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عّدت
ُ
األكاديمية املشتركة  - اإلدارية الشؤون غالبيةم تنظي في سبيل األكاديمية أنظمة التعليم والدراسة أ

 والدراسات العليا.للقب األول فيما يتعلق بدراستهم  ةبلجميع الطل

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

 على وجه الخصوص في الكليات املختلفة ال أنظمة أخرى تخّص 
ُ
 ل الكليات.من ِقب   د ويتّم اإلعالن عنهاحّد ، ت

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

، بصورة الخاّص بالكلية (שנתון) للمساقات كتاب التقويم السنوي في  ،د في األنظمة العامةا هو ُمحّد عّم 

 .ةالعام نظمةن األ ع زهاتميّ  واضحة

يهاسالل التي  ا  امل
ّ
كانت مواضيع مبدلية أو تلك التي  لو ، فيما استثناليةأي مواضيع  أو  األنظمة العامة غط

 
ّ
عند -لها بدورها الكلية، وهذه تحوّ هيئات بحثها في  ق بمجموعة من الطالب أو بطالب واحد، يتّم تتعل

 سة  اتخاذ القرار النهائي.إلى رليس لجنة أنظمة التعليم والدرا -ضرورةال

ت على قرارات الكلية في مجا ات تقع ضمن مسؤوليا ستئنافا ، كهيئةشغل رليس لجنة التعليم والدراسةيُ 

 لجنة أنظمة التعليم والدراسة. 

 

 :مالحظة

 في كل مكان تظهر فيه كلمة "طالب"، القصد أيًضا طالبة. 

  مدرسة.في كل مكان تظهر فيه كلمة "كلية"، القصد أيًضا 

 في كل مكان تظهر فيه كلمة "عميد"، القصد أيًضا مدير مدرسة.

 

 

 

 



 

 الفهرس

 طالب في الجامعة العبرية. 1

 األلقاب الجامعية. 2

 دراسةمسار ال. 3

 لبرنامج الدراس يلتسجيل ال. 4

  جامعية عاّمة – إلزامّية دراسات. 5

 مساقات. 6

 عالماتالمتحانات و ا ا . 7

 كتابيةالهام امل. 8

 ل العالماتمعّد تحديد . 9

 مساق دراسة إعادة. 10

  العبور النجاح و شروط . 11

 الدراسة،  عليق الدراسة واستحداثها ّدةم. 12

 استحقاقات أكاديمية. 13

 لقب الجامعياستحقاق ال. 14

 أخرى  ووثالق كشف عالماتإصدار موافقات دراسية، . 15

 املتفوقون  الطلبة. 16

 لبةطمعلومات عن ال تمرير . 17

 طلبةحقوق النشر الخاصة بال. 18

 التوجهات والشكاوى  ،ا استئنافإجراءات . 19

 وا امتحانات دريسالت شؤونواجبات املحاضر فيما يتعلق ب. 20



 

 :مالحق. 21

 ا اشتراك ببرامج تبادل طالب   –ملحق أ     

 بسبب صعوبات باللغة العبرية  ماللمات --ملحق ب     

 بسبب عسر  عليمي ماللمات  –ملحق ج     

 ماللمات ألوضاع الحمل –ملحق د     

 ماللمات لخدمة ا احتياط  –ملحق ه     

 العبرية  الدراسات -- ملحق و     

  الدراسات ا انجليزية  --ز ملحق     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طدلب في الجدمعة العبرمة   .1

 تعريف  1.1

 توفي الشروط التالية:الذي يس بالطالب في الجامعة العبرية هو الطال

 لشروط القبول املفصّ  تّم   1.1.1
ً
 מקדמהودفع الدفعة األولى. " مرشد امللتحقلة في "قبوله للجامعة وفقا

تسجيل القدم برنامجه الدراس ي لسكرتارية الكلية، بحسب القواعد املتبعة في الكلية )أنظر فصل "  1.1.2

 لبرنامج الدراس ي"(.ل

م  1.1.3
ّ
حسب القوانين واملواعيد املنشورة في كراسة "بوابة للطالب حسابات الطلبة،  الرةد سجيله في  نظ

 في الجامعة".

 

 النفدذمة 1.2

 املنزلةالدراسة"، يبقى في هذا   عليقمن تّم  عريفه كطالب في سنة دراسية معينة ولم يقم بإجراءات "كل 

 حتى موعد افتتاح السنة الدراسية التي تليها.

 

 طدلببطدقة ال  1.3

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

 في الجامعة. بالخدمات املتاحة لخدمة الطلبة الجامعة والتمتع باتتكتب من مكالاستعارة حّق 

 

 ةجدمعيال الرسوم  1.4 

في كراسة "بوابة للطالب في الجامعة" وأيًضا  ودفعات أخرى، مفّصل القسط الجامعيالقوانين لحساب إن 

 في موقع الجامعة على ا انترنت.

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

كما  الجامعي قسطالسددوا دفعات أي معلومات عن الطالب الذين لم ي يحجب النظام املوحسب  1.4.2

كراسة "بوابة  أنظر  أضافية لتفاصيلو/أو إصدار تصاريح.  و ا ُيمكنهم من الحصول على عالمات ،ينبغي

 وفي موقع ا انترنت. ألجامعةللطالب في 



 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 للحصول افي مسار غير بحثي( الذي يطالثاني لقب الطالب )عادة من يحمل 

املفروضة عليه من ِقبل  واجباتالمن أجل الحصول على ذلك بحسب  درس، والذي يدكتوراهعلى لقب 

 الهيئة املخولة لذلك في الكلية.

تقديم طلبه للدراسة للقب ، يستطيع بنجاح الكلية متطلباتكمل للبحث" الذي استوفى ست"م  1.6.1

في  كما هو متبع البحث املسار البحثي طالب الهيئة املشرفة علىكتوراه والذي سيتم فحصه من قبل الد

  .رهذا األم

 

 طدلب تحضيري للقب الثدني  1.7

بسبب عالمة تخرج  الثانيوالذي  ا يستوفي جميع شروط القبول للقب الطالب الحامل للقب األول   1.7.1

العالمة املطلوبة، يحق له التوجه للكلية بطلٍب من  نقاط اقل 5بفارق ، لكنها للقب األول في ا افيةغير ك

مساقات من مستوى اللقب . إذا تّم قبوله، سُيطلب منه دراسة ثانيدراسات تحضيرية للقب اللالنخراط ب

 بالنسبة وبالعالمة التي تحددهما الكلية ذاتها.   األول 

الثاني من املمكن أن ُيقبل أيًضا مرشح كان قد درس للقب األول في حضيرية للقب للدراسات الت  1.7.2

 مجال مختلف وُيطلب منه استكمال الدراسة بنسبة مختلفة حسب متطلبات الكلية.

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

الطالب بنجاح الدراسات  تّم . إذا أفي السنة نقطة  عليمية 12تصل إلى وى اللقب الثاني بنسبة قص

من دراسته للقب  جزءبهذه املساقات ك تم اإلقرار ، يلدراسة اللقب الثاني هوتّم قبولالتحضيرية للقب الثاني 

 الثاني.

 

 جدمعي لحصول على لقبيس بهدف اطدلب خدص متعلم ل 1.8

بل للجامعة، ل هو 
ُ
خاص ب الالحصول على لقب جامعي. الطال برنامج دراس ي، ليس بهدفالطالب الذي ق

 يتعلم في مساقات برامج الدراسة العادية.

 ، فقط إذا استوفى شروط القبول التي ُحددت لهذا الوضع في الكلية."خاصالالطالب "ُيقبل   1.8.1



 لطالب لهذا الوضع لسنة واحدة فقط.اُيقبل   1.8.2

دراسته ألكثر من سنة لكلية  استكمال التابعة للب تصريح من لجنة التعليم حق للطالب أن يطي  1.8.3

 واحدة فقط.

يحق للطالب أن يطلب من لجنة التعليم التابعة للكلية أن ينتقل لبرنامج دراس ي للحصول على لقب   1.8.4

 جامعي.

ا في برنامج "الطالب ا اعتراف بمساقات كان قد  علمهحول امكانية  تقوم لجنة التعليم باتخاذ القرار 

 ا اعتراف بها.  الخاص" وتحدد أية مساقات يمكن

 

 للحصول على "اللقب األول" لشرط الب تحت طد  1.9

بل كطالب تحت ا اختبار والذي عليه إكمال ُمعطى ناقص.  اإلنسانية علومالمرشح لكلية   1.9.1
ُ
 الذي ق

 النظامي. مشابهة للطالب شرط،طالب تحت الواجبات وحقوق ال  1.9.2

 

 نتقدل م  اكلية لىى أخر  ال نتمدء للللية و ال  1.10 

الكلية مسؤولة عن  متقاربة.من اختصاصات  أقسام الذي يعمل ضمنه الكلية هي اإلطار املؤسسا ي  1.10.1

  ا املختلفة.قسامهاملواضيع األكاديمية واإلدارية املشتركة أل
ُ
ضاف إلى األنظمت

ُ
ة حدد الكلية أنظمة دراسية، ت

أمور استثنالية في  ق بالطالب خالل فترة دراسته، مثلإدارية تتعل –الجامعية.  عنى الكلية بشؤون أكاديمية 

مبنى الدراسة، مواعيد خاصة لالمتحانات، تفوق في الدراسة، وهي التي تمنح الطالب شهادة اللقب الجامعي 

 نهاية دراسته. في 

 دراسته. قسمكلية املسؤولة عن الطالب "ينتمي" للأن  ،عدة هيقاال  1.10.2

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

يحق للطالب أن يغير هذا ا انتماء مرة واحدة خالل  كلية مختلفة، عليه أن يختار انتماله إلحدى الكليات. 

 لمساقات في السنة الثالثة من دراسته للقب. فترة التسجيل ل دراسته، بحيث  ا يتأخر عن

لزم الطالب  ، طب األسنان، الخدمة ا اجتماعية( ، الطبقانون )ال قسامبعض األالدراسة في   1.10.3.1
ُ
، ت

 إضافي في كلية أخرى.  قسمبا انتماء إلى كلياتهم، حتى إذا كان الطالب يتعلم في 

 

  ببرندمج تبديل الطالب :شترك طدلب امل  1.11

 طالب للقلب ا اول , طالب خريج لقب اول او لقب ثاني املشترك ببرنامج تبادل الطالب 

 . في برنامج تبادل الطالب املشروح قي ملحق أانظر اجراءات ا اشتراك 



ستحق 1.12
ُ
  مدتئملال  الطدلب امل

 مات خاصة ألسباب شخصية دالمة أو عابرة.لمستحقا ملال  نظاميقد يكون الطالب ال

مة تمنحه أغلب لتراكمة ويكون الطالب مستحقا ملال  ا تكون م النظامي مات التي يستحقها الطالبلاملال 

مات لتكون هي األطول من بين املال سالحقوق في كل موضوع. على سبيل املثال، إضافة الوقت في ا امتحان 

   التي تمت املصادقة عليها للطالب ألسباب مختلفة.

 بدللغة العبرمة  مالئمدت بسبب الصعوبة 1.12.1

الطالب الذي لدية صعوبة في اللغة العبرية ويطلب ماللمات حسب الوضع املفصل في ملحق ب عليه تقديم 

وذلك خالل الشهرين ا اولين من الدراسة  للطالب صفحة املعلومات الشخصيةتصريح املعلومات في 

 ملحق ب(  . 7.6.1الجامعية )ملاللمات لالمتحانات تظهر في بند 

 –سر  علمي عُ بسبب مات لمال   1.12.2

 إليهمة ُمرفق لعليه تقديم طلب للمال  ،لديه مة بسبب ُعسر  علميلمال الحصول على الطالب الذي يطلب 

تقوم السكرتارية لكلية األم التي ينتمي إليها. التابعة سكرتارية التعليم  وذلك بواسطةتقرير  شخيص 

                                                                                    مي.يب ذوي العسر التعلدعم الطال  شخيص و  وحدةالطلب إلى تحويل ب

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

                                                                                                                                                                                                          أقص ى.  كحٍد 

 ملحق ج . 7.6.2اجراءات املاللمة للعسر التعليمي مشروحة بالبند 

 

 في حا ات الوالدية تنسيقات   1.12.3

 ني أو الحصول علىتبّ ، طفل إجهاض، طالب وطالبات بعد و ادةعملية بعد طالبات او  حواملالبات طالال

الذين   الذين خضعوا لعالج ا اخصاباو   املستقبل أو كأهل في عاللة حاضنةللحضانة كأهل في  طفل

 عميد بحقوق األهل في مكتو  الجندر  مركزةإلى عليهم تقديم طلب مات لالحصول على مال في بون يرغ

                                          ومعلومات اضافية بملحق د .  جراءاتانظر لل  ألطلبإرشادات لتقديم  الطلبة.

 -مات موجودة في الرابط التاليلومهام ُمركزة املال  للماللماتحقوق املستحقين 

ean.huji.ac.il/?cmd=ease.163http://stud. 
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 –ملن يخدمون في الخدمة ا احتياطية  ماللمات 1.12.4

مات، عليه لفي الجيش ويطلب الحصول على مال  دمة ا احتياطيةالب الذي يتغيب بسبب خدمته في الخالط

يم قد. إرشادات لت(.הסטודנטים דיקנט) عمدة الطلبةتقديم طلب إلى مركز الخدمة ا احتياطية لدى 

  -في الرابط التالي و  بملحق ه مات موجودةلمات ومهام ُمركزة املال لالطلب، حقوق املستحقين للمال 

http://studean.huji.ac.il/?cmd=miluim.151 
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 األلقدب الجدمعية. 2

  

العلوم األدبية، كلية العلوم ا اجتماعية أو العلوم  في كلية –)اللقب األول(  "ةخريج الجدمعلقب "  .2.1

. في إدارة األعمال )
ً
(؛ في LL.B(؛ في القانون )B.S.W.(؛ في الخدمة ا اجتماعية )B.Aاألدبية وا اجتماعية معا

الجة بالتشغيل (؛ في املعB.S.N(؛ في التمريض )B.Sc.Pharm(؛ في الصيدلة )B.Sc.العلوم الطبيعية )

(B.O.T.( ؛ في العلوم الزراعية)B.Sc.Agr( ؛ في الطب).B.Med.Sc( ؛ في علوم الطب األساسية).B.Sc.Med ؛)

 الفنون ا استعراضيةبالتعاون مع األكاديمية للموسيقى و  في العلوم الطبيعية(؛ B.Sc.Nutr.م التغذية )في عل

(.B.Sc.Mus)والفنون ا استعراضيةلتعاون مع األكاديمية للموسيقى با ؛ في العلوم األدبية وا اجتماعية 

الفنون و (؛ في العلوم األدبية وا اجتماعية بالتعاون مع األكاديمية للموسيقى B.A.Mus.)تخصص موسيقى( )

 (.B.A.Dance.خصص رقص( ))ت ا استعراضية

لتشغيل والصيدلة التي هي ثالث سنوات، باستثناء القانون، املعالجة با األول قب للامدة الدراسة لنيل 

  ستمر الدراسة بهم مدة ثالث سنوات ونصف، الهندسة والتمريض، ملدة أربع سنوات.

 

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

(.M.A( ؛ في إدارة األعمال).M.B.A( ؛ في الخدمة ا اجتماعية).M.S.W( ؛ في العلوم الطبيعية).M.Sc)  والذي

(؛ في الصحة M.L.S.(؛ في علم املكتبات )LL.M.ُيعطى أيًضا في كلية الطب وفي مدرسة الصيدلة؛ في القانون )

(؛ في العلوم األدبية بالتعاون مع األكاديمية للموسيقى M.Sc.Agr.(؛ في العلوم الزراعية )M.P.H.الجماهيرية )

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

معّدة لحاملي لقب "بكالوريوس" والذين حصلوا على عالمات مناسبة، و ستمر الثاني لقب الالدراسة لنيل 

 هذه الدراسة مدة سنتين.

 

الدراسة لنيل لقب دكتور معّدة  (..LL.D( و "يكتور في القدنون" ).Ph.Dلقب "يكتور في الفلسفة" ) .2.3

ماجستير الذين أنهوا دراستهم في املاجستير بنتالج جيدة جًدا.  ستمر الدراسة على األقل مدة  لحاملي لقب

في نطاق الجامعة العبرية صلي أ سنتين متواصلتين. والنقطة األساسية في هذه الدراسة هي إجراء بحث

   ."البحث بطال املشرفة على  هيئةال"م في يحكتقدم للنص يُ وتلخيصه ك

 



 ستمر دراسة الطب وطب األسنان . (.D.M.D( و "يكتور في طب األسندن" ).M.D"يكتور في الطب" ). 2.4

الطب أن ُيكمل أيًضا سنة عمل تطبيقية )ستاج( بعد نهاية سنوات  كليةمدة ست سنوات. على الطالب في 

 الدراسة الستة.

 

هذه الدراسة معّدة للمرشحين حاملي لقب بكالوريوس في . (.D.V.Mيطري" )"يكتور في الطب الب  .2.5

علم األحياء )لتفاصيل أخرى أنظر في "الدليل للتسجيل"(. دراسة الطب البيطري في نطاق مدرسة مجال 

 سنوات. 4 ستمر مدة  للعلوم الزراعية، الغذاء وجودة البيئة كليةالالطب البيطري في 

 

 في بكالوريوس لقب حاملي ملرشحين معّدة الدراسة هذه. (Pharm.D" ) سريريةال ةالصيدليكتور في 

 للقب الدراسة"(. للتسجيل الدليل" في أنظر أخرى  لتفاصيل) قريبة مجا ات في أو الكيمياء في أو الصيدلة

 .سنوات 3 مدة و ستمر الطب كلية في الصيدلة مدرسة نطاق في تكون  السريرية الصيدلة في دكتور 

   

 ( Diplomaاسة لنيل "شهدية" )ير 

الدراسة لنيل شهادة معّدة لحاملي اللقب األول. ُيستثنى من ذلك شهادة التدريس، شهادة في اإلحصاء 

وشهادة في التنقيح اللغوي، الذي يمكن البدء بهم خالل الدراسة للقب األول.  ستمر هذه الدراسة مدة 

 . السنوي(التقويم كتاب  سنة أو سنتين، بحسب نوع الشهادة )التفاصيل في

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسةمسدر ال. 3

 للقب "البلدلوريوس" )اللقب األول( دراسةمسدر ال  3.1

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

العلوم ا اجتماعية ُيطلب من  . في كليةمنفرد التخصصأو قسم واحد رليس ي والثاني قسم ثانوي( ومسار 

منفرد . يحق للطالب في السنة الثانية املتابعة في مسار مزدوج التخصصالطالب أن يبدأ دراسته في مسار 

 الدراسة، جيدة.    نوبدراسات ُمكملة، بشرط أن تكون نتالجه في السنة األولى مالتخصص 

ته في قسم واحد ودراسات ُمكملة أو في عدة وم الطبيعية أن ينهي دراسليستطيع الطالب في الكلية للع

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

يتعلم الطالب عادة في قسم واحد فقط طيلة فترة دراسته )لكن هنالك حا ات يقوم بها طلبة بإضافة قسم 

 آخر(.

 

 مدجستير" )اللقب الثدني(للقب " دراسةمسدر ال  3.2

جرى الدراسة للقب املاجستير في مسارين: مسار بحث والذي ُيطلب فيه من الطالب تقديم وظيفة نهالية أو 
ُ
ت

( ذات طابع بحثي )بحسب طلب الكلية( كشرط للحصول على סמינריונית עבודהوظيفة حلقة دراسية )

 اللقب، ومسار غير بحثي. 

 

 كتوراه"مسدر مبدشر للقب "الد  3.3

الطالب الذي أنهى دراسته للقب البكالوريوس بعالمة ماللمة، بإمكانه اختيار مسار مباشر للقب الدكتوراه. 

أنظر الكتب  –مكانة طالب دكتوراه قال إلى لتفاصيل عن شروط القبول، عن مسار الدراسة وشروط ا انت

أن يحصل على لقب ماجستير بعد أن  السنوية لكل كلية. يحق للطالب خالل دراسته في املسار املباشر،

 الكلية. متطلباتيكون قد استوفى جميع 

 

 املعرفية  الهيئات 3.4

عبمج الدراسيالبرا  شمل بعض 3.4.1
ُ

ف"، وهي هيئات معرفية تة للقب األول في بعض التخصصات "ش
ّ
 تأل

 .  عليميةنقطة  32من 

فتت"، "مسارات" و"اختصاصاتهنالك  اجستير(املللقب الثاني )ة امج الدراسيلبر ا في بعض 3.4.2
ّ
هذه  أل

  .وحدة  عليمية 12عرفية من املهيئات ال

 



ص" اصتخواحد، بينما "ا ا  برنامج دراس يّ ب امللتحقين للطالبا بشكل عام فقط متاًح سار" "امل يكون  3.4.2.1

 امللتحقين بأكثر من برنامج دراس ّي واحد. فهو متاح للطالب

 لقب الثاني، إيرادها في شهادة الوإ بينهما دمجال" أو اختصاصين" أو "ينمسار  ا يمكن شمل " 3.4.2.2
ّ
في   ا

 كسب قد الطالب عدد الوحدات التعليمية املستلزمة )أي أن يكون نطاق  خارج هماحال تّم اكتساب أحد

راسة في يتّم إدراج الد (.الكامل في القسم البرنامج الدراس ي  عليمية أكثر مما يتطلّبه نقطة 12لى األقل ع

 الشهادة وفًقا للجدول املفصل أدناه:  في نّص  املسار/ا اختصاص

 

 النص في الشهدية الهيئة املعرفية املدرسة

 في  التخصص أو في القسم...، في املجال  كجزء من الوحدات التعليمية للقب 

أكثر من الوحدات التعليمية املستلزمة 

 للقب 

 في القسم... وفي التخصص 

 

 

اختصاص البرامج الدراسية )مثل: " شديد"، "تركيز" أو " بعضهنالك هيئات معرفية إضافية في   3.4.3

 بهذه خاصةاليفاء الحصص الدراسية ة إ عليمية. يمكن أن تدرج الكلية املعنيّ  نقطة 12من  فرعي"( وتتألف

 ، لكن ليس في الشهادة ذاتها.لطالببا كشف العالمات الخاصالهيئات املعرفية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  التسجيل للبرندمج الدراس ي. 4

ة دراسية، على الطلبة اختيار املساقات 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 سكرتارية كل 

ولشؤون الطلبة. في كل قسم، هنالك مستشار يكون في خدمة  تعليمسكرتارية لشؤون القسم و/ أو في ال

الطلبة بحيث أن وظيفته هي إعطاء إرشاد شخص ي واستشارة أكاديمية في كل املواضيع التي تتعلق في 

 البرنامج الدراس ي.

