %50نصف القسط الجامعي الشخصي للطالب، لكن ليس بنسبة  أعلى من 

 السنوي. 

تُرسل الكلية رسائل شخصية للطالب الذين يستحقون المنح، وتنشر قائمة  16.1.2.2

 على الطالب متابعة االعالنات هذه.ا. المستحقين، طريقة توزيع الجائزة وموعد توزيعه

 للقب األول قائمة رئيس الجامعة 16.1.3

ً في  تشمل قائمة رئيس الجامعة للقب األول ، وبحسب اعتبارات الرئيس، الطالب األكثر تفوقا

الجامعة. عادةً، يتم اختيار هؤالء الطالب من قائمة الطالب المتفوقين بحسب قائمة العميد. 

في قائمة رئيس الجامعة يحصلون على رسالة شخصية من رئيس  يتم إدراجهمالطالب الذين 

الدراسة والعالمات. في هذه الحالة الجامعة ويتم طباعة مالحظة حول هذا التفوق على تصريح 

 في قائمة العميد. إدراجهملن تظهر مالحظة حول 

 

 منح رئيس الجامعة للقب األول  16.1.4

تُعطى منح رئيس الجامعة للقب األول لجميع الطالب الذين تظهر أسمائهم في قائمة رئيس 

لقسط الجامعي للطالب، لكن الجامعة وهي تشمل منحة قسط جامعي للسنة الدراسية الحالية بنسبة ا

من القسط الجامعي السنوي. باإلضافة إلى ذلك، من الممكن أن تشمل  %100ليس أكثر من 

 المنحة جائزة مالية.

 

 الطالب المتفوقون في اللقب الثدني 16.2

الطالب المتفوق قد يكون مستحقا أن يتم إدراجه في قوائم العميد ورئيس الجامعة بحسب نتائجه 

 ة الدراسة لنيل اللقب الثاني )بعد السنة األولى وبعد السنة الثانية( .خالل فتر

 

  قوائم العميد للقب الثاني 16.2.1

 %10في قائمة العميد يتم إدراج الطالب أو المؤهلين الذين نسبتهم في السنة السابقة ال تتجاوز 

 من نسبة الطالب للقب في تلك السنة بحسب القواعد التالية :



في  %27نسبة التعليم المطلوبة لنيل اللقب )من  %40في تلك السنة على األقل بنسبة درسوا من 

 .85معدل عالماتهم في تلك السنة ال يقل عن  المسار ثالثي السنوات(.

 

في معدل العالمات لسلم التدريج يتم حسبان كل عالمات السنة السابقة، بما في ذلك العالمات في 

 ’( .ج 16.1.1الستكمال، وفي الدراسة الفائضة )لكن أنظر البند المواد المساعدة، في دروس ا

 

 منح العميد للقب الثاني  16.2.2

بحسب معطيات القبول لهؤالء  الثاني اللقب في أولى سنة لطالب التفوق جائزة تُعطى  16.2.2.1

هذه بهدف تشجيعهم على الدراسة لنيل اللقب واالنخراط في العمل األكاديمي. تُمنح الطالب 

 النهائية عالمتهم الذين كلية، كل في اللقب هذا في أولى سنة طالب من معينة مئوية لنسبةالجائزة 

  .90 عن تقل ال في اللقب األول

 والذي البرنامج، في للطالب أو البحثي المسار لطالب التفوق جائزة تُمنح  16.2.2.2

 .  الثانية دراسيةال السنة عند فقط يُتاح فيه البحثي المسار إلى االنتقال

يحق للكلية منح جزء من جوائز التفوق للقب الثاني ، للطالب الذين سيبدأون   16.2.2.3

 دراستهم لهذا اللقب في الفصل الثاني من السنة الدراسية.

جائزة التفوق لطالب السنة الثانية للقب الثاني تُمنح لنسبة معينة من بين   16.2.2.4

في كل كلية، وذلك استنادًا إلى معدل عالماتهم في  اللقبهذا لطالب السنة الثانية 

كل المساقات التي درس فيها في السنة الثانية باستثناء بعض المساقات الُمجمدة 

 ومساقات اللغات )العبرية واالنجليزية( للحصول على إعفاء.

الجامعي تُعطى جائزة العميد للقب الثاني كمنحة إعالة لسنة وإعفاء من القسط   16.2.2.5

 من القسط الجامعي السنوي. %100وز الـ بنسبة ال تتجاالشخصي لكن 

 

 قوائم رئيس الجامعة للقب الثاني 16.2.3

ً في الجام عة، بحسب تشمل قائمة رئيس الجامعة للقب الثاني الطالب األكثر تفوقا

 اعتبارات رئيس الجامعة.

 قين الُمدرجين في قائمة العميد.اختيار هؤالء الطالب من بين الطالب المتفو، يتم عادةً 

الطالب الذين يتم إدراجهم في قائمة رئيس الجامعة يحصلون على رسالة شخصية من رئيس 

الجامعة ومالحظة بخصوص هذا التفوق، ويتم طباعة مالحظة حول هذا التفوق على تصريح 

 لعميد.الدراسة والعالمات. في هذه الحالة لن تظهر مالحظة حول إدراجهم في قائمة ا

 جائزة رئيس الجامعة للقب الثاني 16.2.4

يمنح رئيس الجامعة جائزة مالية لبعض الطالب الذين تّم اختيارهم من أولئك الُمدرجين في قائمة 

 . 16.2.2رئيس الجامعة، باإلضافة إلى منح العميد كما هو مذكور في البند 

 



، والتي تم االعتراف "استحقاق"و/أو  "إعفاء"ة كالمية، مثل "في المساقات التي يتم فيها إعطاء العالمات بصيغ 6.2.5

تم إدراجها ضمن وحدات يجل الدراسة في مؤسسة أخرى )باستثناء الدراسة ضمن إطار تبادل الطالب(، ال أبها من 

 االستحقاق في تدريج المتفوقين".

 

 ء.ول وطالب اللقب الثاني على حد سواتنطبق هذه المالحظ على طالب اللقب األ

 



 

 بخصوص المنح عدّمة أمور 16.3

 ُملزًما الطالب زة التفوق أو جائزة رئيس الجامعة يكونللحصول على جائعادةً،  16.3.1

)كما هو  ية الحالية في برنامج دراسي كاملالدراسة والتقدم لالمتحانات خالل السنة الدراسب

 ’(.أ – 16.2.1وفي البند ’ أ -16.1.1معّرف في البنود 

خالل الدراسة للقب ثالث مرات على األكثر  الحصول على منحة العميدالطالب  بإمكان  16.3.2

؛ أو أربع مّرات في برنامج السنوات والثالثة في برنامج ثالثيالثانية ، )نحو السنة األولى األول 

ئيس (. جائزة رالثانية )نحو السنة األولى والسنة خالل دراسته للقب الثانيمرتين أربع سنوات(، و

 الجامعة للقب الثاني تُمنح مرة واحدة فقط. 

ال يستطيع الطالب الحصول على جائزة تفوق أو جائزة رئيس الجامعة بعد انتهاء السنة   16.3.3

 الدراسية األخيرة بحسب عدد السنوات القانوني لنيل اللقب.

ثر من جائزة الطالب الذي يستحق بحسب نتائجه في نفس اللقب وفي نفس الكلية ألك  16.3.4

 واحدة، يحصل فقط على جائزة واحدة )األعلى من بين الجوائز التي يستحقها(.

تفوق أو جائزة رئيس الجامعة، عليه أن ينظم جميع التزاماته  منحةالطالب الذي يستحق  16.3.5

 .ةائزالمنحة / الجفي قسم حسابات الطالب بحيث أن ال يكون لهذا عالقة بموعد الحصول على 

عند اختيار مستحقي المنح من بين الطالب األكثر تفوقاً، يحق للعميد ولرئيس الجامعة  16.3.6

 أن يأخذوا بالحسبان أيًضا، وضع الطالب االقتصادي.

 بموارد الجامعة في تلك السنة. مبلغ المنح مشروط  16.3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمرمر معلومدت عن الطالب. 17

 (18 – 008حسب تعليمات اإلدارة رقم ب عدّل)مُ  

يُحدد هذا البند كيفية تمرير المعلومات من مخزون المعلومات التابع إلدارة الطالب وهذا 

أو تعلم في الجامعة للقب ما أو و/ هو كل من تسجل  - على خصوصية الطالب. طالب ةللمحافظ

 ضمن أي برنامج خاص.

 

 أمور عدمة 17.1

ن الجامعة ما مكل طلٍب للحصول على معلومات عن الطالب من جهة   17.1.1

، المعلومات المطلوبة، المعلومة لباطأو من خارجها، يجب أن يُفصل هوية 

 هدف الطلب وهدف استعمال المعلومات.

على كل جهة أو شخص حصل على معلومات كما ذُكر أعاله، عليه   17.1.2

 االلتزام باستعمال هذه المعلومات للهدف الذي شرحهُ صاحب الطلب ال غير.

لقاة مُ بالموضوع، ذوي الصلة ة تمرير هذه التعليمات للعاملين مسؤولي  17.1.3

 على أكتاف رؤساء األقسام.

 

 تمرمر معلومدت شخصية عن الطدلب  17.2

 للطالب أو وكيله.

 مخزونعلى معلومات تخصه والموجودة في بطلٍب منه، يستطيع الطالب الحصول 

 إلى توكيل منه. . يمكن تسليم هذه المعلومات لوكيله استنادًاالمعلومات

، ةأكاديمية في الجامعة والسكرتارية األكاديمي هيئاتبإمكان  أكاديمية في الجامعة هيئةل

 الحصول على معلومات عن الطالب، حين يكون األمر ضروريًا لتأدية وظائفهم. 

أجسام إدارية في الجامعة تستطيع استالم معلومات التي تحتوي  لجسم إداري في الجامعة

، السنة الدراسية والقسم الذي يتعلم فيه. األجسام اإلدارية ، عنوانهبثر اسم الطالعلى األك

في الجامعة التي تحتاج لمعلومات عن عالمات الطالب التخاذ قرارات بشأنه )دائرة 

القوى العاملة في جناح الموارد البشرية، دائرة المساعدة، دائرة قبول الطالب، مسكن 

لى تلك المعلومات فقط فيما إذا وافق الطالب على ذلك الطلبة(، تستطيع الحصول ع

وحدات مراقب الجامعة والمراقبة الداخلية لهم الحق في استالم معلومات مفصلة خطيًا. 