 

 أمدم استشدرية وتقدمم البرندمج الدراس ي )استمدرة يراسة(  4.1

قام في الكليات أيام استشارية وأيام  سجيل أكاديمية مركزة، والتي تهدف إلى قبل بدء السنة 
ُ
الدراسية ت

مساعدة الطلبة في بناء البرنامج الدراس ي للسنة الدراسية. في قسم من الكليات، في بداية األيام ا استشارية، 

قام
ُ
عطى  ت

ُ
خالل أيام ا استشارة،  . يستطيع الطالبعن الدراسة شروح عامة خاللهااجتماعات للطلبة و 

الحصول على توجيه شخص ي قبل التسجيل للمساقات وملجموعات التدريب. في بعض الكليات، ا استشارة 

 هي أمر إلزامي، ويحتاج الطالب إلى الحصول على توقيع املستشار على استمارة الدراسة.

 

 الدراسة(نموذج البرندمج الدراس ي )   4.2

نامج الدراس ي جميع املساقات التي ينوي دراستها في كل من الفصول الدراسية في البر  يسجل الطالب  4.2.1

 في تلك السنة.

املحاضر قريب من الطالب قرابة عاللية من الدرجة  هساق يكون فيُيحظر التسجيل مل هيالقاعدة  4.2.1.1

ن من املمكن أن تفحص لجنة الدراسة إذا كافي حا ات خاصة، سصالح. باملتضارب وجود األولى أو في حال 

 . 7.6.6 راجع أيًضا البند سمح، وبأي شروط،  سجيل من هذا النوع بالرغم من الحظر في املوضوع. 

حوسب وبعد املصادقة عليه   4.2.2
ُ
يكون البرنامج الدراس ي ساري املفعول بعد أن يتم استيعابه في النظام امل

لزم الطلبة بتل
ُ
قي ا استشارة، مطلوب أيًضا توقيع املستشار على في سكرتارية الطلبة. في الكليات التي ت

 استمارة التدريس قبل تقديمها للمصادقة عليها في السكرتارية.

التابع للكلية، السنوي التقويم املساقات التي تّم  سجيلها بطريقة مخالفة لألنظمة املفصلة في كتاب   4.2.3

 .ها، حتى إذا شارك الطالب في ا امتحان ا يتم ا اعتراف ب

ر   4.2.4 حدد  القسط الجامعيللطالب. جزلية  جامعيالبرنامج الدراس ي هو الذي ُيحدد جزلية القسط الِكب 
ُ
ت

سجلة في البرنامج الدراس ي بالقيمة "ساعة دراسية" املشتقة 
ُ
كحاصل ضرب ساعات الدراسة للمساقات امل

ومات شخصية للطالب" على موقع صفحة "معل فيمن اللقب، الكلية ومسار الدراسة. هذه الُجزلية ُمبينة 

 ا انترنت. 

حسابات الطلبة لكنه لم ُيقدم برنامًجا دراسًيا، ُيلزم بدفع  دالرةالطالب الذي قام بالتسجيل في   4.2.5

 كامال حتى استيعاب برنامجه الدراس ي.  القسط الجامعي



سابات الطلبة ُيلزم بدفع الطالب الذي قّدم برنامجه الدراس ي لكنه لم يقم بالتسجيل في قسم ح  4.2.6

بحسب البرنامج الدراس ي الذي كان قد قدمُه، واستناًدا إلى تصريح ا التزام الذي قدمُه  القسط الجامعي

 كجزء من عملية تقديم البرنامج الدراس ي.

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

 لها ومن سكرتارية التعليم في الكلية التي ُيدرس فيها املساق.التي يتبع 

مثل: امتحان،  الطالب الذي أنهى االستماع للمساقات للحصول على اللقب وما زال مديناً ببعض المهام   4.2.8

، امتحان نهائي للقب ثاني، وظيفة نهالية للقب ال(סמינריונית עבודהحلقة دراسية )وظيفة، وظيفة 

ولم يقم بإنهاء التزاماته حتى تاريخ ذات طابع بحثي، (، סמינריונית עבודהحلقة دراسية )و وظيفة أثاني ال

ديسمبر من السنة التي تلي السنة النهالية لدراسته، سيكون ملزًما بتقديم برنامج دراس ي يشمل جميع  31

 الساعات. عدد حسب ُيحدد ب جامعياملساقات التي ما زال عليه فيها التزامات أكاديمية. القسط ال

 

 برندمج تغيير

 يحق للطالب  غيير البرنامج الدراس ي خالل فترة محدّدة في بداية كل فصل دراس ي.  4.3.1

ُيلزم الطالب بتقديم التغييرات في املوعد وفي بعض الكليات ُيلزم أيًضا   التغيير في البرنامج الدراس ي  4.3.2

 ر أو مصادقة السكرتارية.بالحصول على موافقة املحاضرين أو املستشا

 برنامج التغيير الذي ُيقدم مع موافقة أكاديمية بعد املوعد املسموح، ُيفرض عليه غرامة مالية.   4.3.3

 التغيير الذي ُيقدم بتأخير، ملساق ُعّرف منذ البداية أن "عدد املشتركين محدد"،  ا يحصل على موافقة.

 

 دراس ي واستمدرة التغييرالجدول الزمني لتقدمم البرندمج ال   4.4

 –البرنامج الدراس ي ٌيقدم حسب األنظمة، املواعيد املنشورة في كراسة "بوابة للطالب في الجامعة"   4.4.1

 على لوحات اإلعالن في الكليات، برسالة من الكلية وكذلك عبر ا انترنت.

قدم خالل األسبوع الثان  4.4.2
ُ
ي من الفصل األول. من املمكن أيًضا التغييرات في البرنامج الدراس ي السنوي ت

تقديم  غييرات في البرنامج الدراس ي بالنسبة للمساقات التي تبدأ في الفصل الثاني خالل األسبوع الثاني من 

 هذا الفصل.

 

 تأخير في تقدمم البرندمج الدراس ي وفي تقدمم التغييرات في البرندمج الدراس ي   4.5

مج دراس ي و/ أو برنامج  غييرات في املوعد الذي ُحدد، عليه أن يتوجه الطالب الذي لم ُيقدم برنا  4.5.1

مشروط   املصادقة على الطلب  )ا انضمام املتأخر للمساق( ,املدرسة ألكليةوواضح لسكرتارية بطلب خطي 

      . املساق  محاضر بالحصول على موافقة 

بتأخير، ُيفرض على الطالب دفع رسوم  إذا تمت املوافقة على الطلب بتقديم البرنامج الدراس ي  4.5.2

ّدم به البرنامج.القسط الجامعيمن  %2.5التأخير بقيمة 
ُ
 . يتم حساب ودفع رسوم التأخير في الشهر الذي ق

الطالب الذي تأخر بتقديم برنامج دراس ي أو برنامج  غييرات ألسباب أكاديمية أو بسبب عالج في مستشفى، 



م في الكلية على مصادقة للعفاء من دفع رسوم يمن سكرتارية التعلو ادة أو خدمة احتياطية، يحصل 

 التأخير.

يحق للطالب أن يستأنف على قرارات الكلية بموضوع رسوم التأخير أمام رليس لجنة أنظمة التعليم   4.5.3

 خطًيا و ا يتأخر عن أسبوعين بعد تاريخ قرار الكلية. ستئنافوالدراسة. يتم تقديم ا ا 

سبق في طلبا  4.5.4
ُ
سلم توصيات دالرة ت اإلعفاء ألسباب اقتصادية يتم تحويلها للفحص امل

ُ
املساعدة.   

 القسم لرليس لجنة أنظمة التعليم والدراسة.

شيكل للتغيير الواحد و ا تتعدى  10ر في تقديم  غييرات في البرنامج الدراس ي هي رسوم التأخ نسبة   4.5.5

 شيكل ملجمل التغييرات. 30

آخر )مثل  عريف مساق   عني نقل مساق موجود من إطار إلى غييرات في البرنامج الدراس ي التي    4.5.6

كـ"مساق إضافي" أو "مساق محفوظ للماجستير" أو  غيير مستوى اللغة ا انجليزية و غيير مجموعة تدريب(، 

 بدفع رسوم تأخير حتى إذا تّم التغيير بعد املوعد املسموح.
ً
  ا يكون منوطا

ة، يالدراسُمجمل الحصة بعد مرور املوعد املسموح لتقديم التغييرات لن يكون من املمكن تقليص    4.5.7

. )في حا ات استثنالية يمكن التوجه إلى لجنة جامعيتقليص جزلية القسط ال  ا إبطال التسجيل و و ا 

  .(הסטודנטים דיקנט) الطلبةدة افي عماملوجودة  يجامعفي موضوع القسط ال ستئنافا ا 

، لن يتم ا اعتراف به إذا لم يكن مسجال في البرنامج وامتحن ضمنه طالب الذي  علم مساق معين   4.5.8

، األحوالالدراس ي.  سجيل العالمة في سجل العالمات )"تأهيل"( مشروط بمصادقة من الكلية. في كل 

 للقوانين
ً
 .  ُيفرض على الطالب الدفع مقابل هذا املساق وفقا

 

 دب ُمحوسب لبرندمج يراس ياستيع   4.6

أن يصحح برنامجه الدراس ي   سمح كل كلية للطالباستيعاب البرنامج الدراس ي يتم في سكرتارية الكلية. 

جرى )جزء من الكليات خالل إدخال البرنامج، وجزء أخر بعد ذلك(. 
ُ
 البرامج الدراسية استيعابأثناء  ت

 بعض الفحوصات:

نة األولى، يتم فحص ماللمة بين القسم/ األقسام التي  سجل إليه لطالب في الس –)أ( أقسام الدراسة 

بل إليها. في حالة أن الطالب كان قد  سجل إلى قسم 
ُ
/إليها في البرنامج الدراس ي وبين القسم/ األقسام التي ق

يب ، عليه أن يغير ترتوتبّين أنه لم ُيقبل إليه، لن يتم قبول برنامجه الدراس ي )الطالب الذي ُيغير قسم

 أفضلية الدراسة في مكتب قبول الطلبة وأن يستوفي شروط القبول في القسم الجديد(.

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

 )ج( مطلب دراسة اللغة العبرية للطالب األجانب.

 البرنامج الدراس ي. عدد ساعاتفحص )د( 

لطبيعية، الطب، الزراعة، طب األسنان واملدرسة للخدمة ا اجتماعية، )ه( في كليات القانون، العلوم ا

 للبرنامج الدراس ي سيظهر في البرنامج الدراس ي املساقات اإللزامية في قالمة 
ً
، لكل طالب، وفقا

ً
معّدة مسبقا

قرر في الكلية.
ُ
 امل



يسجل هذا الشرط في  ط"،تحت الشرفي الكليات التي  سمح للطالب ا انتقال من سنة إلى أخرى "  4.6.2

حوسب.في استمارة الدراسة أو 
ُ
 النظام امل

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

 الشرط، يحصل على بالغ بذلك من الكلية.

 رط".تحت الش"طالب الشرط املطلوب منه، ُيعتبر  الطالب لم يستوِف  طاملا  4.6.2.2

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

 دراس ي في السنة التالية. 

 تحت الشرط" في سكرتارية التعليم التابعة للكليات املختلفة. يتم فحص قوالم "الطلبة   4.6.2.4

   عدّمة جدمعية - للزامّية يراسدت   .5

 اللغة العبرمة معرفة  5.1

معرفة اللغة العبرية هي مطلب أساس ي من كل طالب في الجامعة العبرية. على الطالب األجانب والطالب 

الذين يملكون شهادة بجروت غير إسراليلية، عليهم أن يثبوا املعرفة الكافية في اللغة العبرية، من أجل 

 جيًدا في اللغة، سيتم إعفائهم من دراسة اللغة القبول للدراسة املنتظمة في الجامعة. إذا أثبتوا ت
ً
حكما

العبرية، وإذا لم يثبتوا ذلك سيكونون ملزمين با اشتراك بدروس اللغة العبرية طيلة السنة الدراسية األولى 

قدس ي" الذي ". الطالب الذين نجحوا في "ا امتحان املإعفاءلهم في الجامعة، من أجل الوصول إلى مستوى "

كذلك، يكون معفيين، الطالب الذين  في خارج البالد، يكونوا معفيين من دراسة اللغة العبرية.يتم إجراله 

يدرسون في البرامج املعّرفة "برامج با انكليزية "، والطالب الذين درسوا للقب األول ليس باللغة العبرّية 

 .ةجليزيا انويدرسون حالًيا في برامج للقب الثاني التي يمكن إنهائها باللغة 

طالب للقب ا اول  ا يقبل للسنة التعليمة الثانية قبل ان ينهي امتحانات ا اعفاء في اللغة العبرية   5.1.1

. خارج عن القاعدة طالب الذي استكمل بنجاح كل الواجبات لطالب الحقوق(  85)  75بعالمة  ا تقل عن 

 دراس يتعليم في السنة الثانية في برنامج ل, التعليمية في السنة ا اولى وحصل على موافقة من لجنة التعليم 

                                                       العبرية ( .اللغة   علم  في ذلكبما  دراس ينصف البرنامج ا تزيد عن ا  بنسبة) مقلص

لسنة على ا اقل في ا 75الذي حصل على معدل موافقة التي تمكن الطالب  إلصدار لجنة التعليم مخولة 

للسنة التعليمية الثانية ) بما فيه العبرية( وان يمتحن في  لى لتعلم ببرنامج كامل في الفصل الدراس ي أا او 

 عليم  إ ا  ا يستطيع اكمال  عليمه بالفصل ب  75لم يحصل على عالمة  وإذاامتحان ا اعفاء في النهاية 

                                                                                                                                                            . العبرية

 اجراءات  عليم العبرية وشروط الحصول على اعفاء مفصل بملحق و.

 

 

 

 



 يراسة اللغة النجليزمة  5.2

كاديمية في اللغة ا انجليزية حتى نهاية على قراءة وفهم نصوص أ تهعلى الطالب الجامعي أن ُيثبت قدر  

 السنة األولى من اللقب األول.

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

  .بند أ  ملحق ز 

د، ومن دولة لغتها ال للقب األول خارج البدراسته اللقب الثاني با استناد على ب اللتحاقاملرشح لإن  5.2.1.1

والذي يتم تدريسه في اللغة العبرية، املصنف  ببرنامج لقب ثاٍن  اللتحاق، واملرشح لالرسمية غير اإلنجليزية

دراسة اللقب الثاني بشرط الوصول ، من شأن الكلية أن تقبلهم لعلى األقل في اللغة ا انجليزية 2مستوى ب

  ن دراسة اللقب الثاني.حتى نهاية السنة األولى م مستوى اإلعفاءإلى 

5.2.2   
ُ
صادق للطالب الذي لم يحصل على إعفاء باللغة ا انجليزية، يحق للجنة التعليم التابعة للكلية أن ت

أن يتعلم السنة الثانية ببرنامج دراس ي مقلص )بنسبة  ا تزيد عن نصف البرنامج الدراس ي، بما في ذلك 

الشرط لذلك هو أن يكمل الطالب بنجاح جميع واجباته  ب.إعادة دورة اللغة ا انجليزية والدفع كما يج

( وفي םוניפרוסמינרי) البحث حلقاتالدراسية في السنة األولى(. في كل حالة، لن ُيسمح له بالدراسة في 

  في السنة الدراسية الثالثة إذا لم  نظاميالطالب لن ُيقبل كطالب (. סמינריוניםالحلقات الدراسية )

                                                               تقال في اللغة ا انجليزية.يستوفي شروط ا ان

 اجراءات  علم ا انجليزية وشروط الحصول على اعفاء مشروح / مفصل بملحق ز .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مسدقدت. 6

 مسدقدت   6.1

قام املساقات بحسب ما هو مفصل في كتاب التقويالقاعدة هي   6.1.1
ُ
( وفي שנתוןم السنوي للكلية )، ت

موقع الجامعة على ا انترنت. يتم نشر التغييرات على لوحات اإلعالنات وفي موقع كتاب التقويم السنوي على 

 ا انترنت.  

 ُم  على املحاضر أن يعلن من ضمن   6.1.2
ّ
مع املقرر الدراس ي،  املتواجد في املنهاج التعليمي ص املساقلخ

 ضافة لذلك، على املحاضر أن يية. باإل وصف له وتبعاته الدراس
ً
في ذلك عن  ا يتأخر أ، و راسل الطلبة كتابة

 موّضًحا في الرسالة سبوع األول لبداية املساق، األ 
ّ
 بات العالمة النهالية. متطلبات في املساق، ومرك

لتعليم جنة اظروف خاصة يحق للفي ولكن في مواضيع خاصة أو  اللغة العبرية هي لغة التدريس،   6.1.3

صادقة على اسثناء
ُ
 عن هذه القاعدة. امل

، الحلقات الدراسية  ، التمارين : مشاركة الطالب في املحاضرات في املساقات شتراكواجب ا ا  6.2

، تدريس في املختبر وغير ذلك هي كلها واجبات إلزامية. عدم املشاركة املنتظمة في هذه  (סמינריונים)

الطالب حقه في الحصول على عالمة نهائية  تحرمقد ،  معاً  املحاضرات اعيدمو  تزامنبما في ذلك ،  الدراسة

  .في المساق

 واجب الحضور للمحاضرات لن ُيفرض على الطالب الذين  غيبوا في فترة الخدمة   6.2.1

 أو في فترة األعياد التي تظهر مواعيدها الرسمية على جدول املواعيد األكاديمي، وذلك  ا احتياطية

 (. 6.1.4.4لبند استيفاء واجبتهم األكاديمية )كما هو مطلوب في ايرتبوا مسبًقا طريقة ن بشرط أ

  عن إجراء امتحانات واختبارات في تواريخ تلك األعياد.قدر اإلمكان ، يجب ا امتناع باإلضافة إلى ذلك

  %30يب عن ، بإمكانه التغ1.12.3مات بحسب البند لتّم  عريفه كمستحق للمال  الطالب الذي  6.2.2

زوجة \وجز  .اسابيع في حالة الو ادة( 6) حتى من الحصص )املحاضرات( على األكثر في املساق الواحد

ـها التغيب عن الحصص \مات بحسب البند ذاته، بإمكانهلكمستحق للمال  ـة الذي تّم  عريف\طالب

 املستحقة للماللمات.  الة)املحاضرات( طيلة األسبوع الذي يلي الح

 حدث يستحق  , رضم أ احتياطيةألسباب كالخدمة  معيينلطالب الذي يتغيب عن مساق ا  6.2.3

 أو بسبب عيد ما، عليه استكمال املادة التي  غيب عنها. 1.11.3مات بحسب البند لاملال 

ثبت الطالب املتوقع أن يتغيب عن الدراسة   6.2.4
ُ
شهًرا قبل  , ذلكعليه التوجه خطًيا مع إرفاق وثالق ت

 محاضر املساق وإلى سكرتارية القسمإلى  ) على ا اقل شهرين قبل موعد الو ادة املتوقع(, املتوقع الحدث

صادقة على التغيب
ُ
، إلبالغهم عن الغياب املتوقع وللتأكد من أن هذا الغياب ُمصادق عليه. في حال تم امل

العمل وغيرها وُيحدد مواعيد  اتحلق ،الدراسيةالحلقات  ،املختبرات ،التمارينإتمام ُيقرر املحاضر كيفية 

 لالختبارات واملهام التي ستجرى في فترة ا امتحانات.بديلة 

عليه التوجه خطًيا حال عودته إلى  , متوقعوغير  مفاجئالطالب الذي يتغيب عن مساق معين لسبب  6.2.5

ثبت ذلك(، مع إرفاق ارية القسم لتوضيح وشرح سبب  غيبه )تالدراسة إلى محاضر املساق وإلى سكر 
ُ
وثالق ت



صادقة على 
ُ
 , الحلقات الدراسية , املختبرات , ألتمارينُيقرر املحاضر كيفية إتمام  , ألتغيبفي حال تم امل

 العمل وغيرها وُيحدد مواعيد بديلة لالختبارات واملهام التي ستجرى في فترة ا امتحانات. حلقات

حلقات  , الدراسية الحلقات , أملختبراتالب إكمال يستطيع املحاضر أن ُيتيح للط , ألحالةبحسب   6.2.6

بما في ذلك في  ,  احقمنها أو منحه اإلمكانية إلكمالها في موعد  وإعفاءه , غيرها الجو ات التعليمية و  , العمل

 املرة القادمة التي ُيعطى فيها املساق.

 

 عدي املسدقدتُمجمل   6.3

ر الكليات املختلفة العدد األدنى للدروس اإلجبارية وا اختيارية : تقر  لعدد املساقات األدنى جموعامل  6.3.1

ُيشمل ضمن هذا العدد أيًضا املساقات التي ُعرفت في كتاب بالنسبة لكل لقب، كل قسم وكل سنة دراسية. 

تكميلية" )بما في ذلك الدروس التحضيرية في اللغة العبرية ودورة "قراءة وفهم كدراسات التقويم السنوي "

 علمية في اللغة ا انجليزية"(. نصوص

: يوجد في قسم من الكليات عدد أقص ى من املساقات التي ُيسمح  لعدد املساقات األقص ى جموعامل  6.3.2

 للطالب أن يشملها ضمن برنامجه الدراس ي.