  تهم.ابحسب صالحي

ال تُعطى أي معلومات عن طالب إلنسان، أو لجهة أو  من خارج الجامعة لمن يطلب ذلك

ي ذلك جامعة أخرى، مؤسسة حكومية، وسلطات كان من خارج الجامعة )بما ف جسم أيٍ 

ل الطالب، باستثناء معلومات يُلزم بالجيش وما شابه(، إال استنادًا إلى طلب خطي من قِ 

 القانون إعطاؤها. 

 

 تمرمر معلومدت لحصدئية عن مجموعدت طالبية  17.3

م أقسام، تستطيع استالمدارس، أجسام داخل الجامعة: كليات،  داخل الجامعةموظف 

معطيات إحصائية عن الطالب الُمسجلين لديهم. أجسام أخرى في الجامعة تستطيع 

عموًما فقط بُمصادقة رئيس الجامعة أو  بالحصول على معطيات إحصائية عن الطال

 وكيله. تُعطى هذه المعلومات من دون كشف هويات الطالب.



م اسمية رابطة الطالب الحصول على قوائ ن عنيستطيع ممثلو لرابطة الطالب

هم وكذلك معطيات إحصائية عن الطالب بحسب تقسيم لمجاالت اوينللطالب وعن

 الدراسة، لهدف فعاليات متعلقة برابطة الطالب. 

أجسام خارج الجامعة تستطيع الحصول على معلومات  ألجسام خارج الجامعة

ّول من طرفِه. إحصائية عن الطالب فقط بُمصادقة من رئيس الجامعة، أو من خُ 

صادقة من هذا النوع تُعطى لكل طلب بشكل فردي. المعلومات اإلحصائية التي م

تُعطى لجسم خارجي تكون من غير أسماء الطالب وبصورة ال تُتيح الكشف عن 

 هويتهم. 

 

 مسؤولية  17.4

مدير دائرة شؤون الطلبة، مدير دائرة األنظمة المعلوماتية، السكرتارية لشؤون التعليم 

وكل من في حوزته معلومات عن الطالب، المعاهد  ي الكليات/ولشؤون الطلبة ف

 مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

 

 الدفع 17.5

 الُمصادقة على إعطاء معلومات يمكن أن تكون مشروطة بدفع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بحقوق النشر الخدصة بدلطال. 18

 بحقوق النشر الخدصة بدلطال  18.1

، برنامج أو تكنولوجية، وكل إجراء مية و/اختراع، بما في ذلك فكرة أو معرفة عل

طالب، تبقى  قام بهحاسوبي، مادة، صيغة وكذلك كل تطوير وتحسين الختراع أصلي، 

هذا االختراع خالل عملهم في بإنتاج الطالب يقوم  ب. لكن حينالعها ملكية الطجمي

العمل بحث أو مشروع ممول من قبل الجامعة أو طرف ثالث أو في  الجامعة أو أثناء

األكاديمي أو حين حصل الطالب على منح  الطاقم طار إرشاد من قبل عضو فيإ

عندها تكون للجامعة الملكية على االختراع نفسه وعلى الملكية الفكرية، كل  –استكمال 

هذا خاضعًا لتعليمات اإلدارة في هذا الموضوع. الطالب ملزمون بالتبليغ عن كل اختراع 

   للجامعة كما ذُكر أعاله.

 حقوق النشر بدلنسبة للمواي التعليمية  2.18

يحق للطالب تسجيل أقوال معلميهم، وحتى تسجيل المحاضرات الستعماالتهم الشخصية، 

لكن يُحظر عليهم تصوير المحاضرات ونشر مالحظات أو تسجيالت المحاضرات لمن 

أحيانا  لم يكن مسجال كطالٍب في المساق. على الطالب أن يعلموا أن المعلمين يستعملون

موادً تعود ملكيتها آلخرين، حيث أن حق استعمالها يجوز للمحاضر في إطار المساق 

فقط. الطالب الذين يخالفون حقوق النشر التابعة للجامعة أو آلخرين بما فيهم محاضري 

الجامعة، أصحاب ملكية مواد التي  يجوز للمحاضرين استعمالها فقط بإذنهم، كما ذُكر 

جهاز القضاء ن على ذلك في المحاكم االنضباطية وربما أيًضا في أعاله، قد يحاكمو

 العام. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . لجراءات االعتراض، التوجهدت والشكدو 19

 :أدناهمفّصل  ،شؤون مختلفةخصوص إمكانيات التوجه ب

، من قِبل قدر اإلمكانبصورة مركزة، يتم تقديمهم  أو شكوى تتعلق بعدد من الطالب  استئناف

 الطالب.ممثلين عن 

ويجب عدم ال يمكن تخطي صالحيات مدرجة )مثل التوجه لمسؤول القسم قبل السكرتارية( 

التوجه ألكثر من جهة واحدة في الوقت ذاته أو لجهة إضافية قبل الحصول على رٍد من الجهة 

 التي توجه إليها الطالب أوالً.

مية أو على عالمة محق للطدلب تقدمم اعتراض على عالمة امتحدن، وظيفة أاكديم 19.1

  8.5 -و 7.10مسدق )أنظر أمًضد البنوي 

 يتم تقديم االعتراض إلى الُمحاضر أو إلى السلطة األكاديمية التي 19.1.1

 العالمة. أعطت

 قبل تقديم االعتراض .والوظيفة  يحق للطالب معاينة االمتحان 19.1.2

 دفتر االمتحان .أيام من يوم نشر  3يتم شرح االعتراض وتقديمه خالل  19.1.3

رد الُمحاضر على االعتراض هو نهائي باستثناء بعض الحاالت الشاذة  19.1.4

أدناه( وادعاءات حول تمييز،  19.2عن أنظمة الجامعة )توجه بحسب البند 

إساءة أو اعتبارات مرفوضة أو غريبة عند منح العالمة )توجه بحسب البند 

قسم بأمور تتعلق ستئناف لرئيس اليمكن تقديم طلب ا ومع ذلك ( .دناهأ 19.4

التي  ...بالتعليم بشرط عرض معطيات , مصادر من االدب , مواد تعليمية الخ

تدعم اسباب الخطأ التي وقعت بفحص االمتحان . يحق لرئيس القسم الرد على 

 االستئناف لوحده او االستعانة بسلطة اخرى .

 أنظمة التعليم والدراسةتخطي شكو  حول  19.2

قد شذت عن  ،يتم تقديم الشكوى خطيًا للجهة، التي بحسب رأي الطالب 19.2.1

أنظمة األقسام المتفق عليها )مثل، محاضر، رئيس القسم، األنظمة الجامعية أو 

 يستطيع الطالب توجيه الشكوىلتعليم(. إذا تبين أن ذلك صحيح، سكرتارية ا

 مباشرة إلى الجهة المسؤولة عن موضوع الشكوى.

لمسؤولة مكن االعتراض على رد الجهة أمام الجهة االعلى أو الجهة اي 19.2.2

لطالب أوال وبحسب الترتيب التالي: رئيس القسم، لجنة عن تلك التي توجه إليها ا

 التعليم، عميد الكلية، رئيس لجنة أنظمة التعليم والدراسة.

 الدراسة أمقدفاعتراض على  19.3

سة إلى لجنة التعليم في الكلية األم التي يتبع الطالب يتم تقديم االعتراض على ايقاف الدرا

 مرة إضافية من قِبل عميد الكلية يتم فحص قرار اللجنة إليها.

 



 شكو  على خلفية شخصية 19.4

 أذية شخصية، إلى عميد الكلية.تُقدم الشكاوى حول معاملة غير الئقة، أو 

 توجه بخصوص مالَءمدت شخصية 19.5

خصوص موضوع االمتحانات في مواعيد خاصة أنظمة التوجه ب 19.5.1

 في الدستور. 7.4مفصلّة في البند 

مات ألمور مثل 19.5.2 ، دعم التعليم، ُعسر تعلمّي، المنالية توجهات لطلب مالء 

 حمل وخدمة احتياطية، جميعها مرتبّة في أنظمة منفصلة:

 http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.146:  المنالية

   http://studean.huji.ac.il/?cmd=learning_disabilities.148تعلمّي : العُسر ال

 http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.109  : الجندر والحمل :   

 http://studean.huji.ac.il/?cmd=miluim: الخدمة االحتياطية : 

مات بسبب حاالت شخصية )غير مذكورة أعاله(  19.5.3 توجهات لطلب مالء 

مات من هذا النوع ) الُمحاضريتم توجيهها للسلطة المس  -ؤولة عن منح مالء 

حين يتعلق األمر  –حين يتعلق األمر بتأجيل موعد تقديم الوظيفة، لجنة التعليم 

بتمديد فترة الدراسة وغيرها(. قرار هذه السلطة قابل لفحص إضافي من قِبل 

 عميد الكلية  أو من قِبل عميد شؤون الطلبة.