 

 مسدقدت فدئضة 6.4 

درس زيادة عن نطاق متطلبات اللقب.
ُ
 املساقات الفالضة هي املساقات التي ت

يحق للطالب التقدم لالمتحانات في جميع املساقات التي صودق عليها في برنامجه الدراس ي، ويتم   6.4.1

 .الكشف الدراس ي سجيل عالماته في 

لى املساقات املطلوبة للقب، كما تّم تحديده في البرنامج قب استناًدا إيتم تحديد العالمة النهالية لل  6.4.2

 يتعلمه الطالب زيادة عنكل مساق  لى هذه املساقات.استناًدا إ ع للقسم وللكلية، وفقطالدراس ي التاب

  "فالض".متطلبات اللقب ُيعّرف كمساق 

متحن في مساقات اختيارية زيادة عن نطاق الطالب الذي  6.4.2.1
ُ
يحق له أن  , اللقبمتطلبات درس وا

سُتّعرف كمساقات  ي درسهاالت من بين املساقات ا اختيارية أيٍ  , اللقب إتمام اتكجزء من إجراءيختار 

 "فالضة".

 وما بعد. 2008/  2007ينطبق هذا اإلجراء على كل من حصل على لقب جامعي في سنة  6.4.2.2

التعليمية ويكتب أي من املساقات  شؤونبعد أن يتخذ الطالب قراره، يتوجه خطًيا إلى السكرتارية لل  6.4.3

 . يريد أن يعّرفها كمساقات "فالضة"

 يتم شمل عالمات هذه املساقات في الدراسة و ا تصريح هر هذه املساقات بصورة منفردة في تظ  6.4.4

 . معدل اللقب

  ا يمكن  غيير قالمة املساقات الفالضة. ,  بعد الحصول على استحقاق للقب  6.4.5

 

 



 مسدقدت مخّزنة 6.5

يحق   .ي أو لدراسات للشهادةيحق للطالب خالل دراسته للقب األول، أن يطلب دراسة مساقات للقب الثان

و ا يتم شمل عالماتهم في معدل العالمات    سجيله للمساقات ان يحدد املساقات املخزنة طالب خالللل

للقب األول. إذا حصل الطالب على موافقة من الكلية بشمل هذه املساقات كجزء من دراسته للقب الثاني 

   ت إلى املعدل.هذه العالما إضافةلشهادة، عندها يتم نيل اأو ل

( في 14.2في نهاية اللقب ا اول ) انظر بند املساقات املخزنة   طالب للقب ا اول يمكنه طلب ادراج  6.5.1

 لحساب التدريج .املقرر  د تاريخ ذا انهى اللقب بعا  ا إ  عالمتهم في املساقات سوف تدرج هذه الحاله

خزنة في برنامج التعليم في بداية السنة التعليمة ا اولى طالب للقب الثاني الذي لم يدرج املساقات امل 6.5.2

 
ً
الى الفالض و ا يستطيع ضمهم للبرنامج التعليمي باملستقبل فيما لو ضم الطالب  يتم نقلهم تلقاليا

املساقات املخزنة بالبرنامج التعليمي او  ا . عالماتهم في املساقات املخزنة يتم ادراجها  في حسابات املعدل 

   املتفوقين في سنة ا اولى للقب الثاني .لتدريج 

  .كثر من لقبم مساقات في البرنامج التعليمي ألالشكوك  ا يمكن ض وإبعادمن اجل عدم ا التباس  6.5.3

 

 مسدقدت محدوية املشدركين 6.6

مساقات ذات قدرة استيعاب محدودة لعدد الطالب املشاركين فيها، وقد تّم  عريفها كذلك في كتاب 

 يم السنوي. التقو 

 

 مسدقدت متزامنة ومسدقدت بدملة  6.7 

املساقات املتزامنة هي املساقات القريبة من بعضها البعض باملضمون بحيث أن الطالب  ا يستطيع   6.6.1

مجمعة. الطالب الذين يفكرون بدراسة مساق مشابه بمضمونه ملساق   عليميةالحصول مقابلها على نقاط 

 رسه، أن يفحص إذا كانا متزامنين.آخر كان قد درسه أو سيد

املساقات البديلة هي املساقات التي وظيفتها في البرنامج الدراس ي مشابه بحيث أن الطالب غير ُملزم   6.6.2

عّرفة كبديلة، أحدها لآلخر. في حالة عدم كون املساقات البديلة متزامنة، ممكن 
ُ
بدراسة جميع املساقات امل

 .مجمعة  عليميةعلى نقاط  باملقابلالحصول 

 

 وزن مسدق  6.8

لجميع الطالب في املساق، بدون عالقة  متساوٍ . وزن املساق  عليميةُيعطى لكل مساق وزن ُيعبر عنه بنقاط 

التعليم في الجامعة يمنح الطالب نقاط  عليمة بحسب  للسنة الدراسية أو للقسم الذي يتبع له الطالب.

 .ضم بعض من  البرامج ا اتية او من خالل
ً
 هذه البرامج معا

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

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

 يطلب تقديم وظيفة , طالب 
ً
  -جولة ;الخ و  املواد , املراحل  العمل مع التعرف والخبرة في -مختبر ;عادة



ارشاد او  –ورشة  ;بحث او  عليم فردي فردي لطالب   -ارشاد / تدريب  ;نشاطات خارج الصف تدريس 

שיעור ) درس سريري  ;توفير الخبرة املهنية ( עבודה מעשית)  عمل فعلي ,تمرين عملي بمجموعات صغيرة 

 ( קורס מקווןمساق على ا انترنت )  (ליניים מעשייםק ) عملية سريريهمساقات بمواضيع  –  קליני(
ً
استنادا

 و/او نقاشات بالصف ( او لنموذج الصف املقلوب ) مزج لدروس على ا انترنت ودروس عادية , تمارين 

 – מכינה() تحضيري  ;  بشكل ذا ي  عليمية تتممهام   -" دراسة ذاتية "   ;املحاضرات على ا انترنت

 ) قسم من هذه املساقات  ا تمنح نقاط  عليمية( . وأساسيةضيع خلفية محاضرات امامية بموا

 

 

 تعليميةنقدط  6.10

 يتم بحسب عدد ساعات املساق، كما تّم اإلعالن عنه في كتاب التقويم السنوي.  عليميةتوزيع نقاط 

مساق واحدة. املساق الذي ُعّرف ك  عليميةكل ساعة أسبوعية فصلية، تمنح الطالب نقطة   6.10.1

 لكل ساعة فصلية.  عليميةتحضيري، أو ورشة عمل أو كمساق إرشادي، يحق للكلية أن تمنح نصف نقطة 

 الدروس يشمل وهذا" )مساعدة كدروس( "שנתוןاملساقات التي ُعّرفت في كتاب التقويم السنوي )  6.10.2

 نقاط الطالب تمنح  ا ،"(نجليزيةا ا  اللغة في علمية نصوص وفهم قراءة" والدورة العبرية اللغة في التحضيرية

 . عليمية

منح نقاط التعليميةاملساق الذي  ا يمكن تقديره بساعات أسبوعية )كالجو ات   6.10.3
ُ
، مخيم  عليمي(، ت

منح نصف نقطة حجم بحسب   عليمية
ُ
 "(. عليمية لكل "جولة  عليميةاملساق. )ت

 إضافًيا للمهام ا  6.10.4
ً
نشر   عليميةملفروضة على الطالب. نقاط من املمكن أن ُيعطى وزنا

ُ
خصصة لها، ت

ُ
امل

في كتب التقويم السنوي. "املهمة" هي وظيفة مستقلة واسعة، أكثر من متطلبات مساق عادي. املهمة  ا 

 (סמינריונים)  شمل تحضير تمارين، تقديم تقارير، مختبر، مشاركة فّعالة في الدروس والحلقات الدراسّية

 ألكثر من مهمة واحدة لكل مساق.   عليميةالحصول على نقاط  وغيرها.  ا يمكن

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

لزمة
ُ
 إضافية.  عليميةو ا يوجد ضمن هذه الوظيفة أي مهمة تمنح نقاط  فيه، املشاركين جميعل امل

في الكليات النظرية، هي مهمة تمنح  متبعكما هو مقبول  (סמינריוןلحلقة الدراسية )وظيفة ا  6.10.6

واحدة مقابل املساق نفسه )مثال: الطالب الذي   عليمية، باإلضافة إلى نقطة  عليميةنقاط  4الطالب 

ساعة أسبوعية طيلة السنة، وأكمل جميع  2بحجم  (סמינריונית עבודה) اشترك في حلقة دراسية

 8سيحصل على  ، وإذا قّدم أيًضا وظيفة حلقة دراسية عليميةنقاط  4ات املساق سيحصل على واجب

 (.  عليميةنقاط 

 

 

 

 



 امتحدندت وعالمدت. 7

 في المتحدن شتراكالشروط لال 

 يحق للطالب املشاركة في ا امتحان، فقط إذا استوفوا جميع الشروط املذكورة فيما يلي:

  ا يتم فحص امتحان لطالب غير مسّجل في املساق. م الدراس ي.املساق ُمسجل في برنامجهأ. 

اديمية للمساق حتى موعد ا امتحان، بما في ذلك ضرورة الحضور ب. تم استيفاء جميع املتطلبات األك

 للمساق.

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

 

 ونشرهد مواعيد المتحدندت، تحدمد قدئمة المتحدندت  7.2

جرى امتحانات   7.2.1
ُ
 املعد، ( ’ب’( وموعد إضافي )موعد  ’أ’مساق في موعدين: املوعد العادي )موعد  إنهاءت

أو  اعتبارات أكاديمية )مثل تقارب بين مواعيد ا امتحانات( . في مساقات حلول ألعذار شخصية  إليجاد

جرى امتحانات 
ُ
 .’موعد باللقب الثاني  ا ت

قام ا  7.2.2
ُ
جرى امتحانات نهاية مساق لذلك امتحانات بحيث  ا تؤثر على مجرى التعليم املنتظم. ت

ُ
،  ا ت

نشر قبل بدء السنة الدراسية القادمة. خالل فترة الدراسة
ُ
 وعالمات جميع املساقات ت

األول، قريًبا من نهاية املساق. املوعد العادي  امتحان مساق انتهى في الفصل ’ ُيجرى امتحان موعد أ  7.2.3

األولى  ةخالل األسابيع األربع –، واملساق الذي انتهى في الفصل الثاني  أسابيع( 4) ُيجرى في عطلة الفصل

 من العطلة السنوية. 

ملساق انتهى في الفصل األول، ُيجرى خالل فترة ا امتحانات التي تمتد على مدى ’ ب’امتحان موعد   7.2.4

، أما امتحان (2014-2013كون ساري املفعول في السنة الدراسية )ي اليهودي أسبوعين خالل عطلة الفصح

ب ملساق انتهى في الفصل الثاني فُيجرى في فترة ا امتحانات التي تمتد على مدى أسبوعين والتي تبدأ ’موعد 

 في الصيف. -’ أ’موعد  –أسبوع بعد انهاية فترة ا امتحانات العادية 

تداخل مع مواعيد في الصيف حيث  ا تكون هنالك  جرونجميع امتحانات املوعد الخاص يُ   7.2.5

 يتم استيعابها قبل بداية السنة الدراسية التالية . امتحانات اخرى وكل العالمات 

في جميع املساقات التي  سجل إليها في تلك السنة.  امتحانات املوعد أفي لطالب ُيمتحن ا، القاعدة هي  7.2.6

 و ., ج  7.4.1بحسب البند  خاصلن يكون مستحقا ملوعد الطالب الذي لم يتقدم ملوعد أ 

يحق لكل طالب أن يتقدم إلمتحان معاد )موعد ب(، وبشرط أن يسجل للمتحان قبل بثالثة أيام   7.2.7 

في الحا ات التي تم ا اعالن عن عالمات املوعد العادي بتأخير . ووفًقا ألنظمة الكلية ا امتحانعمل من موعد 

ين عمل قبل املوعد ا اضافي يستطيع الطالب التسجيل او الغاء  سجيله بمساعدة او اقل من يوم

حين يمتحن الطالب للمرة الثانية في املساق، فإن عالمة ا امتحان األخير هي النهالية. حسب  . السكرتارية

ل ملوعد، أيام عمل قب 3أنظمة الكلية، الطالب الذي يسجل ملوعد اضافي، ولم يلغي  سجيله لالمتحان حتى 

 يعد كأنما قدم دفتر امتحان فارغ.



حدد للتسجيل  7.2.8
ُ
نشر إلعالم الطالب في فترة قريبة للموعد امل

ُ
 وت

ً
حدد ُمسبقا

ُ
مواعيد ا امتحانات ت

 للمساقات.  

عرض في "موقع املعلومات  –قالمة امتحانات شخصية  7.2.8.1
ُ
 قالمة ا امتحانات الشخصية للطالب  

 ا انترنت.الشخصية" على موقع 

 ُيعرض كجزء من تفاصيل املساق ضمن نطاق كتاب التقويم السنوي  –موعد امتحان مساق  7.2.8.2

   الجامعي على موقع ا انترنت. 

 

 من املهم معرفة :

املساق بعدم السماح للطالب ان يمتحن باملوعد ا اضافي اذا لم  حاضر او ميحق للكلية , القسم  -

 إلجراءا
ً
 الكلية . ت يسجل لالمتحان وفقا

الطالب الذي اختار عدم تقديم ا امتحان بموعده العادي وخطط او تقدم فقط للموعد ا اضافي ,  -

. اذا لم ينجح القيام بذلك يكون على مسؤوليته الخاصة و ا يمكنه ان يمتحن بموعد خاص 

 ألسباب بالبند 
ً
)ج( و )و(. اذا  7.4.1باملوعد ا اضافي او لم يتمكن ان يمتحن باملوعد ا اضافي وفقا

 كان املساق الزامي عليه التسجيل مرة اخرى للمساق بالسنة التالية .

 ا يوجد أي التزام او القدرة على ضمان فاصل زمني بين مواعيد امتحانات املساقات ا اختيارية  -

ا الزامية او ا اختيارية وربما يكون تداخل بمواعيد ا امتحانات باللحة ا امتحانات الشخصية ) 

. املوعد ا اضافي معد لحل هذه املشكلة . ا يمكن تقديم طلب ملوعد اضافي  (ח בחינות אישילו

 لبند   (לוח בחינות אישי)بسبب كثافة ا امتحانات بالاللحة الشخصية 
ً
 . )و( 7.4.1. إ ا وفقا

 ويتم نشرها ملعرفة الطالب قبل فترة التسجيل   7.2.8
ً
يتم تحديد  الحة ا امتحانات مقدما

 ساقات . للم

صفحة ة للطالب يتم عرضها ب الحة ا امتحانات الشخصي – الحة ا امتحانات الشخصية  7.2.8.1

 املعلومات الشخصية  للطالب  با انترنت .

 שנתון() يعرض كجزء من اطار الكتاب التقويم السنوي   -موعد ا امتحان باملساق  7.2.8.2

 للجامعة با انترنت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمتحدندتاستمدرات ا  7.3

. محاضر  بنفس درجة الصعوبة وبنفس الصيغة’ ب و ’ تكون استمارات ا امتحانات في املوعدين أ  7.3.1

، عليه ’في موعد بحسب اعتباراته األكاديمية بعن هذه القاعدة  يشذاملساق/ مركز املساق الذي يريد أن 

 التوجه بطلب إلى لجنة التعليم التابعة للكلية.

إذا كان ا اختالف بين املجموعات  ا امتحان تكون متشابهة لجميع املجموعات في املساق.استمارة   7.3.2

 ُيلزم املحاضر بتحضير استمارات امتحانات مختلفة، يتم فصل املساق منذ البداية ملساقات مختلفة.

ا لم ُيحدد الوزن النسبي لكل فصل أو سؤال في ا امتحان في استمارة ا امتحان. إذوتحديد ذكر يتم   7.3.3

 .وزن جميع األسئلة متساوًياكون زن النسبي لألسئلة، يو ال

 

 حدن خدصموعد امت  7.4

الب الذين لم يتمكنوا من التقدم لالمتحان في موعده العادي او لطل معد ا استحقاق ملوعد خاص  7.4.1

 للظروف أ ا اضافي 
ً
 للبند ز .أ  و -وفقا

ً
 و  الذين تضرروا وفقا

 

7.4.2   
ُ
 وعد خاص:مل ستحقامل

جمل  أيام 10مدة  خدمة  ;في يوم ا امتحان خدمة ا احتياطيةال)أ( 
ُ
او   ;اتا امتحان فترةخالل على األقل في امل

 في املجمل خالل الفصل 20ايام متتالية او اكثر من  9التواجد بالخدمة ا احتياطية مدة 
ً
كان به  الذي  يوما

 للمساق 
ً
 ات املناسبة .املوافق على  وبشرط ان يحصلمسجال

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

 لنفس البند , او موعد امتحان  لزوج امرأة تلد الطالبة  / للطالببفترة الحالة املؤهلة 
ً
اسابيع من  3وفقا

 .  يوم الحالة املؤهلة وبشرط تواجد التصاريح املاللمة

 معترف به ومتفق عليه في يوم صوم دينيذلك )وبعد  12:00ا امتحان الذي بدأ من الساعة    -الصوم  )ج(

  . للموعد أ او ب تقدمالطالب  بشرط ان  كما هو مذكور في التقويم األكاديمي(

 

زوجة , ايام من وفاة قريب عاللة من الدرجة ا اولى ) والد ,اخ/اخت, زوج/ 9عقد حتى ن املند امتحا

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

 

او يومين من  (אשפוז) املستشفى لطالبدخول ا ا امتحان املنعقد بفترة – (אשפוז) دخول املستشفى )ه(

 بعد خروجه وبشرط تواجد التصاريح املاللمة .

 

ضافي، العادي واملوعد اإل  في املوعدينيين ملساقات إجبارية، امتحانين اثنين نهال الطالب الذي ُعّين له( و)

م ألحد ، وبشرط أن يكون قد تقّد تاليا امتحان ال  انعقادساعة  20قبل أقل من  وقد ُعقد أحدهما

                             معجلة.املوعدين، والشرط  ا يعود على مساقات مؤجلة أو  انين في كال ا امتح



 

)أو شخص من طرفه( أثناء  املحاضر الطالب الذي تضرر نتيجة لعدم وجود  -غير قانونية اجراءات ( ز)

 48عالمة امتحانه في أقل من  تم نشر ( أو 7.5.14أنظر البند  ألقانون ا امتحان )كما هو مطلوب بحسب 

   ’ .قبل املوعد ب ساعة

 

اخرى صحية خاصة او اسباب  ألسباب –تصريح من اللجنة التعليمة التابعة للكلية التي  عطي املساق  )ح(

 بشرط تقدمه للموعد ا اخر ) العادي او خارجة عن القاعدة 
ً
التي منعت الطالب من التقدم لالمتحان وعادة

 ا اضافي ( لالمتحان .

 

                                                                              

 ل إحدى الكليات إلى كلية أخرى، يحق للجنة التعليم في الكلية التي أعطتفي مساق ُيعطى من ِقب  7.4.3

صادقة على امتحان في موعد  شأنى املساق أن تتخذ القرارات ب، تخويل الكلية الحاصلة علاملساق
ُ
امل

 .خاص

 ساقللجنة التعليمة للكلية التي اعطت امل , أصليهبإرفاق ملفات  , د خاص يجب تقديمهالطلب ملوع  7.4.4

قرار  يعلن عندون التأخر عن مدة أسبوع من إعالن نتالج امتحان املوعد اإلضافي لذات املساق؛  وذلك

 .الخاّص  من موعد ا امتحان واحد على األقل سبوعٌ للطالب أ اللجنة  التعليمية

ن الطالب الذي حصل على موافقة  امتحان في موعد خاص، لكنه لم يحضر لالمتحان ولم ُيبلغ ع  7.4.5

 )حتى أسبوع قبل موعد ا امتحان(، يحصل على عالمة 
ً
 في ا امتحان.( 0) صفر عدم حضوره ُمسبقا

موعد خاص، في أو ’ موعد بفي فيما إذا تقدم الطالب  امتحان  ،الحا ات في كل –العالمة النهالية   7.4.6

  عالمة ا امتحان األخير هي العالمة النهالية.

 

 

 

 حدنالمتولجراءات  ليارة  7.5

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

  بطاقة طالب مع صورة أو بطاقة هوية رسمية مع صورة يتم فحصها خالل ا امتحان.   7.5.2

 دقيقة،  ا ُيسمح لُه بالتقدم لالمتحان. 30الطالب الذي يتأخر عن ا امتحان أكثر من   7.5.3

يجلس الطالب في قاعة ا امتحان بحسب  عليمات املراقبين, يحق للمراقب بحسب اعتباراته، أن   7.5.4

 ينقل طالًبا من مكان جلوسه إلى مكان آخر في كل وقت.

ممنوع أثناء ا امتحان استعمال دفاتر وكتب إ ا إذا ُسمح األمر بشكل واضح. كذلك، ممنوع استعمال    7.5.5

اتف نقالة، حواسيب نقالة، حواسيب كف اليد(. يتم جمع جميع األغراض في أجهزة الكترونية )مثل هو 

 قاعة ا امتحان بحسب  عليمات املراقبين.



ا امتحان، ُيعلن املحاضر ما هي املواد املساعدة موعد مواد مساعدة مسموح بها: عند اقتراب   7.5.6

، منشوراتحين يدور الحديث عن . في استمارة ا امتحان أيًضااملسموح بها في ا امتحان، ويسجل ذلك 

 ، أو ما شابه. مالحظاتُيسمح استعمالها فقط بشرط أن  ا تتضمن 

دقيقة على  30 ا ُيسمح للطالب بترك قاعة ا امتحان إذا كان  ا ينوي العودة لسبب ما، إ ا بعد مرور   7.5.7

وُيعتبر ة ا امتحان للمراقبين، األقل بعد توزيع استمارات ا امتحان. يتوجب عليه إعادة ا استمارة وكراس

 قد تقدم لالمتحان. كطالب 

 في النصف ساعة األولى وفي النصف ساعة األخيرة من  نوع خروج الطالب إلى املراحيضمم   7.5.8

 ـة.\في وقت آخر بحسب اإلمكانيات في قاعة ا امتحان وبمرافقة مراقب ا امتحان. ُيسمح الخروج للمراحيض

حامل الخروج إلى املراحيض حتى إذا كان الوضع في قاعة ا امتحان  ا يسمح لخروج مع ذلك، يحق لطالبة 

 األخرين.