 

 و  الطالبشكدو  لمفوض قبول شكد 19.6

أعاله،  19.2-5استيفاء جميع إجراءات عالج الشكوى و/ أو االعتراض المفصلّين في البنود بعد 

 يحق للطالب التوجه بحسب الدستور إلى مفوض قبول شكاوى الطالب .

uji.ac.il/?cmd=regulations.638secretary.h-http://academic    : وأنظر أيًضا

http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.145 

 تحرش جنسي شكدو  بخصوص 19.7

م شكوى، يجب التحرش الجنسي، بما في ذلك الحصول على استشارة لتقديبلكل موضوع يتعلق 

إلى المفوضة لمنع التحرش الجنسي : مباشرة التوجه 

http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.123 

 

 

http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.146
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http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.145
http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.123


 األاكديممي/ اإلياري/ الطالب الطدقم شكدو  انضبدط ضد أعضدء 19.8

 ، يجب التوجه إلى :مخالفات انضباطث في حال االشتباه بحدو

 إلى السكرتارية األكاديمية )بخصوص الكادر األكاديمي والطالب(:  19.8.1

  secretary.huji.ac.il/?cmd=contact-http://academic 

 موظفين اإلداريين(:إلى نائب الموارد البشرية )بخصوص ال 

 http://hr.huji.ac.il/contact.php  

 مراقب الجدمعة شكدو  ل 19.9

شكاوى بخصوص إدارة غير سليمة من قِبل سلطات الجامعة أو موظفيها )والتي ال 

الحيات مفوض تعطي اهتماًما ألي أذية شخصية للطالب والغير موجودة ضمن ص

 شكاوى الطالب(، يمكن التوجه إلى مراقب الجامعة:  

http://comptroller.huji.ac.il/contact.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=contact
http://hr.huji.ac.il/contact.php
http://comptroller.huji.ac.il/contact.html


 واجبدت المحدضر فيمد متعلق بمواضيع التدرمس واالمتحدندت. 20

دة التعليم. على محاضري الجامعة متابعة التطورات في تعطي الجامعة العبرية أهمية فائقة لجو

بصورة تضمن االستيعاب األفضل  األبحاث في مجاالتهم وعلى أن يعرضوا ذلك على طالبهم

للمواد. على المحاضرين تقييم وظائف طالبهم بصورة حكيمة وعادلة حسب فهمهم وضميرهم، 

 ا بشدة على كرامة المؤسسة والطالب.   ووأن يحافظ

 إجراءات التعليم والدراسة. في كل حالة تناقض بين هذا بقية فصولتفاصيل أعاله تستند على ال

المكتوب في الفصل اآلخر  –إجراءات التعليم والدراسة الفصل وبين المذكور في فصل آخر من 

 هو الُملزم.

 امتحدندت، وظدئف وعالمدت 20.1

ق ما هي واجباتهم في يُعلم المحاضر خطيًا طالبه في بداية المسا  20.1.1

 وزنها النسبي في تحديد العالمة النهائية.هو المساق وما 

مواعيد االمتحانات تُحدد ُمسبقاً وتُنشر إلعالم الطالب في فترة قريبة   20.1.2

 للموعد الُمحدد للتسجيل للمساقات.  

بنفس درجة ’ وب’ تكون استمارات االمتحانات في الموعدين أ  3.120.

قالمساق/  إن رغب معلِّمالصيغة.  نفسوبالصعوبة  حيد عن أن يالمساق  منّسِ

عليه التوجه بطلب إلى خاصة، عتبارات أكاديمية ال ’موعد بالفي  هذه القاعدة

 لجنة التعليم التابعة للكلية.

إذا  استمارة االمتحان تكون متشابهة لجميع المجموعات في المساق.  20.1.4

لزم المحاضر بتحضير استمارات امتحانات كان االختالف بين المجموعات يُ 

 مختلفة، يتم فصل المساق منذ البداية لمساقات مختلفة.

ذكر الوزن النسبي لكل فصل أو سؤال في االمتحان في استمارة يُ   20.1.5

 االمتحان. إذا لم يُحدد الوزن النسبي لألسئلة، تكون جميع األسئلة متساوية.

الُمخصصة لالمتحان تُسجل على استمارة  الُمدة –مدة االمتحان   20.1.6

ساعات. يحق للعميد منح موافقة لمرة واحدة المتحان  3االمتحان وال تزيد عن 

ساعات يُقسم إلى استمارتين،  3لمدة أطول. االمتحان الذي تطول مدته عن 

االمتحان لطالب ال يتحدثون اللغة العبريّة ويُجرى القسم الثاني بعد االستراحة. 

) "امتحانات  7 ل في الفصلمفصّ ي ُعسر تعلمي يتم تمديده كما هو أو ذو

 وعالمات" ( .

 أثناء االمتحان المحاضر  مسؤولية  20.1.7

محاضر المساق مسؤول عن إدارة االمتحان. االمتحان هو جزء من المساق و

عليه أن يكون متواجدًا والتنقل بين قاعات االمتحان من أجل إدارة االمتحان 

عليه ان يكون قريبًا من قاعة االمتحان ليتمكن من الوصول حيحة وبصورة ص

. إذا لم يتمكن المحاضر من إلى القاعة واالجابة على أسئلة الطالب أو المراقبين

  ذلك، من واجبه أن يعين بديال عنه.



في حال خرق شديد للتعليمات، يحق للمحاضر أو ممثال عنه توقيف الطالب عن 

لك فقط في حال كون األمر ضروريًا لمنع إزعاج الطالب استكمال االمتحان وذ

 اآلخرين في االمتحان. في هذه الحالة، يُقدم المحاضر شكوى للجنة الطاعة.

 مسؤولية فحص المهام الكتابيّة  20.1.8

محاضر المساق مسؤول عن إعطاء عالمات في المساق. أمور متوقعة ُمسبقاً 

رير ج، المشاركة في مؤتمرات وأيًضا تممثل الخدمة االحتياطية، السفر للخار

امتحانات أو وظائف للفحص من قِبل مساعد أكاديمي أو شخص آخر، ال تعفي 

 .محاضر المساق من هذه المسؤولية

 مدة فحص المهام 20.1.9

من  عمل أيام 8ل يُسلم المحاضر العالمات ويعيد االمتحانات للسكرتارية خال

. 8لة في فصل فبحسب المواعيد المفصّ  -ئف وظاهذه يوم االمتحان، وإذا كانت 

لفترة فحص امتحان أو  الُمصادقة على تمديد ،خاصة تفي حااليحق للعميد، 

وظيفة، شرط أن يتم إعالم الطالب بهذا الموعد. الُمصادقة على تمديد الفترة 

متابعة دراستهم بموعد ال يضر بإمكانية الطالب بأيًضا بتسليم العالمة  مشروط

 انية شمل العالمة في المعدل بهدف الحصول على جائزة تفوق.أو بإمك

 ر بفحص االمتحاناتتأخ  20.1.9.1

تقوم سكرتارية التعليم التابعة للكلية و/ أو سكرتارية المعهد بإبالغ 

رئيس لجنة التعليم بالمحاضرين الذين لم يسلموا العالمات بالموعد 

ل هذه المعلومات للعميد و/ الُمحددّ، ويقوم هذا، بحسب اعتباراته، بتحوي

أو لرئيس اللجنة ألنظمة التعليم والدراسة لمتابعة الموضوع. تأخير شاذ 

ول للمحكمة االنضباطية التابعة وغير مبرر يُعتبر كمخالفة انضباط ويحّ 

 للكادر األكاديمي.

 اعتراض 20.1.10

  7)بحسب التعليمات في فصل إذا تم تقديم اعتراض على عالمة امتحان 

عمل  أسبوع(، يجب على المحاضر أن يقدم ردًا مفصال خالل  8 -

تقديم االعتراض. يحق للعميد، الذي يلي الموعد األخير ليوم المن ابتداًء 

في حاالت خاصة، ان يُصادق على تمديد لفترة فحص االعتراض 

وبشرط أن ال يضر هذا بإمكانية الطالب بمتابعة دراسته أو بإمكانية 

 المعدل بهدف الحصول على جائزة تفوق. شمل العالمة في

 إعطاء عالمة في حال تضارب مصالح 20.1.11

ذات قربة المحاضر الذي سيعطي عالمة امتحان أو وظيفة لطالب 

رب )ابن، ابنة، والد، أخ، زوج/ة وما شابه( أو في حال تضا عائلية له

الذي رئيس لجنة التعليم/ نائب العميد ، مصالح معين، عليه التوجه إلى 

وبحسب اعتباراته، يحول الوظيفة أو االمتحان للفحص لمحاضر آخر 

أو إضافي أو يتخذ أي إمكانية أخرى تبدو له صحيحة )أنظر أيًضا 

 (.7.8.6؛ 4.2.1.1



 نشر العالمات 20.1.12

العالمات التي تُرسل للحاسوب يتم نشرها للطالب عن طريق موقع 

بواسطة البريد اإللكتروني المعلومات الشخصية ويتم إرسالها إليهم 

ممنوع نشر العالمات على لوحات اإلعالنات  (SMSنصية )وكرسالة 

 أو على موقع االنترنت، مثل موقع المساق أو موقع التعليم المسموع.

 تواجد المحدضرون 20.2

 ساعات االستقبال  20.2.1

ً للقاء طالب هم خالل السنة الدراسية على محاضري الجامعة أن يخصصوا وقتا

وذلك من خالل تحديد ساعات استقبال أسبوعية في مكاتبهم و/ أو في المختبر 

. المحاضر الذي يضطر إللغاء عة بدون حاجة لتحديد موعد ُمسبقفي الجام

السكرتارية  تُبلغساعة استقبال يُعلم سكرتارية القسم ُمسبقاً، قدر اإلمكان، لكي 

رة ما قبل السفر إلى الخارج بدورها الطالب. في فترة عطلة التعليم وفي فت

يُعطي محاضري الجامعة أرقام هواتفهم و/ أو بريدهم اإللكتروني، الذي من 

 خالله من الممكن التواصل معهم بصورة معقولة.

 يحق للكلية/ المعهد تحديد سياسة تمنح أفضلية لواحدة من هاتين اإلمكانيتين.

 إلغاء محاضرات  20.2.2

الحضور إلى المحاضرة يُعلم سكرتارية المساق  المحاضر الذي لم يتمكن من

المحاضرة الملغاة، يتم بذلك مسبقاً قدر اإلمكان ويحاول جاهدًا إيجاد بديل عنه. 

بريد ال، رسائل نصية: االبالغ عنها من قبل سكرتارية المساق عبر الوسائل

 ( .ביטולוןلكتروني، معلومات اإللغاء )اإل

المقبول، يفحص  بصورة تتجاوزت استقبال في حالة إلغاء محاضرات أو ساعا

ألسباب لذلك، وإذا اقتضى األمر يُشرك العميد/ رئيس المعهد في رئيس القسم ا

 عملية استيضاح الموضوع.