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

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

كتب فقط على الجهة الثانية من الورقة، التي تحمل عنوان "مسودة". الهوامش. املسوّدة
ُ
 ت

 صفحات من كراسة ا امتحان وممنوع إضافة صفحات لكراسة ا امتحان. ممنوع تمزيق  7.5.11

، ُيقدم املراقب للجنة الطاعة )دستور لجنة الطاعة ُينشر في  في حالة خرق التعليمات واألنظمة  7.5.12

 اكمال حل،  ا يحق للمراقب توقيف الطالب عن الحا اتنوية وعلى ا انترنت(. في كل كتب التقويم الس

 .ا امتحان

لب   7.5.13
ُ
عند انتهاء ا امتحان، يجب  سليم كراسة ا امتحان للمراقب )وكذلك استمارة ا امتحان إذا ط

 هذا( والخروج من قاعة ا امتحان بهدوء.

محاضر املساق مسؤول عن إدارة ا امتحان. عليه أن يكون   - تواجد املحاضر في قاعة ا امتحان  7.5.14

سئلة صيغة األ  متواجًدا والتنقل بين قاعات ا امتحان من أجل إدارة ا امتحان بصورة صحيحة ولتوضيح 

ولحل مشاكل في حال وقوعها خالل ا امتحان. إذا لم يتمكن املحاضر من ذلك، من واجبه أن يعين  لطالبل

 
ً

ا التزامات  ا تنطبق على ا امتحانات التي يختار فيها الطالب موعد ا امتحان املاللم له )مثال، هذه   عنه.بديال

ا امتحانات عبر الحاسوب(. في حال لم يصل املحاضر أو أي شخص بديل عنه، حتى موعد انتهاء ا امتحان 

للفحص". عندها  إلى قاعة ا امتحان، كما هو مطلوب، يحق للطالب أن يكتب على دفتر ا امتحان "ليس

 7.4.2ُيحسب بأن الطالب لم يتقدم لالمتحان في هذا املوعد ويحق له التقدم للموعد الخاص )أنظر البند 

 ’(.د

ا امتحان  استكمالالطالب عن  توقيفللتعليمات، يحق للمحاضر أو ممثال عنه  انتهاك جسيمفي حال 

لة، ُيقدم اآلخرين في ا امتحان. في هذه الحفقط في حال كون األمر ضرورًيا ملنع إزعاج الطالب اوذلك 

 املحاضر شكوى للجنة الطاعة.

سجل على استمارة ا امتحان و ا تزيد عن  –مدة ا امتحان   7.5.15
ُ
خصصة لالمتحان  

ُ
دة امل

ُ
ساعات.  3امل

 ساعات ُيقسم 3ا امتحان الذي تطول مدته عن يحق للعميد منح موافقة ملرة واحدة  امتحان ملدة أطول. 



لغة العبرية وللطالب ذوي إلى استمارتين، وُيجرى القسم الثاني بعد ا استراحة. ا امتحان لغير املتحدثين ال

 مفصل في البنود التالية.هو مدته كما  تمديدمي، يتم عسر  عل

  

 مالَءمدت خدصة:  7.6

كتب ي ملحق بب 1.12.1لديه صعوبة في اللغة العبرية كما هو مفّصل في البند  الطالب الذي 7.6.1

املنعقد بالفترة  متحانمن مدة ا ا  %25  بالوقت بنسبة يحصل على تمديد  , ا امتحانات باللغة العبرية

باللغة العبرية وكذلك على مساعدات خاصة اضافية بحسب ا اجراءات املشروحة بامللحق املعد  املستحقة

  ب.

الذين يواجهون صعوبات في اللغة العبرية،  بإمكان الكليات تحديد ترتيبات إضافية للتسهيل على الطالب

على إضافة وقت وبين أولئك الذين  ا يحصلون  ن لو حصيمع ا انتباه لتجنب التمييز بين الطالب الذين 

 تطبيق املاللمات من مسؤولية الكلية . عليها.

ستحق ملال  7.6.2
ُ
بإمكانه  ق جبملح 1.12.2  مات بسبب عسر  علّمي كما هو مفّصل في البند لالطالب امل

صادقة على استحقاقه ملال يل حو ذا رغب بذلك، تإ
ُ
جري مات إلى سكرتارية التعليم في الكلية التي لامل

ُ
 ت

راقب أثناء ا امتحان، وذلك ليتمكن من الحصول وعرضه عند الضرورة أمام ُمحاضر املساق أو امل ا امتحان

مات التي ُحددت له.  على املالء 

  من مدة ا امتحان. %25حصول على تمديد في وقت ا امتحان بنسبة طالبة حامل  ستحق ال 7.6.3

 وبغض النظر عن نوعية اللقب او ا اطار الذي يتعلم به  50يحق لكل طالب فوق سن ال       7.6.4

 التعليم.فترة  للك %25ا امتحان بنسبة لكلية وطلب تمديد اه لسكرتارية بالتوج         

 

 فحص المتحدندت  7.7

 ساعة من إجراء ا امتحان. 24سكرتارية القسم كراريس ا امتحانات إلى املحاضر خالل  تحول   7.7.1

بالنسبة  تحول كراريس ا امتحان للفحص بدون أسماء الطالب. يحق للعميد إلغاء هذه القاعدة  7.7.2

  صحيحة للقيام بذلك. الظروفتكون بعض ا امتحانات، حين ل

حاضر العالمات وكراريس ا امتحان للسكرتارية خالل  يسلم –مدة فحص ا امتحان   37.7.
ُ
 عمل أيام 8امل

صادقة على تمديد لفترة فحص امتحان معينمن يوم ا امتحان
ُ
. لكن . يحق للعميد، في حا ات خاصة، امل

. العشرة صالفحقبل انتهاء أيام  الطالب بهذا املوعد يتم إعالمبأن  مشروطة التمديد هذه ُمصادقةهذه 

صادق
ُ
ة على تمديد الفترة مشروط أيًضا بتسليم العالمة بموعد  ا يضر بإمكانية الطالب بمتابعة دراستهم امل

قبل املوعد القادم  ساعة  48 ا يزيد عن ، با اعتراض على العالمة، بالحصول على رٍد ععلى ا اعتراض 

 شمل العالمة في املعدل بهدف الحصول على جالزة تفوق.لالمتحان  و 

حوسب بموعد  –عة موضوع  سليم العالمات متاب  7.7.4
ُ
عطي سكرتارية التعليم تقريًرا للنظام امل

ُ
 

متحنين وموعد  سليم العالمات.
ُ
 ا امتحان، عدد امل



عطي سكرتارية التعليم التابعة للكلية و/ أو سكرتارية املعهد  –ر بتسليم العالمات تأخ  7.7.5
ُ
تقريًرا لرليس  

الذين لم ُيسلموا العالمات باملوعد. يقوم رليس لجنة التعليم، وبحسب لجنة التعليم عن املحاضرين 

ملتابعة املوضوع.  ألنظمة التعليم والدراسةرليس اللجنة إلى اعتباراته، بنقل هذه املعلومات إلى العميد و 

 كاديمي.للجنة الطاعة الخاصة بالطاقم ا اوغير مبّرر ُيعتبر كمخالفة انضباطية ويتم تقديمه  نائياستثتأخير 

( والتي بموجبها 4.2.1.1في الحا ات الخاصة )راجع املادة   -إعطاء عالمة تقييمية بوجود تضارب معين  7.7.6

عالمة على امتحان أو وظيفة لطالب الذي يقربه قرابة عاللية من الدرجة ا اولى أو  منح يترتب على املحاضر 

لب عميد الشؤون التدريسية، أو لرليس اللجنة ، على املحاضر التوجه لناأخرى  وجود إشكالية في حالة

ى يد محاضر آخر أو على يد محاضر التدريسية، والذي بموجبه يعطي الوظيفة او ا امتحان للتقييم عل

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

 نشر العالمدت  7.8

نشر بالوسالل التالية:
ُ
 عالمات الطالب ت

(، على شاشة www.huji.ac.ilعلى صفحة "معلومات شخصية للطالب" على موقع الجامعة على ا انترنت )

 "مساقات وعالمات".

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

 البريد اإللكتروني.

التعليم ات على لوحات اإلعالنات أو على موقع ا انترنت، كذلك على موقع املساق أو موقع ممنوع نشر العالم

 القسط الجامعي. يسددوا ا يتم نشر عالمات الطالب الذين لم ا الكتروني، 

 

 

 سلم العالمدت: 7.9 

 عالمة عددية  عالمة لغوية 

 100 – 95 ممتاز

 94 – 85 جيد جًدا

 84 – 75 جيد

 74 – 65 مقبول 

 64 – 55 كاٍف  

 54 – 0 راسب

 

 

 

 

 

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


 على عالمدت المتحدندت استئندف 7.10

يمكن للطلبة ا استئناف على عالمة خطًيا.  ا يمكن ا استئناف على امتحان شفهي )راجع أنظمة   7.10.1

 (. 7.12ا امتحانات الشفهية في املادة 

لزمون بمعاينة كراسة / استمارة ا امتحان بعد ، ُم عتراضتقديم اإمكانية ب يفكرونالطالب الذين   7.10.2

 عد  ورقة ا اجابات على)مالحظات خطّية الحصول على العالمة وكذلك الحصول على تفسير من املحاضر 

 شفهي(. تفسير ك

 ملعاينة الطالب من خالل موقع املعلومات  ةنسخة امتحان ممسوحة واملعروض مكانة 7.10.2.1

  , الشخصية
ً
 لكراسة ا امتحان.مساوية تماما

من يوم نشر العالمات، مع تقديم شرح واٍف لسبب  ساعة 72خالل خطًيا  عتراضيتم تقديم ا ا   7.10.3

 .عتراضتقديم ا ا 

الفحص  تكون العالمة بعدو ، لمحاضر فحص ا امتحان من جديدعند فحص ا اعتراض، يحق ل  7.10.4

 من العالمة التي اعترض عليها الطالب. أقل انت العالمة، حتى في حال كني هي العالمة النهالية لالمتحانالثا

صحّحة، أو قرار املحاضر امليتم  سليم العالمة ا  7.10.5
ُ
الذي يلي  يوم المن بدًء  أيام عمل 3 خالل، فّصلمل

 .ا اعتراضتقديم اليوم األخير ل

، بحيث أن ُيعطى ا اعتراض وإعطاء رد على ا اعتراضتمديد الفترات لتقديم  املدرسة()يحق للكلية   7.10.6

ذلك لحقوق  ضر قبل املوعد التالي لالمتحان وبشرط أن  ا ي ساعة 48على األكثر  ا اعتراضالرد على 

 الطالب.

 19.1.4املفصلة ببند   اسبابا ا ا نهائي.جواب املحاضر هو جواب   7.10.7

 

 الحتفدظ بدلمتحدندت ولعديتهد  7.11

يحق للطالب معاينة كراسة/ استمارة ا امتحان حال نشر  – امتحان الحصول على كراريس ا   7.11.1

أشهر من املوعد الذي ُحدد لتقديم  3العالمات، والحصول على كراسة/ استمارة ا امتحان. ممكن بعد 

 ، إبادة كراريس/ استمارات ا امتحان. ا اعتراض 

طالب من خالل موقع املعلومات واملعروض ملعاينة ال  عتبر نسخة ا امتحان ا الكترونية  7.11.1.2

 لكراسة ا امتحان.
ً
 الشخصية، مساوية تماما

إذا تم فقدان كراسة ا امتحان بصورة نهالية قبل أن يتم فحصها، ُيقترح على  -ا امتحانفقدان   7.11.2

 الطالب ا اختيار بين اإلمكانيات التالية:

 أ. أن يتقدم لالمتحان مرة أخرى.

 جاح" )عالمة كالمية(.ب. أن يحصل على عالمة "ن

، كهذه عالماتج. أن يحصل على عالمة استناًدا إلى معدل عالماته الجزلية في هذا املساق، إذا كان هنالك 

 وبشرط موافقة املحاضر ولجنة التعليم على ذلك.

 ية:ُيقترح على الطالب ا اختيار بين اإلمكانيات التال -فقدان ا امتحان بعد فحصه وإعطاء عالمة   7.11.3



 أ. الحفاظ على العالمة كما هي.

 ب. تقديم امتحان بموعد إضافي.

 

جرى بوجود على األقل ممتحنين من  – امتحدندت شفهية  7.12
ُ
 األكاديمي. الطاقمت

 

ايام عمل  عتبر كامتحان ملخص  3املخصص لها اقل من  ها امتحانات البيتي – هامتحدندت بيتي  7.13

 ) بحسب فصل مع ا امتحانات ا اطول كمهام بيتيهمتحانات . يتم التعامل ويتم عرضها باللحة ا ا للمساق 

 بشرط رقم هوية 7.7.2يتم فحصها بدون اسماء )انظر بند  ,مع ذلك ا امتحانات البيتيه( 8
ً
( او الكترونيا

  الطالب يبقى مجهول .

 

شكل  ةفصليالنصف ا امتحانات  – ةنصف فصليامتحدندت  7.14
ُ
ن العالمة النهالية في وأكثر م %26التي  

حدد أن موعد ب’. املساق، ُيجرى لها موعد ب
ُ
هذا ُمعّد فقط للطالب الذين لم يتمكنوا ’ يحق للكلية أن ت

 ’.من التقدم ملوعد أ

ع  7.14.1
ُ
 ألنهاليةمن العالمة  %26 اقل منالذي ُيشكل   امتحان نصف فصلي , اضافي وعدطى موافقة مل 

برر الحصول على موافقة للتقدم ملوعد خاص، كما هو للطالب الذين لم يتقدموا 
ُ
لهذا ا امتحان ألسباب ت

 .7.4مفصل في بند 

العالمة بحسب  علىا استئناف  وإمكانية امتحانات النصف فصلية دفاتر ا ينبغي ان يكون فتح   7.14.2

 .(7.10اجراءات ا استئناف لالمتحانات )انظر بند 

 دقيقة  عطى  عديالت للمؤهلين . 30مدتها اكثر من امتحانات نصف فصلية التي  7.14.3
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خالل املساق )تمارين، تقارير(،  نصف فصلية، مثل: مهام كتابيةاإلجراءات في هذا الفصل تتعلق باملهام ال

 ثالبحوحلقات (  סמינריוניות עבודות) دراسية حلقاتامتحانات بيتية؛ وظالف نهالية ملساق، وظالف 

 (؛ وظيفة اللقب الثاني )املاجستير( النهالية.פרוסמינריוניות עבודות)

 

 طريقة التقدمم  8.1

على  سليم  مصادقةيتم تقديم الوظيفة عن طريق سكرتارية القسم، و عطي هذه بدورها للطالب   8.1.1

                                     املساق. يتم تقديم مهاٍم مثل تمارين، تقارير ووظالف متوسطة، بحسب  عليمات محاضر  الوظيفة. 

 بشرط رقم هوية الطالب يبقى 7.13ا امتحان البيتي يتم  سليمه بدون اسماء )انظر بند 
ً
( او الكترونيا

  مجهول .

 

 الوظالف النهالية للقب الثاني  8.1.1.1 

ه في تقديم الوظيفة ملوّج استمارة موافقة املحاضر ا للسكرتارية بإرفاقالنص النهائي املنقح يقّدم 

 اء معنيين للوظيفة. والذي بدوره يقترح قرّ 

( يتم التعامل 8.2.3موعد تقديم الوظيفة واستمارة موافقة املحاضر املوجه للقب )راجع املادة 

(، دفعات القسط الجامعية، 8.3.3معه كموعد يحدد لحساب وقت فحص الوظيفة )راجع مادة 

 غيرها.    غرامات، تأخيرات في الدفع و 

 

حسب ا انظم املتفقة، على الطالب  سليم الوظيفة مطبوعة. وتتوفر إمكانية  سليم الوظيفة بخط   8.1.2

 يد واضح تبًعا ملوافقة املحاضر. 

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

 الوظيفة األصلية.فقدان حال 

 ممنوع تقديم الوظيفة ذاتها ملساقين مختلفين.  8.1.4

 لغة املهام الكتابية  8.1.5

 ستثناء املهام في األقسام / املساقات التي لغة التدريس ملهام الكتابية باللغة العبرية بإب اكتت  8.1.5.1

كتب املهام بحسب لغة التدريس في القسم / املساق.
ُ
  بها ليست اللغة العبرية، عندها ت



يستطيع الطالب، بحسب طلٍب منه وبموافقة من محاضر املساق، أن ُيقدم مهمة كتابية بلغة غير   8.1.5.2

 العبرية.

، يحق للجنة املرشد بحسب طلب الطالب وبموافقة من املحاضر  -الوظيفة النهالية للقب الثاني  8.1.5.2.1

 في حا ات خاصة، بلغة أخرى. و على كتابة باللغة ا انجليزية أ التعليم في الكلية املوافقة

 

 موعد التقدمم  8.2

نصف يقوم املحاضر بتحديد موعد تقديم ا امتحانات البيتية، التمارين، التقارير والوظالف ال  8.2.1

 خالل املساق. فصلية 

حلقة ( و סמינריוניות עבודותيتم تقديم الوظالف النهالية للمساق، وظالف الحلقات الدراسية )  8.2.2

( خالل شهر من نهاية املساق وبموافقة من املحاضر حتى موعد أقصاه פרוסמינריוניות עבודות) البحث

سبتمبر من نفس السنة. يحق في حا ا معينة للجنة التعليم أو ملن خّول له في الكلية، املوافقة على  30

منقحة وظيفة من نفس السنة. يجب حتى هذا املوعد، تقديم الصيغة األخيرة من ال 31.12 تأجيل حتى

  بشكل تام.

 عند تحديد موعد التقديم، يجب األخذ بعين ا اعتبار إمكانية كون العالمة ضرورية  استكمال   8.2.2.1

 ُمسبق"( أو لحساب املعدل من أجل الحصول على جالزة تفوق. طلبدراسة الطالب )مثال "

من نفس السنة،  31.12م الوظيفة بعد في حا ات استثنالية، وإذا أعطيت موافقة أكاديمية لتقدي  8.2.2.2

على الطالب  –لقسط الجامعي كمن يتعلم املساق مرة أخرى دفع ابالنسبة ل القانوني الطالبوضع يكون 

 لذلك.
ً
  سجيل املساق في البرنامج الدراس ي ودفع القسط الجامعي وفقا

أسبوعين قبل موعد تقديم  الخدمةالطالب املوجود ضمن الخدمة ا احتياطية أو الذي عاد من   8.2.2.3

وذلك بحسب قرار املحاضر، أو أن ، بإمكانه تقديمها في موعد  احق أو تقديم وظيفة بديلة ة معينةفوظي

يقدمها بتأخير مساٍو لعدد األيام التي كان فيها في الخدمة ا احتياطية أو مساٍو لعدد األيام منذ عودته من 

 لنوعية الوظيفة وحجمها. لب من تقديم الوظيفة وذلك الخدمة. بإمكان محاضر املساق إعفاء الطا
ً
 وفقا

ّية الجيدة لكن أيًضا مع مراعاة من منطلق النيحق للجنة التعليم في كل كلية أن تبحث وتتخذ القرار 

. في هذه الحا ات يستطيع الطالب أو التمارينتاجيل موعد تقديم الوظالف  ه  ا يمكن متطلبات املهنة، بأن

 .(6.1.4أنظر بند ) فة حين ُيجرى املساق مرة أخرى تقديم الوظي

د تقديم أكثر من يعايوًما أو أكثر، مو  14الطالب الذي خسر، نتيجة لتواجده في الخدمة ا احتياطية ملدة 

ثمانية وظالف، عليه التوجه إلى لجنة التعليم في الكلية األم التي يتبع لها واملسؤولة عن مناقشة األمر 

متطلبات املساقات املختلفة، فيما إذا أيًضا مع مراعاة لكن  حسنةالنّية الن منطلق واتخاذ القرار م

 وكيف.سُيسمح له بتقديم الوظالف 



وظالف مكتوبة  –والذي لم ُيقدم مهام  1.11.3الطالب الذي تّم  عريفه كُمستحق بحسب البند   8.2.2.4 

( يستطيع تقديم املهمة أو مهمة بديلة، 6.1.4البند كانت في فترة غيابه )أنظر في املواعيد التي ُحددت ألنه 

قدم املهم بسبب عملية 
ُ
حاضر، خالل سبعة اسابيع من نهاية فترة غيابه. الطالبة التي لم ت

ُ
بحسب قرار امل

 اسبوعين. يحق للجنة التعليم في كل كلية مناقشة األمر واتخاذ إجهاض يحق لها الحصول على فترة تمديد 

 املساق أيًضا مع مراعاة متطلباتالنّية الجيدة لكن القرار من منطلق 

8.2.3 

كاديمية . في حال حصل الطالب على موافقة أ31.12للقب الثاني قبل تاريخ الوظيفة النهالية  سليميتم  

رنامج الدراس ي للسنة الدراسية م البيقّد يه عقب ذلك أن ، علالوظيفة النهالية في موعد مؤّجل لتقديم

 .موجب ذلكقسط  عليمي بضافية ودفع اإل 

 

 فحص املهم الكتدبية وموعد لعديتهد  8.3

للطالب خالل أسبوعين  نصف فصليةتتم إعادة ا امتحانات البيتية، التمارين، التقارير والوظالف ال  8.3.1

حاضر لمن موعد 
ُ
 .، أو اسبوعين بعد تقديمها، املتأخر بينهماتقديمهاالذي حدده امل

عيدها خالل شهر من املوعد األخير الذي ُيسلم املحاضر عالمة الوظيفة ويُ  –اق مس إنهاءوظالف   8.3.2

 ُحدّد لتقديم الوظالف في املساق، وليس أكثر من شهر من يوم تقديمها.

(، وظالف حلقات סמינריוניות עבודותالوظيفة النهالية في اللقب الثاني، وظالف حلقات دراسية )  8.3.3

يوم الُيسلم املحاضر العالمة وُيعيد الوظيفة خالل شهرين من  –( ניותפרוסמינריו עבודות) البحث

 الذي ُحدد لتسليمها، أو خالل شهرين من يوم  سليمها لُه، املتأخر بينهما.