 مسدعدة الطالب الذمن مخدمون في الخدمة االحتيدطية 20.3

يساعد المحاضرون الطالب الذين خدموا في الخدمة االحتياطية الستكمال المواد 

. هذه التعليم والدراسة في أنظمة 6.2التي خسروها قدر اإلمكان، بحسب البند 

االستكماالت تجري بواسطة دروس استكمال، ساعات استقبال موسعّة، توفير 

 مواد خاصة في خدمة الطالب، وما شابه.

 ":نظدم المدّرسينلى المحدضرمن حتلنة تفدصيلهم في "ع

 منظومة –< شؤون الطلبة  (אקדמי סגל) أاكديممي مطدق < (סגלهيئة ) <موقع الجدمعة 

 .المحدضرمن
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 . االشتراك ببرندمج تبديل طالب—ملحق أ

 

للجامعة العبرية اتفاقيات مع عدد كبير من المؤسسات الرائدة في جميع انحاء العالم التي تهدف 

لتعلم خارج البالد  . مكانية لن هذه االتفاقيات تعرض كل سنة ام الطالب . جزء لتشجيع تبادل

التعلم خارج البالد يكون لمدة فصل دراسي واحد او لمدة سنة تعليمية كاملة والمعترف بها لغايات 

استكمال اللقب في الجامعة العبرية , وكجزء من هذه االتفاقيات طالب من خارج البالد يأتون 

 .في الجامعة العبرية للتعلم 

خر دعوات تطبيق لتقديم لبرامج الكليات المختلفة تنشر من وقت أل المكتب الدولي وسكرتارية

. بالوثيقة ) التطبيق ( حددت الشروط العامة للمشاركة بالبرنامج . عندما  الجامعيةتبادل الطالب 

) مثل الحد من  اضافية ختلفة قد تكون ظروف / شروطتدار البرامج من قبل ادارات وكليات م

عدد المشاركين , وضع اجراءات قبول , االعتراف بالمساقات , تحديد االعفاء من التعليم 

 االضافي , االمتثال بالمهام والخ ( .

واضح ان خروج الطالب الى خارج البالد كجزء من مساقات الجامعة العبرية او كدورات 

 إلجراءاتهذا الملحق ,بل تخضع  إلجراءاتتخضع ال  المنظمة من قبل الكلية / القسم  صيفية

 عن المساقات خارج البالد . المسؤولةالكلية  وإلجراءاتالمساقات التي تجري بالبالد 

 

  عدمة:معلومدت 

عدم تضرره من خروجه للتعلم خارج البالد االمتثال  مسؤولية الطالب ضمان ما يلي : أ

الجامعة العبرية بما في ذلك متطلبات كل المواد التي  للمتطلبات االكاديمية لبرنامجه الدراسي في

 تدرس بالمساقات .                                          

 يمتثل بكل الشروط الخاصة لبرنامج الطالب المشترك به . . ب

ان الفترة الزمنية للطالب المشاركة في برنامج تبادل الطالب  إالعلى الرغم من مجهود الجامعة 

وذلك يتطلب دفع الرسوم الدراسية   من السنوات المحددة للقب ألكثر ي الخارج يجوز تمديدهاف

الذين لم خص على طالب في السنة االخيرة من اللقب الجامعة العبرية وهذا ينطبق باألفي 

 (تقديم وظيفة حلقة دراسية ,وظيفة نهائية , استكمال تدريب عملي , مثل يستكملوا كل واجباتهم

 يجب ان تدرس كجزء من الدراسات في الجامعة العبرية وليس بالخارج . التي

 الدراسية:الموافقدت  ولصدارتقدمم ترشيح لبرندمج تبديل الطالب  .1

الطالب الذي يريد الدراسة في الخارج تحت نطاق تبادل الطالب عليه التوجه  1.1

 ً افقة وبعد الم للتقارير في الموضوع . للمكتب الدولي وسكرتارية الكلية االم وفقا

على  توجبل سفره الى الخارج يقبلمشاركة ببرنامج تبادل الطالب وللطلب على ا

الطالب الحصول على موافقات دراسية للمساقات التي سوف يتعلمها بالخارج ) 

 .للتوضيح يجب الحصول على الموافقات الدراسية مقدماً(  



برية يمة لكلية االم بالجامعة العاصدار الموافقة الدراسية تعطى من قبل اللجنة التعل  1.2

موافقة دراسية في حالة احتمال لتغيرات مستقبلية التي او نيابة عنها . يجب اصدار 

 ال تسمح للطالب من التسجيل للمساقات في البرنامج . 

اخرى غير  ألسبابة المستضيفة اذا كان هنالك تغيير بالبرنامج من قبل الجامع 1.3

موافقة دراسية  بإصدارر في البرنامج التعليمي مشروطاً متوقعة هنالك امكانية للتغي

 من كلية االم .

)من االعتراف بمساقات في الخارج ) قبل او بعد( مع تداخل كبير  لم يتم الموافقة او  1.4

مع مساقات تعلمها الطالب في الجامعة العبرية بعد نهاية فترة حيث المواد التعليمية( 

تسجيل لمساقات ذات تداخل بالمواد المذكورة . تبادل الطالب يمنع من الطالب ال

   وعند اغالق اللقب يحق للجامعة استبعاد مساقات التي درست خالفا لهذا التوجيه .

مه يطالب الذي حصل على موافقة لخروجه ولكن لسبب ما لم يتمكن من ممارسة تعل 1.5

مكتب ة وللبالخارج وجب عليه االعالن الفوري على التغيرات لسكرتارية الكلي

 الدولي اذا كان البرنامج دولي .

 التسجيل للدراسة خدرج البالي : .2

مع ذلك  , الحصول على القبول للتعلم بالخارج تدلي بها الجامعه المضيفة 2.1

الطالب الذي يتعلم بالخارج تحت اطار برنامج تبادل الطالب يتم تسجيله ايضاً 

 بالجامعة العبرية خالل فترة دراسته بالخارج .

االمتثال بمعرفة اللغة التعليمية للجامعة المستضيفة تكون من مسؤولية الطالب  2.2

  فقط .

الطالب الذي ينضم لبرنامج تبادل  تعلمه.يتم تسجيل الطالب وفقاً للقلب الذي  2.3

الطالب بعد استكمال اللقب االول او الثاني يتم تسجيله كطالب خاص في الجامعة 

ان رسوم الدفع للطالب الخاص اعلى من طالب للقب االول العبرية . يبغي التوضيح 

 وأيضاً في حاله تبادل الطالب . 

الطالب الذي يخرج للتعلم تحت اطار برنامج تبادل الطالب للخارج يسجل  2.4

) للخروج لسنة تعليمية كاملة او فصل تعليمي  74101او  74100لمساقات ارقامها 

 واحد على التوالي (  

تحت اطار برنامج تبادل الطالب بالخارج لن يتم النظر بها كتعليم لقب التعلم  2.5

 في الجامعة لمستضيفة . 



 :بل مغديرتهم للدراسة خدرج البالي ق. مالئمدت للطالب 3

ليست ملزمة الكلية االم تقديم مالئمات او تعديالت خاصة للطالب المشاركين   3.1

اصة , تأجيل مواعيد تسليم المهام وما ببرنامج تبادل الطالب بما في ذلك تواريخ خ

مع حتى لو تم اختيار الطالب من قبل الجامعة او الكلية نفسها . وذلك في ذلك . 

  ة االم : ليمراعاة االجراءات وسياسة الك

السفر الى خارج البالد ال يشكل سبب للحصول على مواعيد خاصة .  حالة 3.1.1

تداخل مع مواعيد اضافية ) موعد ب( او في حاالت التي يكون بها تاريخ السفر م

 المواعيد الخاصة لالمتحانات الصيفية قد ال يستطيع التقدم لالمتحان مرتين .

بباً لتأجيل مواعيد الوظائف او عادةً السفر الى الخارج في حد ذاته ال يشكل س 3.1.2

  סמינריונים.دراسية حلقات 

 :فترة التعلم بدلخدرج . 4

لب االتصال بسكرتارية الكلية االم خالل فترة اقامته بالخارج يتوجب على الطا 4.1

درسة . الطالب ويحصل على موافقة خطية عن أي تغيير سيتم ببرنامج المساقات المُ 

 المسجل لكليتين من مسؤوليته تحديث الكلية الثانية . 

ه ال يستطيع الطالب التسجيل لمساقات الجامعة العبرية التي تحدث اثناء غياب 4.2

وهذا ينطبق على المساقات الفصلية والسنوية . بذلك الطالب الخارج للتعلم خارج 

البالد ) لو فقط لفصل واحد( لم يتمكن من التسجيل لمساقات سنوية بالجامعة العبرية 

ً  بنفس السنة او لمساق مدته تتداخل مع فترة غيابه بين  او لقسماالم كلية ل اذا كان تابعا

بعدم وجود ضرر للمتطلبات فقط لمشترك( . في حاالت خاصة وااخرى ) بالبرنامج 

اق ساالم للموافقة للطالب لتسجيل لم االكاديمية تستطيع اللجنة التعليمية التابعة للكلية

 رغم من تواجده بأحد الفصول الدراسية بالخارج .سنوي على ال

لطالب ايضاً للجامعة العبرية تنطبق على ا( משמעת תקנוןالالئحة التأديبية ) 4.3

للجامعة ( משמעת תקנוןلالئحة التأديبية ) باإلضافةاثناء دراسته بالخارج 

المستضيفة كما متوقع من الطالب وكيل الجامعة العبرية ان يمثلها باحترام من ناحية 

اكاديمية وسلوكية . على الطالب االعالن الفوري للمكتب الدولي ولسكرتارية 

 انضباط او أي مشكلة اخرى تنشأ خالل التبادل .التدريس للكلية عن أي مشكلة 

   . االعتراف االاكديممي للدراسة بدلخدرج5



 التبادل الطالبيالنطاق الدراسي الذي يحظى باعتراف الجامعة في إطار برامج  5.1

نقاط استحقاق للفصل، وحتى حد أقصاه  10في دراسات اللقب األول، ال يقل عن 

نقطة استحقاق في الكليات  20ب، أي ما يعادل من البرنامج الدراسي للق 17%

الكلية مخولة بدالعتراف بـ نقطة استحقاق في الكليات التطبيقية.  25النظرية و 

من البرندمج الدراسي للطالب الذمن ممضون سنة يراسية خدرج البالي، أي  33%

دت نقطة استحقدق في الكلي 50نقطة استحقدق في الكليدت النظرمة، و 40مد معديل 

 التطبيقية.

 

من  17الدراسة تحت اطار برنامج التبادل تمنح الطالب اعفاء حتى نسبة % 5.2

لفعلي على  التعليم ا اعتماداتعليم اللقب. بشكل عام اعفاء من الدراسات االختيارية  

تخضع لقيود الكلية ذات الصلة . ويتم منح االئتمان بعد للطالب تحت اطار البرنامج 

)تلقي عالمة نجاح بالجامعة نفسها ( بالمساقات التي درست في  استكمال النجاح

الخارج وبعدها يتم عرض نتائج العالمات من المؤسسة بالخارج وذلك وفقاً لقواعد 

من  اعلىذلك هنالك برامج تتطلب درجة بالالئحة( مع  13.4.3التكافؤ ) انظر بند 

باالعترافات  المحددة لكل  درجة النجاح , يجب تحديث سكرتارية الكلية فيما يتعلق

 .فئة 

ينبغي التوضيح , االعترافات بالمساقات التي درست تحت اطار برنامج التبادل  5.3

   . قسم واحدتتم تحت اطار  برنامج تعليمي واحد او كلية /

المساقات التي درست بالخارج تحت اطار برنامج تبادل الطالب وتم االعتراف  5.4

 وليس عالمة ) على النحو نقاط تعليميةعبرية تمنح الطالب لجامعة البها من قبل ا

  بالالئحة( . 13.1المحدد بالبند 

 

التي سيتم تطبيقهد على الطدلب المشترك ببرندمج  القسط التعليمي يفعرسوم . 6

 تبديل الطالب 

 . فقط للخارجين لسنة واحدة فقط 25دفع الدفعة االولى بنسبة %أ 

 للخارجين لفصل دراسي واحد .  رسوم تأمين +  25بة %الدفعة االولى بنس دفعب 



كل مساق يمنح الطالب نقاط تعليمة بعد رجوعه من الخارج يتم احتساب رسوم   ج

القسط التعليمي بحسب نسبة النقاط التعليمية . الدفع الذي يقرر على الطالب يكون 

 او وفقاً للساعات , االعلى من بينهم .   %25

باته للقب( تحسب رسوم خيرة للقب ) اعلن عن استكمال واجطالب في سنته االد 

االعلى من  , للقب عساعات المعترف بها او بحسب تجميع رسوم الدفوفقاً للالدفع 

 بين االثنين .

مسؤولية تمويل االقامة بالخارج ,رحالت الطيران ,السكن ,جميع جوانب  6.1

ر والصحة وغيرها من مهمة الرحلة ,االقامة بالجامعة المستضيفة , تأمين السف

 الطالب فقط بالمالئمة مع شروط برنامج التبادل المشترك به .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : مالئمدت للصعوبة بدللغة العبرمة ملحق ب 

 

 الطالب الذي لديه صعوبة باللغة العبرية بسبب احد من هذه الظروف , يستحق للمالئمات 

 للمالئمات:المستحقين 

باللغة العبرية وامتحنوا سنوات  7والطالب االجانب الذين تعلموا اقل من  الطالب المهاجرين أ

بامتحان البسيخومتري بلغة اخرى ) غير اللغة العبرية ( يحق لهم مالئمة واحدة من بين االثنتين 

 7سنوات من دراسة اللغة العبرية )  7( حتى انهاء 2( مدة الفترة التعلية للقب )1لفترة قصيرة )

 عدد السنوات السابقة في العبرية = عدد سنوات االستحقاق للمالئمات ( .سنوات أي 

دراستهم بلغة غير العبرية، والذين تقدموا المتحان البسيخومتري بلغة غير  أجروا"طالب المجتمع العربي الذين ب 

هذا فقط في حال لم عة.  في الجام واحدعلى مدار جميع السنوات الدراسية للقب  مالئمات مؤّهلين للحصول علىالعبرية، 

يدرسوا للقب أكاديمي سابق باللغة العبرية. تكون مدة المالئمات كعدد سنوات اللقب األول + سنة إضافية واحدة. تكون 

  مدة المالئمات في دراسة الطب للسنوات الدراسية األربع األولى للقب".

باللغة  اتصعوب يواجهونأبناء الطائفة األثيوبية، الذين طالب الو اليهودية األرثوذوكسية )الحاريديت(دراسة ال وخريجج 

على  مؤّهلين للحصولثيوبيا( أالعبرية بسبب طبيعة دراستهم السابقة أو ألنهم الجيل األول في الدراسة )أبناء القادمين من 

أكاديمي سابق باللغة  هذا فقط في حال لم يدرسوا للقبفي الجامعة.  واحدخالل السنة األولى من دراستهم للقب  مالئمات

 العبرية.

في كل  25ج يحصلون على وقت اضافي بنسبة %-الطالب المؤهلين للمالئمات بحسب البند أ

مساعدة من قبل المحاضر لفهم  على . يمكن الحصول للغة العبرية خالل الفترة المؤهلةامتحان با

الطالب المؤهلين للمالئمات ال تضرر من االخطاء االمالئية .  م باالمتحاناتونتائجه , االسئلة

تسمح بالوصل  او قاموس الكتروني )التي البحسب البنود أ و ب يسمح لهم استخدام قاموس 

 لالنترنت ( . 

مالحظة الطالب الذين لديهم صعوبة باللغة العبرية حتى بعد نهاية فترة االستحقاق للمالئمات 

دى الحاجة الى يمي بحيث انه سيتم تحديد مج يمكنهم التوجه لوحدة العسر التعل-بالبند أالمعرفة 

 للمالئمات . تمديد فترة المؤهلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملحق ج : مالئمدت للعسر التعليمي 

 

والذي يُعطى من  وحديث، ساري المفعول  مات هو تشخيص موثوق بهئشرط ُمسبق لطلب مالأ  

لعسر التعليمي في قِبل ُمشخص معترف بِه كما هو ُمحدد في قانون حقوق الطالب ذوي ا

ً لصعوبات الطالب في الثانوية  مؤسسات فوق مؤسسات التعليم العالي. يُعطي التشخيص وصفا

وتأثيرها على أدائِه األكاديمي )أنظر الشرح  انعكاساتها ألصعوباتمصادر هذه  ألحاضرالوقت 

  (.هفي بند 

 بفحص إضافي ويتم لن يُلزم,  التشخيص الذي يُجرى في مركز التشخيص التابع للوحدةب 

تحويل توصياته مباشرة إلى سكرتارية التعليم في الكلية التي يتعلم فيها الطالب. ال تقوم "الوحدة" 

األكاديمية بالتوصية على مؤسسات تشخيص خارجية. يحق للوحدة عدم قبول توصيات تشخيص 

اء تشخيص أو يحق لها أن تطلب من الطالب إجر -جميعها أو جزء منها –من مركز خارجي 

  إضافي.

مات وأي ئتقوم "الوحدة" بفحص الطلبات واتخاذ القرار فيما إذا كانت ستمنح الطالب مالج 

ات بالنسبة لكل طالب ئمات ستمنحه في نطاق دراسته في الجامعة العبرية. يتم تحديد المالئممال

في نطاق بحسب أدائه ونظًرا لطبيعة وهدف االمتحانات والمهام المطلوبة  , بشكل شخصي

تقوم "الوحدة" سويًا مع الكلية بفحص طبيعة االمتحانات  , دراسته في الجامعة. بحسب الضرورة

ات. ئمومستوى التطبيق. "الوحدة" هي صاحبة القرار األخير بالنسبة الستحقاق الطالب لمال

يوم من  30ات هو من مسؤولية الكلية. يُعطى قرار "الوحدة" خالل ئمتطبيق توصيات المال

ويكون القرار مفصالّ ومشروًحا ويُسلم للطالب بواسطة  , موعد تقديم الطلب من قِبل الطالب

   سكرتارية التعليم في الكلية.

. يتم تقديم لمالئماتيحق للطالب تقديم اعتراض على قرار "الوحدة" بخصوص استحقاقه د 

تقوم لجنة االستئناف باتخاذ بة. عمادة الطلاالستئناف بواسطة سكرتارية التعليم التابعة للكلية إلى 

يوًما من يوم تقديم االستئناف.  15خالل  , بواسطة سكرتارية التعليم , القرار وإرساله إلى الطالب

؛ برئاسة عميد شؤون الطلبة ويتم تعيين  لجنة االستئناف مكونة من ثالثة أعضاء على األقل

   أعضائها من قِبل رئيس الجامعة.