 : وظيفة اللقب الثاني النهالية  8.3.4

 

والقارئ  هفي موضوع الوظيفة. يعطي املحاضر املوّج  سليم الوظيفة لتقييم القّراء الضليعينأ. يتم  

سبوعين من موعد  سليم في ذلك عن أ ل على الوظيفة و ا يتأخر تقييمهم وتقديرهم املفصّ 

 الوظيفة.

 

 و القارئ بشكل مستقل. ب. يتم تقييم الوظيفة وإصدار العالمة من قبل كّل من املحاضر أ

 

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

 



 من العالمة النهالية التي توضع %50 نسبة عن /ين  ا يزيدهاملوّج  /يند. القسم التقييمي للمحاضر

 على الوظيفة املطبوعة. 

 

طريقة حساب العالمة، حين يكون فارق العالمات بين املحاضر املوجه والقارئ  كليةكل  ده. تحّد 

 . %10أكثر من 

 

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

 الكلية. 

 

 وذلك وفق في مكتبة الجامعة ز. توضع نسخة إلكترونية من وظالف اللقب الثاني الجديرة

  التي تحددها كل كلية.املؤهالت 

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

 مة بصورة مستقلة عن اآلخرين.عال 

 

 الحتفدظ بدلوظدئف ولعديتهد  8.4

حفظ ملدة   8.4.1
ُ
عاد الوظالف للطالب بواسطة السكرتارية. الوظالف التي  ا يطلب الطالب استعادتها، ت

ُ
 

 أقصاها ثالثة أشهر بعد نشر العالمة ومن ثم تتم إبادتها.

 

 عالمة وظيفة الستئندف على   8.5

 (.7)أنظر فصل اض على عالمة وظيفة هو كشأن ا اعتراض على عالمة امتحان شأن ا اعتر 

 ا استئناف على عالمة الوظيفة النهالية للقب الثاني  8.5.1

  ساعة  72ئناف مفصل خالل تقديم استكن ا استئناف على عالمة الوظيفة بواسطة ممن امل

 (. 7.10.3دة املا—صدار العالمات )وفًقا ألنظمة ا استئناففقط من موعد إ

   نهاء اللقب، ومن شأنه أن يؤخر استالم إلى تأجيل موعد إ ا استئناف على عالمة الوظيفةيؤدي

ذاتها، ومن شأنه أن يؤثر سلًبا على استحقاق الطالب للمنح الدراسية  الشهادة في السنة

 والجوالز. 

   رئ إضافي.من قبل قا من بعد قبول ا استئناف، يتم  سليم الوظيفة لتقييم مستقّل 



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

 ترتفع اء السابقين، وعلىاملحاضرين والقرّ 
ّ
عن املحاضرين املوجهين التي يضعها عالمة ال أ ا

 فقط من عالمة الوظيفة النهالية. %50نسبة 

 

 

 مسؤولية الطدلب تجده وظيفته   8.6

(، امتحانات بيتية ووظالف بيتية هي סמינריונית עבודהالتحضير لوظالف حلقات البحث ) 8.6.1

، إ ا إذا وافق محاضر املساق بصورة  شخصية ويجب أن  عتمد على العمل الشخص ي فقط لكل طالب

 واضحة على العمل بشكل آخر. دون ا انتقاص مما ذكر أعال، من الواضح بموجب هذا :

لب معاينة حل مكتوب، كامل أو جزئي،  امتحانات بيتية أو وظالف بيتية التابعة  ا يحق للطا  8.6.2

ووسالل ، لشخص آخر )وهذا يشمل حل بملف محفوظ بوسيلة ديجيتالية، بما في ذلك البريد اإللكتروني

ك أو ا استعانة بحل كاملذكور أعاله بأي شكل كان، إ ا إذا أعطيت موافقة واضحة لذل (التواصل ا اجتماعي

 من ِقبل محاضر املساق.

بخصوص الوظالف البيتية، إذا املوضوع لم ُيمنع بشكل واضح من ِقبل محاضر املساق، يمكن  8.6.3

حينها إجراء استشارات حول قضايا تظهر خالل العمل على الوظيفة، لكم ُيحظر معاينة مسودة مكتوبة كما 

 مكتوب.كتبها شخص آخر. في كل حال، ُيحظر صياغة  مشتركة مللف 

يجب على الطالب اإلشارة في كل وظيفة مكتوبة جميع املصادر التي يستند إليها، بما في ذلك   8.6.4

مصادر شفهية، واإلشارة أيًضا داخل أقواس مزدوجة املقاطع املنسوخة من مصادر أخرى، مع ذكر للمصدر 

 املأخوذ منها ا اقتباس.

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

دية يحق للمحاضر أن يتخذ القرار بأن لقاًء كهذا هو بمثابة امتحان شفهي ، بشرط أن تتواجد القواعد العا

 واملتفق عليها  امتحان شفهي.

 

 ل العالمدتتحدمد معّد . 9

 العالمدت املشمولة في املعدل   9.1

فصلة في بند كل عالمة حصل عليها الطالب في نهاية مسا   9.1.1
ُ
(، 9.2ق )باستثناء العالمات ا استثنالية امل

 موازنتهيتم شملها في حساب عالمة املعدل للسنة الدراسية وأيًضا في حساب عالمة املعدل للقب، بعد 

حدّدة للمساق. تعليميةنقاط الالبحسب 
ُ
 امل



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

حدّد بنفس الطريقة لجميع الطالب )امتحان أو وظيفة وما شابه( ويتم التعبير عنها   9.1.2
ُ
عالمة املساق ت

 بنفس الطريقة )عالمة عددية أو عالمة كالمية(.

 حا ات قليلة وخاصة.فقط على  استعمال العالمات الكالمية ُيقتصر   9.1.2.1

حسراسبالعالمة الكالمية " 9.1.2.2
ُ
 في معدل العالمات. "54"ب كـ " ت

يتم محو  –الطالب الذي لم يتقدم لالمتحان النهائي للمساق ولم يحصل على عالمة نهالية في املساق   9.1.3

املساق من تصريح الدراسة والعالمات الخاص به، وهذا بشرط بأن  ا يكون هذا املساق "محدود 

اق "محدود املشاركين"، يحصل على عالمة نهالية "صفر" املشتركين". الطالب الذي  ا يتقدم  امتحان في مس

 في هذا املساق.

 

 العالمدت الغير مشمولة في املعدل

  ا يتم شمل العالمات التالية في حساب املعدل:

)دراسات استكمال، دورات تحضيرية في اللغة العبرية   عليميةعالمات مساقات  ا تحصل على نقاط   9.2.1

 وص علمية في اللغة ا انجليزية" وغيرها(.ودورة "قراءة وفهم نص

)  عالمات مساقات كان الطالب قد  علمها زيادة عن متطلبات اللقب وُعرفت كمساقات "فالضة".  9.2.2

 ( .6.3أنظر البند 

 جزلًيا من العالمة النهالية في املساق )  9.2.3
ً
شكل عامال

ُ
، تمرين وما امتحان نصف فصليالعالمات التي  

 شابه(.

متِحن الطالب بها دون أن تكون ُمسجلة ضمن استمارة الدراسة )  9.2.4
ُ
عالمات "عالمات مساقات أ

 إضافية"(.

 ح"، "ُمشاركة فّعالة"، "استحقاق"، "غير مستحق"، و" سرب".ا"، "نجإعفاءتقدير كالمي: "  9.2.5

عطى فقط في مساقات تّم  اعالمات: "ُمشاركة فّعالة"، "نج  9.2.6
ُ
عريف هذه اإلمكانية في ح"، "فشل"  

 كتاب التقويم السنوي.

ة: املساقات التي كان الطالب قد  علمها خالل دراسته للقب األول والتي تمت   9.2.7
ّ
عالمات مساقات ُمخزن

صادقة عليها من رليس برنامج اللقب الثاني أو دراسات للشهادة،  ا يتم شملها في حساب معدل العالمات 
ُ
امل

حسب في معدل اللقب الثاني/ الشهادة.للقب األول، إنما 
ُ
 ت

عالمة مساق التي أخذت بالحسبان للحصول على لقب ما  ا يتم أخذها في الحسبان للحصول على   9.2.8

 لقب إضافي.

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

 قب )كذلك الدراسة ضمن برنامج مشترك(.العالمات كجزء من الدراسة لل
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 استحقدق 10.1

مساق ما مرة واحدة  دراسة ، يحق للطالب إعادةمن ِقبلهابموافقة من لجنة التعليم أو من ِقبل من خّول 

ساق للمرة رس فيها املساق ألول مرة، وُيعطى بها امليلي السنة الدراسية التي دُ  الذي فصلالفي السنة أو في 

الثانية. من أجل فعل ذلك عليه إعادة  سجيل املساق في البرنامج الدراس ي ودفع القسط الجامعي بحسب 

 ذلك.

كر أعاله، يحق للجنة التعليم أو ملن خّول من 
ُ
عند اتخاذ القرار برفض طلب الطالب بإعادة املساق كما ذ

 متقدًما أكثر( وكذلك اأن الط : ِقبلها أن  ستند بقرارها على اعتبارات أكاديمية )مثل
ً
لب قد  علم مساقا

شاركين أو إذا كانت هنالك أفضلية لطالب آخرين(.
ُ
 اعتبارات إدارية )مثل: مساق محدود امل

أيام في  9الطالب الذي  غيب عن الحصص بسبب تواجده في الخدمة ا احتياطية ملدة تزيد عن  10.1.1

جمل خالل الفصل الدراس ي في مساق فصل
ُ
جمل في مساق سنوي، بإمكانه  19ي، أو ألكثر من امل

ُ
يوًما في امل

 تقدم  امتحان املساق.إعادة املساق دون دفع إضافي لكن بشرط أن  ا يكون قد 

)لكن ليس طالبة بعد عملية  1.11.3نتيجة لحدث ُمستحق بحسب البند  الطالب الذي  غيب 10.1.2

 لكن بشرط أن  ا يكون قد تقدم  امتحان املساق.املساق دون دفع إضافي  ، يستطيع إعادة اجهاض(

 

  ياخل املسدق لعفدء م  واجبدت 10.2

كر أعالهيحق للمحاضر إعفاء الطالب الذي ُيعيد املساق 
ُ
، ()كالتمارين مثال واجبات املساق إتماممن ، كما ذ

 لكن ليس من ا امتحان.

 

 عالمة املسدق في حدلة لعديته مرة أخر   10.3

لزمة، حتى إذا كانت أيًضا منخفضة أكثر من العالمة السابقة.العالمة األخي
ُ
 رة في املساق هي العالمة امل

 

 لعدية مسدقدتالستحقدق في تحدمد  10.4

حدد املساقات التي تمنع بها الطالب من إعادة املساق إذا يحق لكل لج  10.4.1
ُ
نة  عليم في كل كلية، أن ت

 .نالعاديي وعديناملتقدموا لالمتحان في 



حدّد عدد املساقات التي يحق للطالب إعادتها خالل دراسته يحق لكل لج  10.4.2
ُ
نة  عليم في الكلية أن ت

 للحصول على اللقب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والعبور  شروط النجدح. 11

 املسدقدت اإللزامية والعالمدت الالزمة في املسدقدت  11.1

قالمة املساقات اإللزامية وشروط النجاح في كتاب  من قبلها، بتعريف ونشر  تقوم لجنة التعليم أو من خّول 

 التقويم السنوي، في كل سنة دراسية وكذلك عالمة النجاح الالزمة في املساقات.

 

   باملساق. 60. يحق للكلية ان تحدد عالمة نجاح أعلى من  60هي  األدنى في املساق النجاح عالمة  11.1.1

 

 عالمات األدنىمعدل ال 11.1.2

  .شروط النجاح من سنة إلى سنة أخرى في دراسة للقب األول هو النجاح في كل املساقات اإللزامية

  اللغاتالعالمة األدنى في دراسة  11.1.3

طالب سنة أولى للقب األول الغير معفي من الدورات التحضيرية في اللغة ا انجليزية و/ أو العبرية )كما هو 

على األقل في  75  على األقل في دورة اللغة ا انجليزية وعالمة 70  ، يحتاج إلى عالمة (5مفّصل في فصل 

اللغة العبرية من أجل النجاح وا انتقال إلى السنة الثانية )يحق للكلية طلب عالمة نجاح أعلى في اللغة 

 العبرية(.

 

إلى مسار تخصص ( חוגי-דו מסלולلقب األول الذي ينتقل من مسار تخصص مزدوج )طالب في ال  11.2

 بشروط النجاح في القسمين. يحق للكلية تحديد شروط نجاح أعلى חוגי-חד מסלולمنفرد )
ً
(، يكون ُملزما

 كشرط دخول ملسار تخصص منفرد.

يحق للكلية أن توافق للطالب الذي لم ينجح في شروط ا انتقال، أن يعيد السنة الدراسية في القسم   11.3

 مرة واحدة فقط.

أو بسبب  1.11.3الطالب الذي لم ُيكمل واجباته في املساق بسبب حدث مستحق بحسب البند   11.4

"تحت شرط" أو في سنة متقدمة حتى إتمام  إتخاذ مساق متقدم، بإمكانه تواجده في الخدمة ا احتياطية

كطالب تحت  " حول واجباته  4.6.2ا امتحان أو الوظيفة، وذلك مرهونا باستيفاله التعليمات في البند 

 الشرط" .
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 مدة الدراسة

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

لكن، ته للقب. تخاذ القرار إذا وأي مساقات لن ُيعترف بها كجزء من دراسعدد السنوات القانوني وا تتجاوز 

جمل خالل فترة  150واجده في الخدمة ا احتياطية ملدة الطالب الذي  غيب عن الدراسة بسبب ت
ُ
يوًما في امل

، لكن ليس طالبة بعد 1.11.3دراسته القانونية، والطالب الذي  غيب بسبب حدث ُمستحق )بحسب البند 

فرض رسوم القسط التعليمي أو عملية إجهاض(، يستحقون تمديد دراستهم بفصلين دراسيين دون أن يتم 

 بب هذا التمديد.دفعة إضافية بس

 

 التوقف ع  الدراسة  12.2

 دراسًيا(، 
ً
الطالب أو املرشح الذي يوقف دراسته خالل السنة الدراسية )حتى إذا أيًضا لم يقدم برنامجا

إلى قسم حسابات الطالب وإلى سكرتارية ( רשום מכתב)كتاب مسجل  يكون ُملزًما باإلبالغ عن األمر في

علنة في كراسة "بوابة للطالب في الجامعة".الطالب في الكلية، بحسب األن
ُ
 ظمة امل

 

 لطالب ُجدي –تجدمد الدراسة  12.3

بل للدراسة في قسم/ كلية لكنه لم ينفذ قبوله، يحتاج إلى التسجيل من جديد و 
ُ
 استيفاءالطالب الذي ق

 شروط القبول.

 

 لطالب سدبقين –تجدمد الدراسة  12.4

كان يحق له استكمال دراسته لكنه توقف عن ذلك لفترة واحدة  طالب سابق للقب األول، الذي 12.4.1

العودة للدراسة في نفس املجال دون أن يكون بتصل مدتها حتى سنتين دراسيتين متواصلتين، ُيسمح له 

بالنسبة لالعتراف  باتخاذ القرار  لةاملخوّ التعليم في الكلية هي لقبول من جديد. لجنة عملية االتقدم لملزًما ب

ته السابقة و استكمال الدراسة. على الطالب الذي يرغب بتجديد دراسته التوجه إلى سكرتارية بدراس

 الكلية خطًيا.

 ي التعريف املذكور في بندطالب سابق، الذي توقف عن الدراسة ويرغب بتجديدها لكنه  ا يستوف 12.4.2

قبول الطالب لسنة متقدمة في يقوم بتقديم طلب خطي للجنة التعليم في الكلية. وعليه فإن   - 12.4.1

اللقب أو  مطالبته باستيفاء شروط القبول، وأيًضا ا اعتراف بتعليمه السابق هي من صالحيات اللجنة 

 التعليمية. 



 استحقدقدت أاكديممية. 13

القرار بموضوع ا اعتراف بدراسة من مجال آخر في الجامعة  املخّولة باتخاذلجنة التعليم في الكلية هي   13.1

 و من خارج الجامعة.أ

مساقات من مجال آخر في الجامعة العبرية التي تّم ا اعتراف بهم من أجل استكمال الدراسة، يتم   13.2

حسابهم كمساقات كاملة ويتم شمل عالماتهم في معدل عالمات اللقب أو ُيبلغ عنهم "كاستحقاق"، دون 

 شملهم في املعدل )بحسب قرار الكلية(.

ؤسسات أخرى للتعليم العالي الذين أعترف بهم من أجل استكمال الدراسة في الجامعة مساقات من م  13.3

 العبرية، ُيبلغ عنهم "كاستحقاق" بدون عالمة و ا يتم شملهم في معدل اللقب. 

 

 استحقدقدت أاكديممية "للقب األول"  13.4

بها للتعليم العالي ولم طالب للقب األول الذي درس دراسة أكاديمية سابقة في مؤسسة معترف   13.4.1

يقوم بالتسجيل كما هو متبع ويتم بحث موضوع قبوله من ِقبل  –يحصل على لقب مقابل هذه الدراسة 

 الدراسةمن ُمجمل  3/2الكلية. يحق للكلية منحه استحقاقات أكاديمية مقابل دراسته في حصة  ا تزيد عن 

األول من الجامعة العبرية فقط إذا أنهى بها  الجامعة العبرية. يحصل هذا الطالب على اللقب للقب في

( في البرامج סמינריוניות עבודותالسنة الدراسية الثالثة، بما في ذلك  وظالف الحلقات الدراسية )

شكل على األقل الثلث من الدراسة للقب.
ُ
 الدراسية التي تطلب وظالف كهذه ونسبة دراسته  

(، يحق لُه חוגי-דו מסלולلم في مسار تخصص مزدوج )طالب في الجامعة العبرية الذي يتع  13.4.2

الحصول على استحقاق مقابل دراسته السابقة بنسبة قسم كامل وبشرط أ ا يكون قد حصل على لقب 

 مقابل هذه الدراسة. أي، بإمكانه أن يتعلم في قسم واحد فقط لنيل اللقب. 

ه للقب في بعض املساقات في مؤسسة طالب في الجامعة العبرية الذي يريد استكمال دراست  13.4.3

أكاديمية أخرى، يستطيع القيام بذلك من خالل التنسيق مع لجنة التعليم في الكلية. تقوم الكلية بتحديد 

 نسبة التعليم التي سُتطلب من الطالب في الجامعة العبرية باإلضافة إلى دراسته في املؤسسة األخرى. 

قب األول والذي يرغب بالدراسة لنيل لقب أول إضافي في الكلية ذاتها طالب للقب األول أو حامل لل  13.4.4

أو في كلية أخرى، يستطيع الحصول على استحقاق مقابل دراسته للقب واحد بنسبة  ا تزيد عن ثلث من 

 . لقب اإلضافيمتطلبات ال ُمجمل

 

 

 



 للقب الثدني" استحقدقدت أاكديممية "  13.5

درس دراسة أكاديمية سابقة في مؤسسة معترف بها للتعليم العالي ولم  طالب للقب الثاني الذي  13.5.1

يقوم بالتسجيل كما هو متبع ويتم بحث موضوع قبوله من ِقبل  –يحصل على لقب مقابل هذه الدراسة 

من ُمجمل  نصفالكلية. يحق للكلية منحه استحقاقات أكاديمية مقابل دراسته في حصة  ا تزيد عن 

الشرط للحصول على اللقب الثاني من الجامعة العبرية هو فقط  في الجامعة العبرية.ي الثاندراسته للقب 

إذا أنهى بها الوظيفة النهالية وا امتحان النهائي في البرامج الدراسية التي تطلب وظيفة نهالية و/أو امتحان 

شكل على األقل نصف الدراسة للقب.
ُ
  نهائي ونسبة  عليم  

حتى ثلث من  بتزامن)ماجستير(، ُيسمح لُه بالدراسة  ينثاني ينلقبرس لنيل الطالب الذي يد  13.5.2

لقب سابق )مثال  ى لقب استناًدا إلى استكمال دراسته فيالبرنامج الدراس ي. في حال حصول الطالب عل

للحصول على لقب ثان بعلم املكتبات(، يجب اإلشارة  شخص حامل شهادة مكتبي يقوم باستكمال دراسته

 سابق.إلى دراسة لقب ادة النهالية بأنها استناًدا في الشه

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

 استحقاق أكاديمي  ا يزيد عن ثلث البرنامج الدراس ي للقب الثاني، استناًدا لدراسته للشهادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عياستحقدق للقب الجدم. 14

 للقب الجامعي، شرط أن يستوفي جميع التزاماته شروط الستحقدق  14.1
ً
يكون الطالب مستحقا

 األكاديمية واملالية كما هو مفّصل فيما يلي:

أ. أكمل دراسته بحسب متطلبات الكلية واألقسام، من ناحية نسبة املساقات ومتطلباتها، ومن ناحية  

 كلية.عالمة النجاح في املساق كما حددتها ال

ٍد من املساقات املشمولة في (، في كل واح7.9ب. حصل على عالمة النجاح كما حددتها الكلية )بند  

 عالماته. معدل

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

   حسدب العالمة النهدئية للقب 14.2 

على لقبه.  إلتمامم للسكرتارية )القسم/ الكلية/ املعهد( طلًبا الطالب الذي يعتقد أنه يستحق اللقب، ُيقد

الطالب أن يذكر في الطلب مسار الدراسة الذي يريد أن يحصل مقابله على لقب، أن ُيشير إلى الدراسات 

(، وأن يوافق على كيفية كتابة اسمه في تصريح الدراسة. تقوم السكرتارية 6.3الفالضة لديه )أنظر بند 

األمور، تحسب العالمة النهالية، وتمنح الطالب تصريح استحقاق للقب الذي ُيشير إلى اسم بفحص هذه 

 اللقب، العالمة النهالية للقب، العالمة النهالية للقسم، وموعد ا استحقاق.

 نهدئية للقب األول:العالمدت ال 14.2.1 

 املساقات جميع( 9.2 بند في املعّرفة تلك باستثناء)  عالمات بحسب األول  للقب النهالية العالمة تحديد يتم

 سم تنتميق ألي اعتبار دون  بحسبها،  وفقط – بها درس التي الكلية في للقب الدراس ي البرنامج بحسب املطلوبة

 : يلي كما املساقات، في النهالية للعالمات موزون  كمعدل ُيحسب األول  للقب النهالية العالمة. ملساقاتا

ضرب بعدد نقاط ا استحقاق للمساق.عالمة املساق النهالأ.   
ُ
 ية ت

 مجموع حاصل الضرب ُيقسم بعدد النقاط.ب.   

حدد للقسم النهالية العالمة14.2.1.2 
ُ
 الدراس ي البرنامج في املطلوبة املساقات جميع بحسب الطريقة بنفس ت

  وجاملزد التخصص مسار في كذلك(. 9.2 بند في املعّرفة تلك باستثناء) بحسبها وفقط للقسم
ُ
كر كما حددت

ُ
 ذ

 العالمة في حسبانها يتم للقسم وليس للقب املطلوبة املساقات. األقسام من واحد كل في القسم عالمة أعاله

 .األقسام/ للقسم النهالية العالمة بحساب وليس للقب النهالية



 .2009 /2008تنطبق هذه القواعد على جميع الطالب ابتداًء من حفل توزيع الشهادات سنة  14.2.1.3

 

حدد الثدني للقب النهدئية العالمدت 14.2.2 
ُ
 :التالية املكونات أساس على ت

 ا امتحان حساب. نهائي وامتحان املساقات عالمات معدل بحثي، نهالية وظيفة: بحثي مسار 14.2.2.1 

 .الكلية اعتبارات من هي الشاملة العالمة في العناصر من واحد لكل النسبي والوزن النهائي

 حلقة وظيفة بحثية، غير نهالية وظيفة شمل. املساقات عالمات معدل: بحثي غير مسار14.2.2.2  

 اعتبارات من هي الشاملة العالمة في النسبي ووزنهم نهائي وامتحان( סמינריונית עבודה) دراسية

 .الكلية

حسب  ا الثاني للقب نهالية عالمة 14.2.2.3
ُ
 املباشر املسار نطاق في ثان لقب ينهون  الذين للطالب ت

 مستوى  لهم بالنسبة ُيحدد و ا املتخرجين ضمن يدرجون   ا فإنهم لذلك،(. الدكتوراه) الثالث للقب

 (.14.5 بند) إنهاء

 

 

تاريخ ا استحقاق للقب ُيحدد بحسب منح العالمة األخيرة للقب. في كل حالة  ا  موعد الستحقدق: 14.3

تحان األخير أو شهرين من يوم تقديم وظيفة الحلقة يكون ذلك أكثر من فترة أسبوعين بعد موعد ا ام

  .استئناف الحا ات التي قّدم فيها باستثناء ( النهالية األخيرة.סמינריונית עבודהالدراسية )

 

الطالب الذي ُيقدم طلًبا إلنهاء اللقب بعد انتهاء سنة من إنهاء التزاماته، يتم فحص طلبه كطلب   14.3.1

. إذا قررت الكلية إنهاء اللقب للطالب املذكور أعاله 12ي فصل لتجديد الدراسة كما هو مفّصل ف

. الطلب  استيفاء اللقب دون إلزامه بأي استكما ات، يتم تحديد ا استحقاق للقب بحسب موعد 

 للقواعد السارية على هذه يحصل الطالب على شهادته سوًيا مع دفعة ا
ً
لخريجين الحاليين ووفقا

 الدفعة.

بعد الحصول على تصريح ا استحقاق للقب،  ا تكون للطالب أي  خيرة والشهديات.العالمة النهدئية األ 

يتم  سليم الطالب  إمكانية بتصليح العالمة النهالية و/ أو  غيير تصريح ا استحقاق و/ أو شهادة اللقب. 

 شهادة اللقب في حفل توزيع الشهادات للقب الذي ُيقام في الكلية مرة بالسنة.



بعض العالمات عليه الحصول على موافقة الكلية، وسيحصل على تصريح ب بتصليح الطالب الذي يرغ

 منفصل بذلك.

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

الحصول على  يستطيع –اللقب أو إذا كانت مساقات أخرى  نهاءقام بإعادتها بعد إو اللقب وبموافقة الكلية 

 جري ليس في نطاق اللقب.دراسة مساقات كهذه يتصريح منفصل لعالماته في هذه املساقات. 

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

 من شهادة اللقب التي 
ً
تحمل اسمه السابق. ا اسم( الحصول على شهادة جديدة بحسب اسمه الجديد بد ا

على الشخص الذي يطلب شهادة جديدة أن يتقدم بطلب خطي للكلية التي منحته الشهادة السابقة. 

في تاريخ إصدارها وتوقع من ِقبل أصحاب املراكز حينها.  ةالشهادة الجديدة تكون بحسب الصيغة املقبول

نحت على اسم )ا اسم السابق( سنة )السنة ُيسجل على الشهادة الجديدة أنها بديل للشهادة السابقة التي مُ 

 العبرية( / )السنة امليالدية(.

 

ابتداًء من حفل توزيع  تعريف كالمي للعالمة النهدئية للقب في الشهدية )"لقب أول" و "لقب ثدن"(:

، ُحدّد مستوى إنهاء الدراسة بحسب مركز الطالب النسبي بين ُمجمل  1995/ 1994الشهادات سنة 

)شرط أن  ا تكون العالمة أقل من الحد األدنى الذي ُحدد لذلك  السنةفي الكلية في نفس املتخرجين 

 املستوى(، 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 ليةالتا %18 بتفوق 

 

 

 

 

 

 

 



 أخر : ووثدئق لصدار موافقدت يراسية، كشف عالمدت. 15

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

 كشف عالمات كامل باللغة العبرية وا انجليزية.

 كشف عالمات جزئي باللغة العبرية وا انجليزية.

 شمل معدل وبدون معدل.كشف عالمات ي

عطى التصاريح خالل 
ُ
عطى التصاريح واملستندات فقط للطالب الذين نظموا أمورهم املالية للجامعة.  

ُ
 

عطى لهم هذه  20أسبوعين من يوم تقديم الطلب. للطالب الذين أنهوا دراستهم قبل 
ُ
سنة أو أكثر،  

 أسابيع من يوم تقديم الطلب. 4التصاريح خالل 

 

 ف العالمدت""كش  15.1

 ُيبين هذا املستند تحصيل الطالب األكاديمي خالل سنوات دراسته في الجامعة العبرية.  15.1.1

يحق لكل طالب خالل دراسته الحصول على تصريح دراس ي وكشف للعالمات، باللغة العبرية و/ أو   15.1.2

 
ُ
 حدّد كل سنة.ا انجليزية. يتم إصدار هذا التصريح مقابل مبلغ بحسب التسعيرة التي ت

الطالب الذي أنهى دراسته للقب يحصل بدون مقابل على تصريح دراس ي باللغة العبرية، أثناء توزيع   15.1.3

 الشهادات. تصريحات إضافية تكون ُملزمة بالدفع.

الكلية )املعهد( الذي  علم / يتعلم بها الطالب، مسؤولة عن إصدار التصريح وعن مضمونه. يكون   15.1.4

صدرة.التصر 
ُ
 يح ساري املفعول فقط مع توقيع الكلية امل

 : بصيغته في جميع الكليات واملعاهديكون التصريح موحًدا   15.1.5

يظهر في أعلى التصريح اسم الكلية وأسماء األقسام التي  علم فيها الطالب. الطالب الذي أنهى دراسته 

المات نهالية. أما الطالب الذي لم ُينهي للقب، ُيسجل في التصريح فقط األقسام التي حصل فيها على ع

سجل جميع األقسام التي درس فيها )وكذلك إذا غّير دراسته خالل فترة الدراسة(
ُ
 دراسته، فت

سجل عالمات جميع املساقات التي يوجد لها عالمة نهالية )مساقات بدون عالمات  نفسه، التصريح في
ُ
 

حذف(. املساق  –ومساقات ذات عالمات جزلية 
ُ
 الذي ُيعطى فيه تقدير كالمي، ُيسجل هذا التقدير.ت

سجل فقط العالمة األخيرة بينهم.  15.1.6
ُ
 إذا تقدم الطالب  امتحان في مساق ما أكثر من مرة واحدة،  

يحق للطالب أن يطلب تصريح دراس ي يشمل فقط لقب واحد أو تصريح دراس ي يشمل جميع   15.1.7

 دراسته في الجامعة العبرية.

دراسات لشهادة التدريس، دراسات استكمال و/ أو دراسات تحضيرية، تظهر جميعها تحت عنوان   15.1.8

 منفصل.

التصريح الذي تّم إصداره بطلٍب من الطالب خالل السنة الدراسية، يشمل باإلضافة إلى العالمات   15.1.9

صادق عليه( التي لم يحصل أيًضا قالمة املساقات في السنة الحالية )كما هو مفّصل في البرنامج الدر 
ُ
اس ي امل

 على عالماتها بعد. 

 



 

 "املساقات الفالضة" تظهر بصفحة منفصلة.  15.1.10

دراسته بعد ويطلب الحصول على كشف عالمات  ُينِه الطالب الذي لم  –كشف عالمات جزئي   15.1.11

ك مقابل دفع مبلغ يشمل املعدل من أجل التسجيل لقسم/ كلية/ مؤسسة أخرى، بإمكانه أن يطلب ذل

حدد كل سنة. يحتوي كشف العالمات على جميع أقسام الدراسة التي درس فيها 
ُ
بحسب التسعيرة التي ت

 الطالب وعالماته النهالية في املساقات بما في ذلك املعدل.

 

 تصريح يراس ي عدم

سنوات  تضمن هذا التصريحُيشكل هذا التصريح وثيقة رسمية من الجامعة أمام أي طرف خارجي. ي

ومسار التعليم. يمكن الحصول على  (الدراسة، اللقب الذي درس/ يدرس لنيله، مجا ات الدراسة )األقسام

 هذا التصريح من سكرتارية الكلية أو استخراجه من موقع "معلومات شخصية للطالب" على ا انترنت.

يب اآللي )على هاتف يستطيع الطالب الحصول على تصريح  عليم بواسطة الفاكس، إذا ترك على املج

 ( رقم الفاكس الخاص به.6584111-02

 

 شهدية لنهدء وتصريح استحقدق للقب  15.3

 .عنه حينهاقام مرة في السنة في موعد ُيعلن للطالب املستحق للقب، في حفل يُ  يتم منح شهادة إنهاء  15.3.1

بإمكانه الحصول عليه بدون الطالب املستحق للقب وبحاجة لتصريح رسمي قبل الحفل الرسمي،   15.3.2

 مقابل مالي.

 

 يفع مقدبل التصدريح  15.4

عطى مرة واحدة بدون مقابل: 15.4.1
ُ
 التصاريح التي  

 تصريح استحقاق للقب 

  برنامج الساعات( دراسة حاليةتصريح( 

  لتزامات()اتصريح إنهاء واجبات 

 )تصريح دراس ي وعالمات )في الحفل 

 : مقابل دفع –إضافية  اريحتص 4.2.

 نسخ 3 –صريح دراس ي وعالمات )كشف( باللغة العبرية/ ا انجليزية ت 

 نسخ. 3 –للغة ا انجليزية  קלף تصريح شهادة 

 مقابل مبلغ ُيحدد في الكليات: –تصاريح خاصة  4.3.

 تصاريح ألملانيا 

  لتعويض قسط ا استكمالتصاريح 
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تفوق ا اكاديمي لدى طالبها. يتمتع الطالب املتميزين لتقدير وتثمين عبر تدأب الجامعة العبرية على  شجيع ال 

ادراج اسماءهم في قوالم سنوية للمتفوقين لدى عمداء الكليات ورليس الجامعة ويحوزون على منح تفوق 

 كما هو مفصل أدناه:

  

وم ا اثنين املوعد املحدد لحساب معد ات التحصيل العلمي من أجل تحديد قوالم املتفوقين هو ي .أ

في ا اسبوع الثالث من بداية السنة الدراسية. العالمات التي تصدر بعد هذا املوعد  ا تحسب في 

املعدل. على الطالب الذي أنهى دراسة اللقب األول، ويعنى بدراسة اللقب الثاني والحصول على 

 منحة تفوق، أن يتمم مستلزمات اللقب األول حتى موعد تدريج قوالم التفوق. 

ند حساب معد ات الطلبة املتفوقين، وتحديد القوالم، تكمن صالحية لدى العمداء ورليس ع .ب

الجامعة في إعادة النظر بأمور خارج أكاديمية، كنشاط تطوعي في الجامعة، أو مخالفات جنالية 

 (. 16.3.6و  16.1.1.1وغيرها )راجع املادة 

ت، في الشهر الثاني من السنة الدراسية.  علن قالمة املنتخبين لقوالم التفوق في عمادة الكليا .ت

الطالب املستحقون إلدراج أسماءهم و ا تظهر اسماءهم في القوالم، عليه التوجه لألمانة العامة في 

كليتهم )السكرتاريا( خطًيا. الوقت املخصص لالستئناف يعلن مع قالمة املتفوقين ويحدد 

 ألسبوعين من وقت اإلعالن.

مولة في قالمة العميد أو املستحقين ملنح التفوق، عن طريق الكلية املعنية.  علن قوالم الطلبة املش .ث

على الطالب متابعة ا اعالن. بعد املهلة ا استئنافية وتحديد قالمة املستحقين النهالية، يتلقى هؤ اء 

الطلبة رسالة من الكلية وشهادة بختم من قبل العميد. مالحظة التفوق تدرج في تأشيرة الدراسة 

 تحصيل األكاديمية للطلبة.    وال

 نح معينة. مللقبول بامكانية الطالب املتميز على إ ا انتساب لكلية أخرى من شأنه أن يؤثر سلًبا غيير  .ج

 

 الطالب املتفوقون في اللقب األول  16.1

منح جوالز التفوق لطالب السنة األولى في اللقب األول بحسب معطيات قبولهم وبحسب ما هو 
ُ
ت



 بالغ القبول، بهدف  شجيعهم على الدراسة لنيل اللقب األول.مفّصل في 

من املمكن أن يستحق الطالب أن يكون ضمن قالمة العميد ورليس الجامعة ثالث مّرات بحسب 

نتالجه الدراسية لنيل اللقب األول )بعد السنة األولى، الثانية والثالثة في املسار ثالثي 

دراسته ملدة أربع سنوات(. يستطيع أيًضا الطالب السنوات؛ وأربع مّرات إذا كان مسار 

 املتفوق الحصول على منحة رليس الجامعة أو العميد.

 قالمة العميد للقب األول   16.1.1

تتضمن قالمة العميد للقب األول طالب السنوات الثانية والثالثة واملتخرجين )بعد إنهاء دراستهم(، 

قب األول في تلك السنة، ومعدل عالماتهم في املوعد من طالب الل %10الذين  ا تزيد نسبتهم عن 

حدد  ا يقل عن 
ُ
 للقواعد التالية85امل

ً
 : ، ووفقا

 )بدون مساقات اضافية او مخزنة ( . بحسب املطلوب للقب.  درسوا ضمن برنامج دراس ي كامل أ 

 , القانون  , لوم ا اجتماعيةالع , البرنامج الدراس ي الكامل في الكليات وفي املعاهد النظرية )العلوم األدبّية

 . عليميةنقطة  36الخدمة ا اجتماعية والتربية( يشمل على األقل  , إدارة األعمال

، طب  البرنامج الدراس ي الكامل في الكليات  وفي املعاهد التجريبية )العلوم الطبيعية، الزراعة، الطب

يض، هندسة وعلوم الحاسوب( يشمل على األسنان، العلوم الطبّية، الصيدلة، املعالجة بالتشغيل، التمر 

 . عليميةنقطة  45األقل 

البرنامج الدراس ي الكامل لنيل اللقب األول في مسار تخصص مزدوج بحيث أحد أقسامه يكون من كلية 

 . عليميةنقطة  40نظرية والثاني من كلية تجريبية، يشمل على األقل 

مل كل عالمات السنة السابقة، بما فيها العالمات في يتم ش لقالمة املتفوقينمعدل العالمات للتدريج  ب 

عّرفة كمساقات "مُ 
ُ
 .خزنة" أو مساقات "فالضة"املساقات امل

العالمات التي وصلت بعد العالمات التالية  ا تؤخذ بالحسبان في املعدل للتدريج لقالمة املتفوقين:  ج 

ح" وغيرها؛ وكذلك عالمات في مساقات املوعد املحدد، عالمات كالمية مثل "ُمعفى"، "ُمستحق"، "ناج

 اللغات للحصول على إعفاء.

وا على "إعفاء" من صلأو الذين لم يح 65عالمة أقل من  الطالب الذين حصلوا في السنة السابقة على د 

 دراسة اللغة ا انجليزية، لن يستحقوا أن يكونوا ضمن قالمة العميد.

 د بإمكانية إعطاء تمثيل للطالب بحسب دفعات التعليم عند تركيب القالمة قد يفكر العمي 16.1.1.1 

 املختلفة أو بحسب مجا ات التعليم املختلفة، بحسب مسارات التعليم املختلفة، وغيرها من ا اعتبارات.

حدد في قالمة العميد بكل   16.1.1.2 
ُ
 مكانة الطالب الذي يدرس بتواٍز للقبين جامعيين في كليتين، ت



 دراسته في الكلية ذاتها. كلية على حدة بحسب 

يكونوا املمكن ان  الطالب الذين أكملوا دراستهم في اللقب كما هو مطلوب ومن  16.1.1.3 

أن يتم إدراجهم في قالمة العميد بحسب نتالج دراستهم في السنة األخيرة من  مستحقين

م التوجه اللقب، لكنهم لم يستوفوا العدد األدنى من النقاط التعليمية املطلوبة، عليه

 هو مذكور أعاله. خطًيا إلى الكلية في فترة ا اعتراضات، كما

  

 العميد للقب األول  منح  16.1.2

يمنح عمداء الكليات منح التفوق للطالب املختارين من قالمة العميد بحسب اعتباراتهم، ومع إعطاء حق 

 تمثيل ماللم لألقسام املختلفة. 

عطى جالزة العميد للقب   16.1.2.1
ُ
األول كمنحة قسط جامعي للسنة الدراسية الحالية بنسبة نصف  

 من القسط الجامعي السنوي.  %50القسط الجامعي الشخص ي للطالب، لكن ليس بنسبة  أعلى من 

رسل الكلية رسالل شخصية للطالب الذين يستحقون املنح، وتنشر قالمة املستحقين،  16.1.2.2
ُ
ت

 على الطالب متابعة ا اعالنات هذه. ا.طريقة توزيع الجالزة وموعد توزيعه

 للقب األول  قالمة رليس الجامعة 16.1.3

 في الجامعة. 
ً
 شمل قالمة رليس الجامعة للقب األول ، وبحسب اعتبارات الرليس، الطالب األكثر تفوقا

، يتم اختيار هؤ اء الطالب من قالمة الطالب املتفوقين بحسب قالمة العميد. الطالب الذين 
ً
 يتمعادة

في قالمة رليس الجامعة يحصلون على رسالة شخصية من رليس الجامعة ويتم طباعة مالحظة  إدراجهم

في قالمة  إدراجهمحول هذا التفوق على تصريح الدراسة والعالمات. في هذه الحالة لن تظهر مالحظة حول 

 العميد.

 

 منح رليس الجامعة للقب األول   16.1.4

عطى منح رليس الجامعة للقب ا
ُ
ألول لجميع الطالب الذين تظهر أسمائهم في قالمة رليس الجامعة وهي  

 شمل منحة قسط جامعي للسنة الدراسية الحالية بنسبة القسط الجامعي للطالب، لكن ليس أكثر من 

 من القسط الجامعي السنوي. باإلضافة إلى ذلك، من املمكن أن  شمل املنحة جالزة مالية. 100%

 

 ون في اللقب الثدنيالطالب املتفوق 16.2

الطالب املتفوق قد يكون مستحقا أن يتم إدراجه في قوالم العميد ورليس الجامعة بحسب نتالجه خالل 

 فترة الدراسة لنيل اللقب الثاني )بعد السنة األولى وبعد السنة الثانية( .

 



  قوالم العميد للقب الثاني 16.2.1

من نسبة  %10لين الذين نسبتهم في السنة السابقة  ا تتجاوز في قالمة العميد يتم إدراج الطالب أو املؤه

 الطالب للقب في تلك السنة بحسب القواعد التالية :

في املسار  %27نسبة التعليم املطلوبة لنيل اللقب )من  %40درسوا في تلك السنة على األقل بنسبة من 

 .85معدل عالماتهم في تلك السنة  ا يقل عن  ثالثي السنوات(.

 

ي معدل العالمات لسلم التدريج يتم حسبان كل عالمات السنة السابقة، بما في ذلك العالمات في املواد ف

 ’( .ج 16.1.1املساعدة، في دروس ا استكمال، وفي الدراسة الفالضة )لكن أنظر البند 

 

 منح العميد للقب الثاني  16.2.2

عطى  16.2.2.1
ُ
بحسب معطيات القبول لهؤ اء الطالب  الثاني اللقب في أولى سنة لطالب التفوق  جالزة  

منح هذه الجالزة 
ُ
 مئوية لنسبةبهدف  شجيعهم على الدراسة لنيل اللقب وا انخراط في العمل األكاديمي. ت

  .90 عن تقل  ا في اللقب األول  النهالية عالمتهم الذين كلية، كل في اللقب هذا في أولى سنة طالب من معينة

منح  16.2.2.2
ُ
 املسار إلى ا انتقال والذي البرنامج، في للطالب أو البحثي املسار لطالب التفوق  لزةجا ت

 .  الثانية الدراسية السنة عند فقط ُيتاح فيه البحثي

يحق للكلية منح جزء من جوالز التفوق للقب الثاني ، للطالب الذين سيبدأون دراستهم   16.2.2.3

 لدراسية.لهذا اللقب في الفصل الثاني من السنة ا

منح لنسبة معينة من بين طالب السنة   16.2.2.4
ُ
جالزة التفوق لطالب السنة الثانية للقب الثاني ت

في كل كلية، وذلك استناًدا إلى معدل عالماتهم في كل املساقات التي  هذا اللقبلالثانية 

جمدة ومساقات اللغات )
ُ
العبرية درس فيها في السنة الثانية باستثناء بعض املساقات امل

 وا انجليزية( للحصول على إعفاء.