 –د لمتطلبدت القدنون تشخيص صحيح وفقً ه  

هو التشخيص الذي أجري في السنوات الخمس األخيرة من قِبل  ساري المفعولتشخيص 

 مؤسسات فوقُمشخص معترف بِه كما هو ُمحدد في قانون حقوق الطالب ذوي عسر تعلمي في 

ً لصعوبات الطالب في الماضي وفي مؤسسات التعليم العالي ثانوية . يُعطي التشخيص وصفا

وتُعرض فيه نتائج القياسات )وفقًا لمعايير بحسب الجيل ( والتي تُفسر بحسب  , الحاضر الوقت

وتُعطى توصيات  , وتأثيرها على أدائِه األكاديمي انعكاساتها , المعطيات مصادر هذه الصعوبات

بطرق تمرير االمتحانات وفقاً للصعوبات التي تّم فحصها. ال يتم  مالئماتمع شرح مفّصل حول 

ويجب  , ل تشخيصات ال تستند إلى تقرير مفّصل وحديث )تشخيص صحيح لخمس سنواتقبو

  لن يتم قبوله للفحص. ,  تجديده بعد ذلك(. التشخيص الذي ال يستوفي معايير التشخيص الصحيح

،  مالئماتالطالب الذي تم تعريفه كشخص ذو ُعسر تعلمي وتبين أنه يستحق  , بصورة عامةو  

 ً في االمتحانات  المالئماتالتي ُحددت لهُ طيلة فترة دراسته للقب )  مالئماتللسيكون مستحقا

سارية المفعول لمدّة خمس  المالئمات(. يحق للوحدة أن تُحدد بأن تكون 7.6.2مفّصلة في بند 



. تقوم مالئماتأو إلضافة  المالئماتسنوات أو أقل. يستطيع الطالب أن يُقدم للوحدة طلبًا لتغيير 

    لنظر بالطلب وإذا وجدت أنه يستحق ذلك تقوم بتحويل التغييرات إلى الكلية.الوحدة با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الت الوالدمه ملحق ي : مالئمدت في حد

 /ة العزيزالطالب/بة 

وقواعد حقوق الطالب ) مالئمات بسبب معالجات الخصوبة ,  2007حقوق الطالب  ألحكاموفقاً 

اصدرت الجامعة اجراء ملخص  2012تلقي حضانة االطفال( سنة  الحمل , الوالدة , التبني او

بني او تلقي طفل للحضانة كأهل , الت لحقوق الطالبات بسبب معالجات الخصوبة , الحمل , الوالدة

 . في المستقبل او كأهل في عائلة حاضنة 

مواظبة أشهر، إلى الدروس النظرية. يجب ال 4للطالب األهالي إدخال أطفالهم، حتى سن  حقي

على قواعد األمن والسالمة المتبعة في الجامعةـ يحظر إحضار األطفال إلى المختبرات. إذا تم 

األم. يجوز لمعلّم /التشويش على سير الدرس، مسؤولية وقف هذا التشويش تكون ملقاة على األب

 المساق المطالبة بإخراج األطفال من الدرس إذا تسبب األمر بالتشويش على سير الدرس.

 عدم  .1

او تلقي طفل للحضانة كأهل  استالم , , تبني هو : فترة الحمل , الوالدة حدث مؤهلأ 

او الغياب للسفر لدولة اخرى لغرض   في المستقبل او كأهل في عائلة حاضنة  .

 التبني . 

ب الطالبة التى تسعى بالحصول على مالئمات وفقاً لحالة مؤهلة او بسبب معالجات 

 ا االجراء و اجراءات التعليم والدراسة .الخصوبة ستتبع هذ

تلقيه طفل للحضانة كأهل في المستقبل او كأهل في عائلة   ج طالب/بة بعد التبني او

او غيابه بحاجة السفر للخارج بغرض التبني . يحق له/ها بالحصول على حاضنة 

الن ان مالئمات نظراً للحالة المؤهلة بحسب الشرح بالالئحة . هذا ومع مراعاة االع

ً لقواعد حقوق الطالب )  الزوج/الزوجة غير مؤهلين بالحصول على مالئمات وفقا

او تلقي طفل للحضانة  مالئمات بسبب معالجات الخصوبة , الحمل , الوالدة , التبني

او لحقوق الغياب وفقأ  2012( بسنة كأهل في المستقبل او كأهل في عائلة حاضنة  .

 لقانون العمل .

يتوجب الذي/التي ي/تطلب مالئمات او ت/يقدم شكوى بشأن المالئمات الطالب/بة د 

, يجب ارفاق موافقات طبية /استعراض  هيالدعليه تقديم طلب  استمارة لمركز الو

       او موافقات من قسم رفاهية الطالب لتغيب الطالب بمحالة مؤهلة .                                 ( חוות דעת)

قبل شهر على االقل من موعد المالئمة  الديهوستمارة لمركز اليجب تسليم اال

اشهر من  3المطلوبة . طالبة قبل الوالدة تقدم طلب في اقرب وقت ممكن ال يتجاوز 

  موعد الوالدة المحدد وذلك من اجل تقليل الضرر االكاديمي لتعليمها .

بعد وذلك   9و  2,3,7لمالئمات بحسب الشرح بالبند تستحق ه طالبة بعد حالة مؤهلة 

ً خالفمذكور  يوم ) متتالي(  إال اذا  21تغيب     . باإلجراء ذلك ل ا

 

 

 



 غيدب وتأجيل التعليم  .2

من دروس المساق المسجل له  30يحق للطالب التغيب بسبب حدث مؤهل حتى %أ 

اسابيع من دروس  6بحالة الوالدة يحق للطالبة التغيب حتى المؤهلة.والمقام بالفترة 

  . المساق

 . 6.2.4ب الطالبة تنظم غيابها وفقاً للمادة في البند 

ً  التغيبب ة الحقبج حدث مؤهل  يمنح الطال ألسباب اخرى ,يقرر معدل الغياب  ايضا

 االعلى  بحسب بينهم.

بنفس السنة او  وإعادتهد الطالبة الغائبة لحالة مؤهلة , لها الحق برفض المساق 

 فية , بشرط عدم تقدمها لالمتحان النهائي للمساق .لية دون رسوم دفع اضابالسنة التا

ط بمساق متقدم او بسنة متقدمة حتى استكمال طالبة غائبة لها الحق للتعلم تحت شر

  المساق , هذا ال ينطبق على مساقات تشكل تدريب مهني .

م الموافقة عليه من قبل ه الطالبة المتوقعة غيابها لحالة مؤهلة او لسبب اخر الذي ت

. يتوجب عليها التوجه قبل شهر من موعد الغياب المتوقع ) شهرين  ديهكز الوالمر

على  إلطالعهم لمحاضر المساق ولسكرتارية القسمقبل موعد الوالدة المتوقع( 

  لغيابها . ديهغيابها وتمنحهم موافقة مركز الوال

, حلقات  يوم من مساق , مختبر , تمرين 21و الطالبة الغائبة لحالة مؤهله اقل من 

بحث , جولة , ورشة عمل او تدريب عملي لها الحق باستكمال المهمة بمالئمة مع 

المحاضر بما في ذلك بالمرة المقدمة لتمرير المساق او اداء مهمة بديلة بموعد الذي 

  يحدده المحاضر .

يحق للطالبة طلب اعفاء بسبب حالة مؤهله من مساق , مختبر , تمرين , حلقات  ز

لة , ورشة عمل , تدريب عملي . يقدم طلب االعفاء للمحاضر والمحاضر بحث , جو

  المعطية المساق .بدوره يمرر موافقته للجنة تعليم الكلية 

بكلية الطب  (בשנים קליניות في السنوات السريريه) ا يتعلق باستكمال التدريبيمف ح

 .ز تنطبق الالئحة ذات الصلة -د وبدالً من البنو

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/Education/programsAndRegulations/re

gulation/Pages/completing.aspx.) 

 مهدم  .3

يم المهام او قريب منه , يمكنها تقديم ة في موعود تسلأ الطالبة الغائبة لحاله مؤهل

  اسابيع من انتهاء فترة الغياب . 7بديلة بمالئمة مع المحاضر وهذا يتم خالل  مهمة

سبق للمساق , لها الحق للتعليم  تحت ب الطالبة التي لم تقدم مهام المعتبر شرط م

  ط بمساق متقدم او بسنة متقدمة حتى استكمال المساق .شر

 بدلمختبرات عوامل الخطر  .4

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/Education/programsAndRegulations/regulation/Pages/completing.aspx
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/Education/programsAndRegulations/regulation/Pages/completing.aspx


أ معلومات عن المواد المستخدمة بالمختبرات التي ممكن ان تسبب خطر على النساء 

 الحوامل او لنساء مرضعات مشروح بموقع الكلية او المختبر.

ب يحق للطالبة تأجيل مشاركتها بالمختبرات المستخدمة لهذه المواد حتى الوالدة او 

  الرضاعة .فترة 

ً لنوع المختبر و مدة الغياب يقرر المحاضر كيفية استكمال المختبرات التي ج تبعا

   الطالبة.تغيبت عنها 

  امتحدندت.5

يوم لها الحق ان  21أ الطالبة الغائبة لحالة مؤهله قريبة حتى اذا تغيبت اقل من 

 التدريس والتعليم .  إلجراءاتتمتحن بموعد خاص وفقاً 

وبطبيعة الحال ال يمكن تأجيل  ب طالبة متوقعة غيابها بسبب معالجات الخصوبة

 التدريس والتعليم .  إلجراءاتلها الحق ان تمتحن بموعد خاص وفقاً  , الموعد

اسبوع من يوم الحالة  14ج طالبة بعد حالة مؤهلة المتغيبة عن االمتحان حتى 

 ً  التدريس والتعليم . إلجراءاتالمؤهلة , لها الحق ان تمتحن بموعد خاص وفقا

 اختارت تقدمة االمتحان بهذه القترة ال يحق لها موعد خاص .  الطالبة التي

  االمتحان.د طالبة حامل لها الحق لدخول المرحاض خالل 

  من مدة االمتحان . 25ه طالبة حامل لها الحق بوقت اضافي بنسبة %

يحدد الوقت  ,لسبب اخر او لطالبة الحامل وقت اضافي و حدث مؤهل يمنح ا

  ى من بين االثنين .االضافي بحسب االعل

شروط للمساق لها الحق للتعليم ز الطالبة الغائبة لحالة مؤهلة عن االمتحان النهائي م

   ط لمساق متقدم او سنة متقدمة حتى استكمال االمتحان .شرتحت 

 تمدمد التعليم  .6

يمها حتى فصلين دراسيين دون دفع أ طالبة تغيبت لحالة مؤهلة لها الحق بتمديد تعل

تسترجع الطالبة رسوم دفع المساق  . بسبب التمديد تعليم او أي دفع اضافيقسط ال

  تدفع من جديد. وفيما بعد عندما ترجع على المساقالمتغيبة عنه 

في اقرب وقت ممكن بعد  الوالديه و درالجنتمديد يقدم من خالل مركز ب طلب ال

يشمل وثائق الحالة المؤهلة . الطلب عبارة عن مكتوب الذي يشرح االسباب و

  تدعم الحالة. وإجراءات

 تقدمم البرندمج التعليمي  .7

الطالبة التي تأخرت بتقديم برنامجها التعليمي او برنامج التغيرات وذلك بسبب 

وطبعاً مع  من قسط التعليم ( 2.5الوالدة يحق لها اعفاء من رسوم الدفع المتأخر )%

 . ديهتقديم طلب لمركز الوال



 الحرم الجدمعي وحوله موقف للسيدرات في  .8

أ طالبة حامالً بشهرها السابع وحتى شهر بعد الوالدة لها الحق بموقف سيارة بالقرب 

  من مكان تعليمها دون رسوم دفع .