عطى جالزة العميد للقب الثاني كمنحة إعالة لسنة وإعفاء من القسط الجامعي   16.2.2.5
ُ
 

 من القسط الجامعي السنوي. %100وز الـ بنسبة  ا تتجاالشخص ي لكن 

 

 قوالم رليس الجامعة للقب الثاني 16.2.3

 في الجام  شمل قالمة رليس الجامعة للقب الثاني
ً
عة، بحسب اعتبارات رليس الطالب األكثر تفوقا

 الجامعة.

 
ً
درجين في قالمة العميد.، يتم عادة

ُ
 اختيار هؤ اء الطالب من بين الطالب املتفوقين امل



الطالب الذين يتم إدراجهم في قالمة رليس الجامعة يحصلون على رسالة شخصية من رليس الجامعة 

ويتم طباعة مالحظة حول هذا التفوق على تصريح الدراسة والعالمات. في ومالحظة بخصوص هذا التفوق، 

 هذه الحالة لن تظهر مالحظة حول إدراجهم في قالمة العميد.

 جالزة رليس الجامعة للقب الثاني 16.2.4

درجين في قالمة رليس 
ُ
يمنح رليس الجامعة جالزة مالية لبعض الطالب الذين تّم اختيارهم من أولئك امل

 . 16.2.2معة، باإلضافة إلى منح العميد كما هو مذكور في البند الجا



 

 بخصوص املنح عدّمة أمور  16.3

16.3.1  ،
ً
الدراسة والتقدم ب ُملزًما الطالب زة التفوق أو جالزة رليس الجامعة يكون للحصول على جالعادة

وفي ’ أ -16.1.1عّرف في البنود )كما هو م ية الحالية في برنامج دراس ي كامللالمتحانات خالل السنة الدراس

 ’(.أ – 16.2.1البند 

)نحو خالل الدراسة للقب األول ثالث مرات على األكثر  الحصول على منحة العميدالطالب  بإمكان  16.3.2

خالل مرتين ؛ أو أربع مّرات في برنامج أربع سنوات(، و السنوات والثالثة في برنامج ثالثيالثانية ، السنة األولى 

منح مرة واحدة الثانية )نحو السنة األولى والسنة ه للقب الثانيدراست
ُ
(. جالزة رليس الجامعة للقب الثاني ت

 فقط. 

 ا يستطيع الطالب الحصول على جالزة تفوق أو جالزة رليس الجامعة بعد انتهاء السنة الدراسية   16.3.3

 األخيرة بحسب عدد السنوات القانوني لنيل اللقب.

ب الذي يستحق بحسب نتالجه في نفس اللقب وفي نفس الكلية ألكثر من جالزة واحدة، الطال  16.3.4

 يحصل فقط على جالزة واحدة )األعلى من بين الجوالز التي يستحقها(.

تفوق أو جالزة رليس الجامعة، عليه أن ينظم جميع التزاماته في قسم  منحةالطالب الذي يستحق  16.3.5

 .ةالز املنحة / الجيكون لهذا عالقة بموعد الحصول على حسابات الطالب بحيث أن  ا 

، يحق للعميد ولرليس الجامعة أن يأخذوا  16.3.6
ً
عند اختيار مستحقي املنح من بين الطالب األكثر تفوقا

 بالحسبان أيًضا، وضع الطالب ا اقتصادي.

 بموارد الجامعة في تلك السنة. مبلغ املنح مشروط  16.3.7

 

 ت ع  الطالبتمرير معلومد. 17

 (18 – 008حسب  عليمات اإلدارة رقم ب عّدل)ُم  

على  ةُيحدد هذا البند كيفية تمرير املعلومات من مخزون املعلومات التابع إلدارة الطالب وهذا للمحافظ

 أو  علم في الجامعة للقب ما أو ضمن أي برنامج خاص.و/ هو كل من  سجل  - خصوصية الطالب. طالب

 

 أمور عدمة 17.1

ما من الجامعة أو من خارجها، يجب أن كل طلٍب للحصول على معلومات عن الطالب من جهة   17.1.1

 ، املعلومات املطلوبة، هدف الطلب وهدف استعمال املعلومات.املعلومة لباطُيفصل هوية 

كر أعاله، عليه ا التزام باستعمال هذه   17.1.2
ُ
على كل جهة أو شخص حصل على معلومات كما ذ

 لومات للهدف الذي شرحُه صاحب الطلب  ا غير.املع

 لقاة على أكتاف رؤساء األقسام.ُم باملوضوع، ذوي الصلة ة تمرير هذه التعليمات للعاملين مسؤولي  17.1.3

 



 تمرير معلومدت شخصية ع  الطدلب  17.2

 للطالب أو وكيله.

. يمكن  سليم املعلومات خزونمعلى معلومات تخصه واملوجودة في بطلٍب منه، يستطيع الطالب الحصول 

 هذه املعلومات لوكيله استناًدا إلى توكيل منه.

 أكاديمية في الجامعة هيئةل

، الحصول على معلومات عن الطالب، حين ةأكاديمية في الجامعة والسكرتارية األكاديمي هيئاتبإمكان 

 يكون األمر ضرورًيا لتأدية وظالفهم. 

 لجسم إداري في الجامعة

، السنة ، عنوانهبرية في الجامعة  ستطيع استالم معلومات التي تحتوي على األكثر اسم الطالأجسام إدا

الدراسية والقسم الذي يتعلم فيه. األجسام اإلدارية في الجامعة التي تحتاج ملعلومات عن عالمات الطالب 

ساعدة، دالرة قبول الطالب،  اتخاذ قرارات بشأنه )دالرة القوى العاملة في جناح املوارد البشرية، دالرة امل

مسكن الطلبة(،  ستطيع الحصول على تلك املعلومات فقط فيما إذا وافق الطالب على ذلك خطًيا. 

  تهم.اوحدات مراقب الجامعة واملراقبة الداخلية لهم الحق في استالم معلومات مفصلة بحسب صالحي

عطى أي معلومات عن طا من خارج الجامعة ملن يطلب ذلك
ُ
كان من  لب إلنسان، أو لجهة أو جسم أيٍ  ا  

خارج الجامعة )بما في ذلك جامعة أخرى، مؤسسة حكومية، وسلطات الجيش وما شابه(، إ ا استناًدا إلى 

 ل الطالب، باستثناء معلومات ُيلزم القانون إعطاؤها. بطلب خطي من قِ 

 

 تمرير معلومدت لحصدئية ع  مجموعدت طالبية  17.3

 عةداخل الجامموظف 

سجلين مدارس، أجسام داخل الجامعة: كليات، 
ُ
أقسام،  ستطيع استالم معطيات إحصالية عن الطالب امل

عموًما فقط  بلديهم. أجسام أخرى في الجامعة  ستطيع الحصول على معطيات إحصالية عن الطال 

عطى هذه املعلومات من دون كشف هويات الطالب.
ُ
 بُمصادقة رليس الجامعة أو وكيله.  

هم وكذلك اوينرابطة الطالب الحصول على قوالم اسمية للطالب وعن ن عنيستطيع ممثلو  بطة الطالبلرا

 معطيات إحصالية عن الطالب بحسب تقسيم ملجا ات الدراسة، لهدف فعاليات متعلقة برابطة الطالب. 

ب فقط أجسام خارج الجامعة  ستطيع الحصول على معلومات إحصالية عن الطال  ألجسام خارج الجامعة

 
ُ
عطى لكل طلب بشكل فردي. بُمصادقة من رليس الجامعة، أو من خ

ُ
ّول من طرفِه. مصادقة من هذا النوع  

تيح الكشف عن 
ُ
عطى لجسم خارجي تكون من غير أسماء الطالب وبصورة  ا ت

ُ
املعلومات اإلحصالية التي  

 هويتهم. 

 

 مسؤولية  17.4

مة املعلوماتية، السكرتارية لشؤون التعليم ولشؤون الطلبة في مدير دالرة شؤون الطلبة، مدير دالرة األنظ

 وكل من في حوزته معلومات عن الطالب، مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.املعاهد  الكليات/



 

 الدفع 17.5

صادقة على إعطاء معلومات يمكن أن تكون مشروطة بدفع.
ُ
 امل

 

 بحقوق النشر الخدصة بدلطال . 18

 بالخدصة بدلطال حقوق النشر   18.1

، برنامج حاسوبي، مادة، صيغة مية و/ أو تكنولوجية، وكل إجراءاختراع، بما في ذلك فكرة أو معرفة عل

يقوم  ب. لكن حينال عها ملكية الططالب، تبقى جمي قام بهوكذلك كل تطوير وتحسين  اختراع أصلي، 

عمل بحث أو مشروع ممول من قبل ال هذا ا اختراع خالل عملهم في الجامعة أو أثناءبإنتاج الطالب 

األكاديمي أو حين حصل الطالب على منح  الطاقم الجامعة أو طرف ثالث أو في إطار إرشاد من قبل عضو في

عندها تكون للجامعة امللكية على ا اختراع نفسه وعلى امللكية الفكرية، كل هذا خاضًعا  –استكمال 

كر أعاله.لتعليمات اإلدارة في هذا املوضوع. الطالب مل
ُ
   زمون بالتبليغ عن كل اختراع للجامعة كما ذ

 حقوق النشر بدلنسبة للمواي التعليمية  18.2

يحق للطالب  سجيل أقوال معلميهم، وحتى  سجيل املحاضرات  استعما اتهم الشخصية، لكن ُيحظر عليهم 

لٍب في املساق. على تصوير املحاضرات ونشر مالحظات أو  سجيالت املحاضرات ملن لم يكن مسجال كطا

الطالب أن يعلموا أن املعلمين يستعملون أحيانا مواًد  عود ملكيتها آلخرين، حيث أن حق استعمالها يجوز 

للمحاضر في إطار املساق فقط. الطالب الذين يخالفون حقوق النشر التابعة للجامعة أو آلخرين بما فيهم 

كر أعاله، محاضري الجامعة، أصحاب ملكية مواد التي  يجوز ل
ُ
لمحاضرين استعمالها فقط بإذنهم، كما ذ

 جهاز القضاء العام. قد يحاكمون على ذلك في املحاكم ا انضباطية وربما أيًضا في 

 

 

 

 

 

 

 



 . لجراءات العتراض، التوجهدت والشلدو  19

 :أدناهمفّصل  ،شؤون مختلفةخصوص إمكانيات التوجه ب

، من ِقبل ممثلين عن قدر اإلمكانبصورة مركزة، يتم تقديمهم  أو شكوى تتعلق بعدد من الطالب  استئناف

 الطالب.

ويجب عدم التوجه ألكثر  ا يمكن تخطي صالحيات مدرجة )مثل التوجه ملسؤول القسم قبل السكرتارية( 

من جهة واحدة في الوقت ذاته أو لجهة إضافية قبل الحصول على رٍد من الجهة التي توجه إليها الطالب 

.
ً
 أو ا

محق للطدلب تقدمم اعتراض على عالمة امتحدن، وظيفة أاكديممية أو على عالمة مسدق )أنظر  19.1

 (8.5 -و 7.10أمًضد البنوي 

حاضر أو إلى السلطة األكاديمية التي 19.1.1
ُ
 العالمة. أعطت يتم تقديم ا اعتراض إلى امل

 قبل تقديم ا اعتراض .والوظيفة  يحق للطالب معاينة ا امتحان 19.1.2

 أيام من يوم نشر دفتر ا امتحان . 3يتم شرح ا اعتراض وتقديمه خالل  19.1.3

حاضر على ا اعتراض هو نهائي باستثناء بعض الحا ات الشاذة عن أنظمة الجامعة )توجه  19.1.4
ُ
رد امل

 أدناه( وادعاءات حول تمييز، إساءة أو اعتبارات مرفوضة أو غريبة عند منح العالمة 19.2بحسب البند 

قسم بأمور تتعلق يمكن تقديم طلب استئناف لرليس ال ومع ذلك ( .دناهأ 19.4)توجه بحسب البند 

التي تدعم اسباب الخطأ التي  ...بالتعليم بشرط عرض معطيات , مصادر من ا ادب , مواد  عليمية الخ

 طة اخرى .وقعت بفحص ا امتحان . يحق لرليس القسم الرد على ا استئناف لوحده او ا استعانة بسل

 أنظمة التعليم والدراسةتخطي شكو  حول  19.2

قد شذت عن األنظمة الجامعية أو  ،يتم تقديم الشكوى خطًيا للجهة، التي بحسب رأي الطالب 19.2.1

لتعليم(. إذا تبين أن ذلك صحيح، أنظمة األقسام املتفق عليها )مثل، محاضر، رليس القسم، سكرتارية ا

 مباشرة إلى الجهة املسؤولة عن موضوع الشكوى. شكوى يستطيع الطالب توجيه ال

لطالب ملسؤولة عن تلك التي توجه إليها ايمكن ا اعتراض على رد الجهة أمام الجهة ا اعلى أو الجهة ا 19.2.2

أو ا وبحسب الترتيب التالي: رليس القسم، لجنة التعليم، عميد الكلية، رليس لجنة أنظمة التعليم 

 والدراسة.

 الدراسة أمقدفراض على اعت 19.3

 يتم تقديم ا اعتراض على ايقاف الدراسة إلى لجنة التعليم في الكلية األم التي يتبع الطالب إليها.

 مرة إضافية من ِقبل عميد الكلية يتم فحص قرار اللجنة



 شكو  على خلفية شخصية 19.4

قدم الشكاوى حول معاملة غير  القة، أو 
ُ
 ية.أذية شخصية، إلى عميد الكلت

 توجه بخصوص مالَءمدت شخصية 19.5

ة في البند  19.5.1
ّ
 في الدستور. 7.4أنظمة التوجه بخصوص موضوع ا امتحانات في مواعيد خاصة مفصل

مات ألمور مثل 19.5.2 ، دعم التعليم، ُعسر  علمّي، حمل وخدمة احتياطية، املنالية توجهات لطلب مالء 

 جميعها مرتّبة في أنظمة منفصلة:

 http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.146:  يةاملنال

   http://studean.huji.ac.il/?cmd=learning_disabilities.148تعلمّي : الُعسر ال

 http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.109  : ندر والحمل : الج  

 http://studean.huji.ac.il/?cmd=miluim: الخدمة ا احتياطية : 

مات بسب 19.5.3 ب حا ات شخصية )غير مذكورة أعاله( يتم توجيهها للسلطة املسؤولة توجهات لطلب مالء 

حاضر
ُ
مات من هذا النوع ) امل حين يتعلق األمر بتأجيل موعد تقديم الوظيفة، لجنة التعليم  -عن منح مالء 

حين يتعلق األمر بتمديد فترة الدراسة وغيرها(. قرار هذه السلطة قابل لفحص إضافي من ِقبل عميد  –

 أو من ِقبل عميد شؤون الطلبة.  الكلية

 شلدو  ملفوض قبول شلدو  الطالب 19.6

ين في البنود بعد 
ّ
أعاله، يحق للطالب  19.2-5استيفاء جميع إجراءات عالج الشكوى و/ أو ا اعتراض املفصل

 التوجه بحسب الدستور إلى مفوض قبول شكاوى الطالب .

secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.638-http://academic    : وأنظر أيًضا

http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.145 

 تحرش جنس ي شلدو  بخصوص 19.7

التحرش الجنس ي، بما في ذلك الحصول على استشارة لتقديم شكوى، يجب التوجه بتعلق لكل موضوع ي

 http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.123. إلى املفوضة ملنع التحرش الجنس ي : مباشرة 

 األاكديممي/ اإلياري/ الطالب الطدقم ءشلدو  انضبدط ضد أعضد 19.8

 ، يجب التوجه إلى :مخالفات انضباطفي حال ا اشتباه بحدوث 

http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.146
http://studean.huji.ac.il/?cmd=learning_disabilities.148
http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.109
http://studean.huji.ac.il/?cmd=miluim
http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.638
http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.638
http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.145
http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.145
http://studean.huji.ac.il/?cmd=acceptability.123


 إلى السكرتارية األكاديمية )بخصوص الكادر األكاديمي والطالب(:  19.8.1

  .ac.il/?cmd=contactsecretary.huji-http://academic 

 إلى نالب املوارد البشرية )بخصوص املوظفين اإلداريين(: 

 http://hr.huji.ac.il/contact.php  

 راقب الجدمعة شلدو  مل 19.9

 عطي اهتماًما ألي أذية  شكاوى بخصوص إدارة غير سليمة من ِقبل سلطات الجامعة أو موظفيها )والتي  ا 

شخصية للطالب والغير موجودة ضمن صالحيات مفوض شكاوى الطالب(، يمكن التوجه إلى مراقب 

 الجامعة:  

http://comptroller.huji.ac.il/contact.html 

 التدريس والمتحدندتواجبدت املحدضر فيمد متعلق بمواضيع . 20

 عطي الجامعة العبرية أهمية فالقة لجودة التعليم. على محاضري الجامعة متابعة التطورات في األبحاث في 

بصورة تضمن ا استيعاب األفضل للمواد. على املحاضرين  مجا اتهم وعلى أن يعرضوا ذلك على طالبهم

ا بشدة على كرامة و ميرهم، وأن يحافظتقييم وظالف طالبهم بصورة حكيمة وعادلة حسب فهمهم وض

 املؤسسة والطالب.   

الفصل  إجراءات التعليم والدراسة. في كل حالة تناقض بين هذا بقية فصول التفاصيل أعاله  ستند على 

لزم. –إجراءات التعليم والدراسة وبين املذكور في فصل آخر من 
ُ
 املكتوب في الفصل اآلخر هو امل

 وعالمدتامتحدندت، وظدئف  20.1

وزنها النسبي في هو ُيعلم املحاضر خطًيا طالبه في بداية املساق ما هي واجباتهم في املساق وما   20.1.1

 تحديد العالمة النهالية.

حدد للتسجيل   20.1.2
ُ
نشر إلعالم الطالب في فترة قريبة للموعد امل

ُ
 وت

ً
حدد ُمسبقا

ُ
مواعيد ا امتحانات ت

 للمساقات.  

بنفس درجة الصعوبة وبنفس الصيغة. محاضر ’ وب’ مارات ا امتحانات في املوعدين أتكون است  20.1.3

، عليه ’ركز املساق الذي يريد أن ُيحيد عن هذه القاعدة حسب اعتباراته األكاديمية في موعد باملساق/ ُم 

 التوجه بطلب إلى لجنة التعليم التابعة للكلية.

إذا كان ا اختالف بين املجموعات  ميع املجموعات في املساق.استمارة ا امتحان تكون متشابهة لج  20.1.4

 ُيلزم املحاضر بتحضير استمارات امتحانات مختلفة، يتم فصل املساق منذ البداية ملساقات مختلفة.

http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=contact
http://hr.huji.ac.il/contact.php
http://comptroller.huji.ac.il/contact.html
http://comptroller.huji.ac.il/contact.html


ذكر الوزن النسبي لكل فصل أو سؤال في ا امتحان في استمارة ا امتحان. إذا لم ُيحدد الوزن يُ   20.1.5

 تكون جميع األسئلة متساوية. النسبي لألسئلة،

سجل على استمارة ا امتحان و ا تزيد عن  –مدة ا امتحان   20.1.6
ُ
خصصة لالمتحان  

ُ
دة امل

ُ
ساعات.  3امل

ساعات ُيقسم  3يحق للعميد منح موافقة ملرة واحدة  امتحان ملدة أطول. ا امتحان الذي تطول مدته عن 

ا امتحان لطالب  ا يتحدثون اللغة العبرّية أو ذوي ُعسر ا استراحة. إلى استمارتين، وُيجرى القسم الثاني بعد 

 ) "امتحانات وعالمات" ( . 7 ل في الفصلمفصّ  علمي يتم تمديده كما هو 

 أثناء ا امتحان املحاضر  مسؤولية  20.1.7

والتنقل  محاضر املساق مسؤول عن إدارة ا امتحان. عليه أن يكون متواجًداا امتحان هو جزء من املساق و 

عليه ان يكون قريًبا من قاعة ا امتحان بين قاعات ا امتحان من أجل إدارة ا امتحان بصورة صحيحة و 

. إذا لم يتمكن املحاضر من ذلك، ليتمكن من الوصول إلى القاعة وا اجابة على أسئلة الطالب أو املراقبين

  من واجبه أن يعين بديال عنه.

للمحاضر أو ممثال عنه توقيف الطالب عن استكمال ا امتحان وذلك  في حال خرق شديد للتعليمات، يحق

فقط في حال كون األمر ضرورًيا ملنع إزعاج الطالب اآلخرين في ا امتحان. في هذه الحالة، ُيقدم املحاضر 

 شكوى للجنة الطاعة.

 مسؤولية فحص املهام الكتابّية  20.1.8

 مثل الخدمة ا احتياطية، السفر محاضر املساق مسؤول عن إعطاء عالمات في املسا
ً
ق. أمور متوقعة ُمسبقا

رير امتحانات أو وظالف للفحص من ِقبل مساعد أكاديمي أو شخص ج، املشاركة في مؤتمرات وأيًضا تمللخار 

 .آخر،  ا  عفي محاضر املساق من هذه املسؤولية

 مدة فحص املهام 20.1.9

هذه من يوم ا امتحان، وإذا كانت  عمل أيام 8ل رتارية خالُيسلم املحاضر العالمات ويعيد ا امتحانات للسك

صادقة على تمديد ،خاصة تفي حا ا يحق للعميد، . 8لة في فصل فبحسب املواعيد املفصّ  -وظالف 
ُ
لفترة  امل

صادقة على تمديد الفترة مشروط
ُ
 فحص امتحان أو وظيفة، شرط أن يتم إعالم الطالب بهذا املوعد. امل

متابعة دراستهم أو بإمكانية شمل العالمة في املعدل بموعد  ا يضر بإمكانية الطالب بالمة أيًضا بتسليم الع

 بهدف الحصول على جالزة تفوق.