ب للحصول على موافقة لوقوف السيارة يرجى التوجه للقسم االمني قبل اسبوعين 

صة السيارة موافقة على االقل من الحالة المؤهلة يجب ارفاق رخصة السائق , رخ

   للطلب . ة مالئمة او موافقة من مركز الوالديهطبي

  . يجب التوجه لمركز الوالديه –ترة المحددة ج الطلبات التي تجاوزت الف

 طالب القدب متقدمة  .9

 بالتنسيقه بطلب تأجيل موعد تقديم االطروحة /الدكتورا الحقأ طالبة للقب متقدم لها 
 . المرشد ومعرفة

  . هديالاني تقدم طلب التأجيل لمركز الولقب ثل ب طالبة

 طالب هيئة . البحوث طالب لهيئة تقدم طلب التأجيل بمكتوب  هج طالبة لقب دكتورا

 لمهام اخرى .  هنصف سنة لتقديم اطروحة الدكتورا عادة تمنح تمديد لمدة البحوث

 لألبحدثمنح يراسية  .10

لة لها الحق للحصول على المنحة أ طالبة لقب متقدم التي تغيبت بسبب حالة مؤه

  اسبوع بعد الحالة المؤهلة . 14الدراسية بفترة تغيبها لمدة 

فترة المنحة الدراسية لمدة ب مع انتهاء مدة المنحة الدراسية يحق للطالبة تمديد 

اسبوع وبشرط ان الطالبة مازلت  14لفترة ال تتجاوز والمتساوية لفترة غيابها بدفع 

 ة العبرية . تتعلم في الجامع

ج للتوضيح اذا خالل فترة تغيبها بسبب حالة مؤهلة انتهت مدة المنحة الدراسية . 

تمديد المنحة يتم بحسب البند ب لفترة تغيبها المؤهلة للمنحة وبشرط ان الطالبة 

   مازلت تتعلم في الجامعة العبرية .

  تفوقجوائز ومنح  .11

للطالبة  التعليمية,هي مدة الفترة من الجامعة معيار منحها التفوق جوائز ومنح 

 غيابها.المتغيبة لحالة مؤهلة يتم تخفيض فترة 

 

 البنية التحتية  .12

 الجامعي:بكل الحرم 

 كتابة بشكلالوليمكنوهم من جلوس صفوف مع مقاعد مالئمة للطالبات الحوامل  .أ

 مريحة .مريح 



ي , ثالجة ب غرف لغرض الرضاعة مجهزة بأماكن مريحة للجلوس , مقبس كهربائ

 , تغيير حصيرة بالقرب من حوض مياه .  

الدكان وخارطة تغيير الحصيرة معلن عنهم في موقع  وأماكنج تغير الحصيرة 

 الحرم الجامعي .

 

 الزوجين  .13

 مرت حالة مؤهلة لها الحق :  زوج او زوجة الطالب

 أ اعفاء من حضور الدروس لمدة اسبوع من يوم الحالة المؤهلة .

سابيع من الحالة أ 3ان اضافي اذا تغيب عن االمتحان الذي عقد خالل موعد امتحب 

 المؤهله. 

  ج تأجيل تقديم الوظائف لمدة أسبوع.

 

 تصومر  .14

يوم يحق لهم  21طالب او طالبة تغيبوا بسبب حالة مؤهلة حتى اذا تغيبوا اقل من 

التي كان لكل يوم من ايام الدراسة مطبوعات وتصوير مواد دراسية  20فائدة تعادل 

  دية .ة التصوير يحب التوجه لمركز الوالللحصول على قسيم. غائباً فيه

 مختلف الفروع االمنية في الحرم الجامعي : 

  5882018-02 : הצופים הר קמפוס

 02-6586000( : רם גבעת)  ספרא.  קמפוסי

 02675060 , 6758005-02 : כרם עין קמפוס

 9489290-08 : רחובות קמפוס

 כאן לחצו הפנייה ופסט לקבלת 

  ומגדר הורות אל פנה/י אנא - פרטני למענה

 לכתובת או 5880262-02 טלפון מס' ,3033 חדר סינטרה, פרנק בניין הצופים, הר קמפוס

   hujiparentpluse@gmail.com המייל
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 مدت لخديمي الخدمة االحتيدطية :ءَ ملحق ه : مال

 الطالبة/ب العزيزة/يز 

 الجامعة حددت هذا االجراء لتركيز حقوق الطالب خادمي الخدمة االحتياطية .

 االجراء .اتباع  يجبلضمان المحافظة على الحقوق 

 كل ما ذكر في صيغة المذكر يعني ايضاً المؤنث .

 المالئمدت تقدمم طلب  .1

وفقاً للبند  عليهم اتباع االجراءاتأ الطالب الذين يرغبون في الحصول على مالئمات 

 للتعليم والدراسة . 1.11.4

ة الذين يرغبون في الحصول على مالئمات عليهم تقديم الطلب من خالل استمار البب الط

  االحتياطية.لمركز الخدمة 

 التغيب عن الدروس وتأجيل التعليم  .2

أ يحق للطالب التغيب عن الدروس بفترة الخدمة االحتياطية بدون تقييد وال تتضرر حقوقه 

بسبب ذلك . وبما في ذلك ما يتعلق بمتطلبات الحضور الستحقاق االمتحانات ,تقديم وظائف 

 والحصول على درجة عالية .

 واستكمال المواد .ولية الطالب التنسيق مسبقاً مع المحاضر من مسؤب 

فيما يتعلق ايام متتالية خالل الفصل التعليمي  10ج طالب الخادم الخدمة االحتياطية لمدة 

يوماً متتالية على االقل خالل السنة التعليمية فيما يتعلق بمساق سنوي  20بمساق فصلي او 

حق بتأجيل وتكرار المساق دون رسوم دفع اضافية وتغيب بسبب ذلك عن الدروس , له ال

 بشرط عدم تقدمه لالمتحان .

 مهدم  .3

أ يحق للطالب الطلب مسبقاً من المحاضر لتأجيل بتقديم المهمة او طلب مهمة بديلة لتغيبه 

بسبب الخدمة االحتياطية . تقديم المهمة يؤجل على االقل لعدة ايام من فترة خدمته بالخدمة 

  االحتياطية .

يوم او اكثر يتوجب  14بسبب الخدمة االحتياطية ل  او اكثر مهام 8قدم ب الطالب الذي لم ي

 عليه تقديم طلب لمركز الخدمة االحتياطية .

ط بمساقات متقدمة او يحق له للتعلم تحت شرج طالب لم يقدم مهمة التي تعتبر شرط مسبق 

 بسنة متقدمة حتى استكمال المهمة .

 

 راسية , ورشدت , جوالت , تدرمب مهني  مختبرات ,حلقدت ي .4

أ الطالب المتغيب بسبب الخدمة االحتياطية من مساق , مختبر , حلقات دراسية , جوالت, 

ورشات او تدريب مهني له الحق بالحصول على مالئمات كما هو مشروح بهذا البند 

 بالتنسيق مع المحاضر  : 

 حاضر .. استكمال المهمة بالموعد المحدد من قبل الم1



 بالموعد الذي حدده المحاضر .اركة مرة اخرى ش. الم2

 . استبدال المهمة بمهمة اخرى التي حددها المحاضر .3

. طلب االعفاء بسبب الخدمة االحتياطية تقدم للمحاضر وهو بدوره يمرر قراره للجنة 4

  التعليمية ذات الصلة .

مختبر , حلقات دراسية , جوالت ,   ب الطالب المتغيب بسبب الخدمة االحتياطية من مساق ,

ط بمساق متقدم او بسنة متقدمة حتى ني له الحق للتعلم تحت شرورشات او تدريب مه

 استكمال المهمة .

 امتحدن   .5

أ الطالب المتغيب بسبب الخدمة االحتياطية له الحق ان يمتحن بموعد اضافي بحسب 

  المواعيد المحددة بالجامعة .

ايام متتالية خالل فترة االمتحانات او طالب خالل  10الحتياطية ل خادم الخدمة اب طالب 

يوماً متتالياً له  21ايام على االقل او  10الفصل التعليمي القريب من فترة االمتحانات خادم 

الحق ان يمتحن بموعود خاص بكل المساقات التي كان من المفترض ان يمتحن بها بفترة 

 االمتحانات .

ط مسبق يحق له بسبب الخدمة االحتياطية عن امتحان المساق المعتبر شرج طالب المتغيب  

  بسنة متقدمة حتى استكمال االمتحان.ط بمساق متقدم او التعلم تحت شر

 *** يجب التوجه للجنة التعليمية ذات الصلة بالطلب لموعد خاص .

 االنتهدء من التعليم , تسجيل للمسدقدت والحضور . .6

صفحة  50تعادل  في الحصول على منفعة الحق   في االحتياطالخدمة  تيجةنب طالب المتغيِّ للأ 

للحصول  .ةيالدراس الغياب يامألكل يوم من  تصوير أو طباعة للمادة الدراسية التي تغيّب عنها

قة مراجعةب التصوير يج ائمعلى قس  . الخدمة االحتياطية منّسِ

عدة من اجل استكمال مواد التعليم التي طالب متغيب بسبب الخدمة االحتياطية له حق المساب 

خسرها . الخيارات المتاحة امام الطالب الستكمال المواد ) بمالئمة لتوفرهم بكل مساق ومساق ( 

 المشاهدة واالستماع لدروس مسجلة.  مساعدهدروس  ألتوجيهمن خالل : التدريب 

لكتب من المكتبة او استعارة له االولوية باستعارة اج طالب المتغيب بسبب الخدمة االحتياطية 

 الجامعة من خالل مركز الخدمة االحتياطية . إلجراءاتكمية كبيرة من الكتب خالفاً 

الطالب الذي استدعيه للخدمة االحتياطية ويتوقع غيابه خالل فترة تسجيل المساقات له الحق د 

צו ) مة االحتياطيةخدلل امر التسجيل المسبق يتم من خالل تقديم للمساقات.سبق مللتسجيل ال

وقائمة المساقات للسكرتارية ذات الصلة . السكرتارية تهتم بالتسجيل عند افتتاح فترة  (מילואים

 التسجيل.

ه الطالب الخارج للخدمة االحتياطية خالل فترة التغيير عليه التوجه مباشرةً لمركز الخدمة 

 االحتياطية.

 



 تمدمد الفترة التعليمية  .7

المحددة يحق له تمديد يوم خالل فترة تعليمه  150االحتياطية لمدة أ طالب خادم الخدمة 

 تعليمه بفصلين دراسيين بدون رسوم دفع قسط التعليم او أي دفع اضافي بسبب التمديد .

الطلب عبارة عن مكتوب  االحتياطية.ب يتم تقديم طلب التمديد لمركز الخدمة 

 لطلب .يشرح اسباب الطلب ويتضمن وثائق وموافقات تدعم ا

  النقدط التعليميةو المنح الدراسية , مسداكن الطلبة  .8

 الجامعة العبرية ال تعترف بالخدمة االحتياطية كنشاط مؤهل  لتلقي منح دراسية

 .  نقاط تعليمية, مساكن طلبة او 

 للحصول على الطلب اضغط هنا : 

 إلى مركز الخدمة االحتياطية يرجى االتصال / -إجابة مفصلة 

-02 טלפון מס,  3033 חדר,  סינטרה פרנק בניין,  הצופים הר קמפוס

 . hujiparentpluse@gmail.com המייל לכתובת או 5880262
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 ملحق و : تعلم العبرمة 

يبًا بداية الذي يُجرى تقر,  يتم تحديد مستوى اللغة العبرية لدى الطالب بواسطة امتحان تصنيف

السنة الدراسية. بحسب نتائج امتحان التصنيف يتم تحديد الُممتحنين الذين يستحقون التقدم 

  ومن ِمن بينهم سوف يُصنف إلى المستويات المختلفة في دراسة اللغة العبرية. أإلعفاء"المتحان 

منح إعفاء من : يُ  الطالب الذين يستحقون التقدم "المتحان اإلعفاء" بحسب امتحان التصنيفأ 

على  85على األقل ) 75" على عالمة  دراسة اللغة العبرية لمن حصل في "امتحان اإلعفاء

لطالب القانون(  85)أقل من  75األقل لطالب القانون(. الطالب الذي حصل على عالمة أقل من 

اللغة في سنته الدراسية األولى )يوصى بدراسة ’ و’ إلى مساق فصلي في مستوى  عليه االنضمام

  ". في الفصل األول(. في نهاية المساق يتم إجراء "امتحان إعفاء

 ," الطالب الذي حصل على نتائج في امتحان التصنيف لم تخولهُ للتقدم "المتحان اإلعفاءب 

هو األكثر انخفاًضا(. الحد ’ أ’؛ مستوى ’و’ –’ أ)’يُصنف لواحد من مستويات التعليم الستة 

  .’د’هو مستوى  األدنى للقبول للجامعة

’ و’ إلى مستوى ’ هـ’؛ من مستوى 65 –’ هـ’إلى مستوى ’ د’ عالمات النجاح: من مستوى ج 

 . لطالب الحقوق( 85)  75 –ومن مستوى و للحصول على اعفاء  70 –

مستو  مد بدلعبرمة واالنتقدل للى المستو  التدلي )أو في سبيل التقّدم المتحدن  متيح تخّطي  ي 

 ى لعفدء ، على الطدلب استيفدء أحد الشرَطين التدليَين:الحصول عل

كانت مساق اللغة العبرية وأن يتعلّم في مستوى دون الن بامتحان حِ امتُ  أن يكون قد .1

 .وما فوق 95عالمته 

متوسط أن يكون قد تعلّم في وحدة اللغة العبرية وكانت عالمته، سواء في امتحان المستوى أم في 

 .فوقوما  95عالمات الصف 

، باستثناء المستوى )هـ( الذي يجب أال تقّل العالمة 70لعالمة التخّطي هو  الحد األدنى المطلوب

، أما طالب 75وباستثناء امتحان اإلعفاء الذي يجب أال تكون العالمة فيه دون ، 75فيه عن 

   في أدنى حد. 85الحقوق، فعالمتهم يجب أن تكون 

، في  األجانب مساقات في اللغة العبرية في جميع المستويات تقيم الجامعة في المدرسة للطالبه 

" הקיץ אולפן – الصيف أولبان"و( تموز شهر في" )ירושלים אולפן –نطاق "أولبان يروشليم 

، أن  أيلول(. يوصى للطالب الذين لم يستوفوا شروط القبول أو شروط االنتقال -)شهر آب 

ولبان الصيف" مساوية لدراسة فصل كامل خالل السنة. يُشاركوا في هذه الدورات. الدراسة في "أ

تُجرى في نهاية الدورة امتحانات لفحص المستوى وامتحانات إعفاء. "أولبان يروشليم" ال يأت 

بدال من الدراسة خالل السنة، وال يمكن إكمال دراسة مستوى لغة من خالله. الدراسة في الصيف 

  دي.بدفعة إضافية للقسط الجامعي العا ةمنوط

 

 

 



 ملحق ز: تعلم االنجليزمة 

يُحدد مستوى معرفة الطالب الجديد في اللغة االنجليزية بحسب امتحان اللغة االنجليزية في أ 

" أو بحسب نتائجه في  ם"אמיר -" أو "أميرام ר"אמי -، امتحان "أمير امتحان البسيخومتري

من قِبل الوحدة لدراسة اللغة دورة الصيف للغة االنجليزية أو في دورة أخرى المعترف بها 

هو المستوى األعلى. فقط الطالب الذي ُصنّف إلى ’ " ب’مستوى "متقدم  االنجليزية كلغة أجنبية.

على األقل، يمكن أن يُقبل للجامعة. الطالب الذي نتيجته في امتحان اللغة ’ أ’مستوى "متقدم 

، يكون معفيًا من 1ى من مستوى االنجليزية في االمتحان البسيخومتري، تزيد عن الحد األعل

دراسة اللغة االنجليزية. الطالب الغير معفي يُصنف بحسب نتائج امتحان اللغة االنجليزية في 

البسيخومتري ويُلزم بدراسة االنجليزية وبامتحان انتقال الذي يُجرى في نهاية الدورة. الطالب 

ومتري، يحق له التقدم المتحان الذي يرغب بتحسين تصنيفه في اللغة االنجليزية في البسيخ

   "األكاديمون".متجر  "أمير" أو "أميرام". يمكن شراء استمارات التسجيل من 

، تُقيم دورة في اللغة االنجليزية بمستوى "متقدم  الوحدة لدراسة اللغة االنجليزية كلغة أجنبيةب 

ما في ذلك االمتحان )ب’ " ب’النجاح في الدورة في مستوى "متقدم ’ ". أ’و "متقدم ’ " ب’

النهائي(، أي الحصول على "إعفاء"، هو شرط لالنتقال إلى السنة الثانية. في كل مستوى )"متقدم 

من العالمة  %40وعالمة االمتحان النهائي  %60تُشكل عالمة الصف ’ "( ب’و "متقدم ’ " أ’

’ " ب’و "متقدم ’ أ’ : فصل واحد )مستوى "متقدم النهائية في الدورة. مدة الدورة في كل مستوى

ساعة(. الطالب الذي يبدأ دراسته من مستوى  56: أربع ساعات أسبوعية أو دورة صيفية مدتها 

، يتعلم ’ " أ’يتعلم على األقل فصل واحد. الطالب الذي يبدأ من مستوى "متقدم ’ " ب’"متقدم 

  على األقل فصلين دراسيين.

، تؤخذ بعين االعتبار باألساس نتائجه في  دورةعند حساب عالمة الطالب الذي اشترك في الج 

  التمارين واالمتحانات مع مشاركته الفعّالة في الصف.

، لن يُسمح لهُ  الطالب الذي لم يُسجل للدورة و/ أو لم يشارك في الدورات في نطاق الوحدة  د

   .5.2.1: أنظر نهاية بند  بالتقدم لالمتحانات التي تُقام من قِبل الوحدة

 روط االنتقدلشه 

في المشاركة في الصف، ال يُسمح لهُ بالتقدم  60يحصل على األقل على عالمة  مالطالب الذي ل 1

في االمتحان النهائي  60لالمتحان النهائي للدورة. الطالب الذي ال يحصل على األقل على عالمة 

  ، يكون ُملزًما بإعادة الدورة. في الدورة

على األقل ، يمنح الطالب "إعفاًء" من دراسة اللغة  70بعالمة ’ " ب’إنهاء مستوى "متقدم  2

’ " أ’هي أيًضا عالمة االنتقال الداخلية من مستوى "أساسي" إلى مستوى "متقدم  70االنجليزية. 

الطالب الذي حصل في الدورة على ’ ". ب’إلى مستوى "متقدم ’ " أ’، ومن مستوى "متقدم 

(، يُعيد الدورة في نفس 60المته في االمتحان فوق )حتى وإن كانت ع 70عالمة أقل من 

  المستوى.

 االشتراك في دورات اللغة االنجليزية منوط بدفع إضافي على القسط الجامعي العادي.  و

شرط أن يسجل عدد  , أيضاتُقام في الجامعة دورات في اللغة االنجليزية في العطلة الصيفية  ز

ممكن الدراسة قبل السنة الدراسية األولى أو في نهايتها.  كاٍف من الطالب. في الدورة الصيفية

  المشاركة في الدورة الصيفية منوطة بدفعة إضافية للقسط الجامعي العادي.