 ر بفحص ا امتحاناتتأخ  20.1.9.1

تقوم سكرتارية التعليم التابعة للكلية و/ أو سكرتارية املعهد بإبالغ رليس لجنة التعليم باملحاضرين الذين 

حدّد، ويقوم هذا، بحسب اعتباراته، بتحويل هذه املعلومات للعميد و/ أو لم يسلموا ال
ُ
عالمات باملوعد امل

لرليس اللجنة ألنظمة التعليم والدراسة ملتابعة املوضوع. تأخير شاذ وغير مبرر ُيعتبر كمخالفة انضباط 

 ول للمحكمة ا انضباطية التابعة للكادر األكاديمي.ويّح 



 اعتراض 20.1.10

(، يجب على املحاضر أن  8 -  7)بحسب التعليمات في فصل تقديم اعتراض على عالمة امتحان إذا تم 

تقديم ا اعتراض. يحق للعميد، الذي يلي املوعد األخير ليوم المن ابتداًء عمل  أسبوعيقدم رًدا مفصال خالل 

بإمكانية الطالب في حا ات خاصة، ان ُيصادق على تمديد لفترة فحص ا اعتراض وبشرط أن  ا يضر هذا 

 بمتابعة دراسته أو بإمكانية شمل العالمة في املعدل بهدف الحصول على جالزة تفوق.

 إعطاء عالمة في حال تضارب مصالح 20.1.11

)ابن، ابنة، والد، أخ، زوج/ة  ذات قربة عاللية لهاملحاضر الذي سيعطي عالمة امتحان أو وظيفة لطالب 

رليس لجنة التعليم/ نالب العميد ، الذي ح معين، عليه التوجه إلى رب مصالوما شابه( أو في حال تضا

وبحسب اعتباراته، يحول الوظيفة أو ا امتحان للفحص ملحاضر آخر أو إضافي أو يتخذ أي إمكانية أخرى 

 (.7.8.6؛ 4.2.1.1تبدو له صحيحة )أنظر أيًضا 

 نشر العالمات 20.1.12

رسل للحاسوب يتم نشرها 
ُ
للطالب عن طريق موقع املعلومات الشخصية ويتم إرسالها إليهم العالمات التي ت

ممنوع نشر العالمات على لوحات اإلعالنات أو على موقع  (SMSنصية )بواسطة البريد اإللكتروني وكرسالة 

 ا انترنت، مثل موقع املساق أو موقع التعليم املسموع.

 تواجد املحدضرون 20.2

 ساعات ا استقبال  20.2.1

 للقاء طالبهم وذلك من خالل تحديد خالل الس
ً
نة الدراسية على محاضري الجامعة أن يخصصوا وقتا

. عة بدون حاجة لتحديد موعد ُمسبقساعات استقبال أسبوعية في مكاتبهم و/ أو في املختبر في الجام

، قدر اإلمكان، لكي 
ً
 املحاضر الذي يضطر إللغاء ساعة استقبال ُيعلم سكرتارية القسم ُمسبقا

ُ
 بلغت

السكرتارية بدورها الطالب. في فترة عطلة التعليم وفي فترة ما قبل السفر إلى الخارج ُيعطي محاضري 

الجامعة أرقام هواتفهم و/ أو بريدهم اإللكتروني، الذي من خالله من املمكن التواصل معهم بصورة 

 معقولة.

 مكانيتين.يحق للكلية/ املعهد تحديد سياسة تمنح أفضلية لواحدة من هاتين اإل 

 إلغاء محاضرات  20.2.2

 قدر اإلمكان 
ً
املحاضر الذي لم يتمكن من الحضور إلى املحاضرة ُيعلم سكرتارية املساق بذلك مسبقا

: املحاضرة امللغاة، يتم ا ابالغ عنها من قبل سكرتارية املساق عبر الوساللويحاول جاهًدا إيجاد بديل عنه. 

 ( .ביטולוןمعلومات اإللغاء )لكتروني، اإلبريد ال، رسالل نصية



ألسباب لذلك، املقبول، يفحص رليس القسم ا بصورة تتجاوز في حالة إلغاء محاضرات أو ساعات استقبال 

 وإذا اقتض ى األمر ُيشرك العميد/ رليس املعهد في عملية استيضاح املوضوع.

 مسدعدة الطالب الذم  مخدمون في الخدمة الحتيدطية 20.3

الطالب الذين خدموا في الخدمة ا احتياطية  استكمال املواد التي خسروها قدر  يساعد املحاضرون

. هذه ا استكما ات تجري بواسطة دروس استكمال، التعليم والدراسة في أنظمة 6.2اإلمكان، بحسب البند 

 ساعات استقبال موسّعة، توفير مواد خاصة في خدمة الطالب، وما شابه.

 

 

 ":نظدم املدّرسينيلهم في "على املحدضري  حتلنة تفدص

 .املحدضري  منظومة –< شؤون الطلبة  (אקדמי סגל) أاكديممي طدقم < (סגלهيئة ) <موقع الجدمعة 
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 .ا اشتراك ببرنامج تبادل الطالب  –ملحق أ 

 

 العبرية.ماللمات للصعوبات باللغة  –ملحق ب 

 

 عليمي.التماللمات للعسر  –ملحق ج 

 

 ) ألوالديه( . ماللمات لظروف ا ابوة واألمومة –محلق د 

  

 ا احتياطية.الخدمة ماللمات لخادمي  –محلق ه 

 

 العبرية. علم  –ملحق و 

 

 .  علم ا انجليزية –ملحق ز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الطالب تبادل برامج في المشاركة: أ الملحق

والتي تهدف إلى تشجيع برامج  تعاقدت الجامعة العبرية مع العديد من المؤسسات األكاديمية الرائدة في البالد،

تستمر الدراسة  ستتاح للطالب في كل عام إمكانية الدراسة خارج البالد. ،طار هذه التعاقداتتبادل الطالب. في إ

بحيث يتم االعتراف بها من أجل إتمام متطلبات  ،سي واحد أو مدة سنة دراسية كاملةخارج البالد مدة فصل درا

يقدم طالب من خارج البالد كما وأنه في إطار هذه التعاقدات، س الدراسة للقب األول في الجامعة العبرية.

 للدراسة في الجامعة العبرية. 

بين الحين واآلخر، يناشد المكتب الدولي وسكرتارية الكليات المختلفة الطالب بتقديم ترشحهم لبرامج تبادل 

في هذا المستند، تم تفصيل وتعريف الشروط العامة  .تلف الجامعات والمجاالت الدراسيةالطالب في مخ

مثل: تحديد عدد ) هذه البرامج، إذ أنه من المحتمل أن تكون هناك شروط إضافية أخرىللمشاركة في 

تحديد حجم اإلعفاء من الدراسة للقب، إتمام  ،ل، االعتراف بالمساقات التعليميةالمشاركين، تحديد سير القبو

 في بعض البرامج المقترحة من قِبل الكليات واألقسام المختلفة.   (المهام وغيرها

الواضح أن انتقال الطالب إلى خارج البالد في إطار المساقات التابعة للجامعة العبرية أو في إطار من 

االستكماالت الدراسية التي يتم تنظيمها من قِبل مجال التخصص/الكلية ال يخضع لألنظمة المذكورة في هذا 

سؤولة عن المساقات التي تجرى خارج الملحق، إنما ألنظمة المساقات التي تجرى في البالد وأنظمة الكليات الم

  البالد. 

ال تنطبق تعليمات هذا المستند على طالب الدكتوراه الذين ينتقلون إلى خارج البالد، إذ أن لهؤالء الطالب 

 http://academic-أنظمة منفردة خاصة يمكن االطالع عليها عبر الرابط التالي: 

secretary.huji.ac.il/.upload/talmidei%20mehkar%207%202015.pdf   

  

 معلومات عامة 

تلقى على الطالب مسؤولية التحقق  الدولي بما في ذلك برامج تبادل الطالب.تشجع الجامعة العبرية التعاون 

أن االنتقال للدراسة خارج البالد ال يمّس بمتطلبات دراسته األكاديمية في الجامعة العبرية، بما في ذلك  (أ)من: 

الخاصة  أنه يمتثل للشروط (ب)متطلبات كل واحد من مجاالت التخصص التي يتم تعلمها خالل اللقب، 

 لبرنامج تبادل الطالب الذي يشارك فيه. 

قد تطول سنوات الدراسة للطالب المشارك في برنامج تبادل الطالب  على الرغم من جهود الجامعة،

أكثر من المعتاد والمحدد في أنظمة اللقب، بما في ذلك األمور المتعلقة برسوم الدراسة خارج البالد 

 السنوية في الجامعة العبرية. 

  

 تقديم الترشح لبرنامج تبادل الطالب والمصادقة على البرنامج الدراسي  .1

يتوجب على الطالب المعني باالنتقال للدراسة خارج البالد في إطار برنامج تبادل الطالب التوجه  1.1

من بعد  للمكتب الدولي ولسكرتارية التعليم في الكلية األساسية، وفقاً لما يتم نشره بشأن الموضوع.

انتقاله لخارج البالد، عليه الحصول على مصادقة  وقبل ،طالب لبرنامج تبادل الطالببول الق

 أكاديمية بشأن المساقات التي بوّده تعلمها في الخارج. 

المساقات التي تجرى في الجامعات المتعاقدة مع الجامعة العبرية في برنامج تبادل  ،بشكل عام 1.2

يتوجب على الطالب  ،قبل الوحدات التعليمية. مع ذلكن م االطالب، يتم االعتراف بها أكاديميً 

تتم إجراءات المصادقة من خالل  الحصول على مصادقة بشأن برنامجه التعليمي خارج البالد.

ي التخصصات من أجل المصادقة سكرتارية الكلية/الوحدة التي سيتحّول بدورها البرنامج لمستشار

ن من المحتمل حدوث تغييرات فيه في المستقبل، يجب الحصول على المصادقة حتى وإن كا .عليه

 جيل لجميع المساقات في البرنامج.لن يتيح للطالب إمكانية التس األمر الذي

 

http://academic-secretary.huji.ac.il/.upload/talmidei%20mehkar%207%202015.pdf
http://academic-secretary.huji.ac.il/.upload/talmidei%20mehkar%207%202015.pdf
http://academic-secretary.huji.ac.il/.upload/talmidei%20mehkar%207%202015.pdf
http://academic-secretary.huji.ac.il/.upload/talmidei%20mehkar%207%202015.pdf
http://academic-secretary.huji.ac.il/.upload/talmidei%20mehkar%207%202015.pdf
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يمكن تغيير  ،مجها، أو ألسباب أخرى غير متوقعةفي حال قامت الجامعة المستضيفة بتغيير برا 1.3

إللكتروني من أجل الحصول على تفاصيل برنامج الدراسة. يتوجب على الطالب التوجه عبر البريد ا

مصادقة على التغييرات في برنامج دراسته من مستشاري التخصص مع إرسال نسخة للكلية 

 األساسية  

والتي تتطابق بشكل  (سبقاً أو الحقاً )ملن تتم المصادقة أو االعتراف بالمساقات من خارج البالد  1.4

 ،بعد انتهاء مدة التبادل في الجامعة العبرية.كبير مع المساقات التي تعلمها و/أو سيتعلمها الطالب 

سيحق  يتوجب على الطالب االمتناع عن التسجيل لمساقات مطابقة بشكل كبير، وعند إنهاء اللقب،

ن مجمل للجامعة العبرية إخراج المساقات التي تمت دراستها في الخارج بخالف هذه التعليمات م

 . وحدات االستحقاق الدراسية

ع بدء التعليم في خارج البالد لكنه لم يستطإلى الطالب الذي تمت المصادقة على انتقاله  على يتوجب 1.5

إعالم سكرتارية التعليم والمكتب الدولي فوًرا بشأن التغيير في برامجه، إذا كان  ،الخارج لسبب ما

 الحديث يدور عن برنامج جامعي.  

  

 التسجيل للدراسة خارج البالد  .2

خارج البالد من قِبل الجامعة المستضيفة. مع ذلك، يكون الطالب الذي ينتقل يتم القبول للدراسة  2.1

للدراسة خارج البالد في إطار برنامج تبادل الطالب مسجاًل للدراسة في الجامعة العبرية أيًضا خالل 

 فترة دراسته في الخارج.  

 . الطالب فقط لمستضيفة هو بمسؤوليةإن االمتثال لشروط إجادة لغة التعليم في الجامعة ا 2.2

الطالب الذي ينضم لبرنامج تبادل  .يقوم بدراستهيتم تسجيل الطالب للقب بموجب اللقب الذي  2.3

يشار  .له كطالب خاص في الجامعة العبريةالطالب فوًرا بعد إتمام لقبه األول أو الثاني، يتم تسجي

حتى في إطار برنامج إلى أن الرسوم الدراسية للطالب الخاص أعلى من رسوم طالب اللقب األول، 

 تبادل الطالب. 

الطالب الذين ينتقلون إلى الخارج في إطار برنامج تبادل الطالب يتم تسجيلهم للمساقات رقم  2.4

  74101أو  74100

 . (ية واحدة أو لفصل واحد بالمالئمةلمدة سنة دراس)

 الدراسة في إطار برنامج تبادل الطالب ال تعتبر دراسة للقب في الجامعة المستضيفة.  2.5

  

 مالئمات للطالب قبيل انتقالهم للدراسة خارج البالد  .3

مع  .بكل ما يتعلق بواجباته الدراسية ستبذل الكلية األساسية كل ما بوسعها لتفهم الطالب ومساعدته 3.1

منح تسهيالت خاصة للطالب المشاركين في برامج تبادل  ذلك، فهي ليست ملزمة بالمالئمات أو

الطالب، بما في ذلك منح مواعيد خاصة وتأجيل مواعيد إتمام المهام، حتى وإن تم اختيار الطالب 

 ووفقاً ألنظمة وسياسة الكلية األساسية:  لذلك، للبرنامج من قِبل الجامعة أو الكلية نفسها.

ته سبباً لمنح مواعيد خاصة. في الحاالت التي يتضارب ال يشكل السفر إلى الخارج بحد ذا 3.1.1

و/أو المواعيد الخاصة  (موعد ب لالمتحانات)فيها موعد السفر إلى الخارج مع مواعيد أخرى 

 لالمتحانات في الصيف، قد ال يكون بمقدور الطالب التقدم لالمتحان مرتين لنفس االمتحانات. 

ا لتأجيل موعد تقديم الوظائف أو بً ال يشكل السفر إلى الخارج بحد ذاته سب  3.1.2

 الحلقات الدراسية. 

  

 فترة الدراسة خارج البالد  .4

يتوجب على الطالب المعني بإجراء تغييرات في برنامجه الدراسي خالل مكوثه في الخارج أن  4.1

يطلب مصادقة على ذلك عبر البريد اإللكتروني من مستشاري التخصصات مع إرسال نسخة 

 . فيهاللكلية/ات التي يدرس 



و/أو ال  ترة غيابهال يستطيع الطالب التسجيل للمساقات في الجامعة العبرية، والتي تجرى خالل ف 4.2

يستطيع دراسة هذه المساقات؛ ينطبق األمر على المساقات الفصلية والمساقات السنوية على حد 

التسجيل  (حتى ولو لفصل واحد) ال يستطيع الطالب الذي ينتقل للدراسة خارج البالد سواء. بالتالي،

فترة غيابه، في الكلية  أو لمساق يجرى خالل في نفس السنة لمساق سنوي في الجامعة العبرية،

وفقط في حاالت عدم  ،في حاالت خاصة .(في البرامج المشتركة) األساسية وفي التخصص الثاني

كاديمية، بإمكان لجنة الكلية المصادقة بشكل استثنائي على تسجيل الطالب المّس في المتطلبات األ

 راسية. لمساق سنوي حتى وإن كان قد درس في الخارج أثناء أحد الفصول الد

تنطبق أنظمة االنضباط في الجامعة العبرية على الطالب في فترة مكوثه خارج البالد أيًضا، إضافة  4.3

كما وتتوقع الجامعة العبرية من الطالب المبعوث تمثيلها باحترام من  إلى أنظمة الجامعة المستضيفة.

 الناحية األكاديمية ومن الناحية 

إعالم المكتب الدولي وسكرتارية الكلية فوًرا بأي مشكلة السلوكية أيًضا. يتوجب على الطالب 

 . ة أخرى تطرأ أثناء عملية التبادلسلوكية أو أي مشكل

  

 االعتراف األكاديمي بالدراسة خارج البالد  .5

إن حجم الدراسة المعترف به في إطار برنامج تبادل الطالب في اللقب األول يكون بحجم أدنى  5.1

من إطار حجم الدراسة  %17عالمة نجاح وحجم أقصى يصل حتى وحدات استحقاق ب 10مقداره 

وحدة استحقاق في  25وحدة استحقاق في الكليات النظرية ونحو  20في اللقب، أي ما يعادل نحو 

يكون إطار الدراسة األدنى مشروًطا بنوعية البرنامج الدراسي الكليات التجريبية .في دراسة اللقب الثاني، 

وظيفة بحثية جراء مختبر الباحث خارج البالد أو إلإلى التي يتم تعلمها مقابل السفر  في الخارج (المساقات

 وحدات استحقاق بعالمة نجاح .  10في المكتبة) .إطار الحجم األقصى هو 

يحق للجنة التعليم التابعة للكلية االعتراف بالمساقات التي تمت دراستها في الخارج حتى  ،في حاالت استثنائية

 . دنىالطالب بتعلمها ضمن إطار أصغر من الحجم األ وإن قام

خصصات دراسته أو متطلبات بإمكان الطالب تعلم مساقات تالئم مضامين ت ،في إطار الدراسة خارج البالد 5.2

في حال تعلم الطالب خارج البالد في مساق  .في الجامعة العبرية (مثل برنامج "حجر األساس")التخصص 

أن هناك تطابًقا كبيًرا بين مضامين المساق في الجامعة  (أ)استه، عليه التحقق من: إلزامي وفًقا لبرنامج در

 أنه لم يتعلم في مساق مشابه له في الجامعة العبرية.  (ب)المستضيفة ومضامين المساق في الجامعة العبرية؛ 

والحلقات الدراسية  ال يستطيع الطالب خارج البالد إتمام واجب كتابة وظائف الحلقات الدراسية ،بشكل عام 5.3

فيما يتعلق بالتأهيل المهني، يتوجب على  البحثية. كما وال يستطيع الطالب تقديم أطروحته خارج البالد.

  .لوحدة المسؤولة عن ذلك في الكليةالطالب الحصول على مصادقة مسبقة من ا

الحصول على عالمة )جاح يتم منح االستحقاق للمساقات التي تمت دراستها في الخارج إذا تم اجتيازها بن 5.4

. قد تطلب الكلية عالمة أعلى من عالمة النجاح في المساقات التي ُيطلب (نفس الجامعة نجاح على األقل في

في حاالت استثنائية، وبمصادقة من عميد الجامعة،  فيها ذلك أيًضا في برنامج الدراسة في الجامعة العبرية.

  .الخارج جاح أيًضا في مساقات أخرى تمت دراستها فيقد تطلب الكلية عالمة أعلى من عالمة الن

بإمكانه تقديم الئحة العالمات الداخلية للمساقات التي تمت دراستها في الخارج،  ،عند عودة الطالب إلى البالد 5.5

يتم منح االستحقاق للمساقات من بعد تقديم الئحة  وذلك من أجل بناء برنامجه الدراسي في الجامعة العبرية.

عالمات رسمية من الجامعة التي درس فيها، بشكل إلكتروني أو من خالل مستند صلب حتى ثالثة أشهر 

 13.4.3أنظر البند )االستحقاق وفًقا لقواعد التكافؤ يتم منح  على األكثر من موعد عودة الطالب من الخارج.

 (.من األنظمة

تبادل الطالب في إطار برنامج دراسي واحد  بإمكان الطالب الحصول على استحقاق بشأن دراسته في برنامج 5.6

  ال يمكن الحصول على استحقاق مزدوج للمساق نفسه. .لمرة واحدة فقطو

المساقات التي تمت دراستها في الخارج في إطار برامج تبادل الطالب، والتي تم االعتراف بها من قبِل  5.7

ية إنما بصيغة وحدات استحقاق وعالمة الجامعة العبرية، ال تمنح الطالب استحقاًقا لعالمة بصيغة رقم

 (.من األنظمة 13.3كما ذكر في البند )"استحقاق ملزم" 

  

 



  قواعد دفع الرسوم الدراسية والدفعات المترتبة على الطالب المشارك في برنامج تبادل الطالب .6

، سيتم االعتراف له بدراسته في الخارج، وسيكون (5.5انظر البند )الطالب الذي تمم دراسته خارج البالد بنجاح 

 ملزًما بدفع الرسوم الدراسية عند عودته من الخارج. 

  فقط لمن يخرجون لمدة سنة كاملة. %25دفعة أولى من الرسوم الدراسية بقيمة  .1

  + رسوم حماية لمن يخرجون لمدة فصل واحد. %25دفعة أولى من الرسوم الدراسية بقيمة  .2

الطالب مقابل كل مساق حصل فيه على استحقاق أكاديمي عند عودته للبالد، وذلك بحسب سيدفع  .3

 (.بوحدات استحقاق) حجمه الدراسي
في سنته الدراسية األخيرة للقب، دفع الرسوم  (الذي تمم واجبات اللقب)يترتب على الطالب  .4

الدراسية بموجب الساعات الدراسية التي تم االعتراف له بها أو بموجب تراكم الرسوم الدراسية 

  .األكبر من بينهما للقب،

في حال خسر الطالب مساًقا إلزامًيا، ولم يتلقَّ مساًقا آخر مماثاًل في الجامعة المستضيفة جراء  .5

لمساق في السنة الرابعة برنامج تبادل الطالب في السنة الدراسية الثالثة، سيتمم هذا ااالنتقال ل

يترتب على الطالب دفع الرسوم مقابل هذا المساق في السنة الرابعة فقط، أو إكمال  .من اللقب

لن يترتب على الطالب دفع التكاليف  .لمتراكمة للقب، األكبر من بينهماالرسوم الدراسية ا

  ية، رسوم الرفاه ورسوم الحماية، وذلك بشرط أن يكون قد ّسّجل لمساق واحد فقط.الثانو

  

إن مسؤولية تمويل المكوث خارج البالد، الطيران، السكن وكل ما يتعلق بالسفر والمكوث في الجامعة  6.1

ملقاة على الطالب فقط ووفًقا لشروط  المستضيفة، بما في ذلك تأمينات السفر، التأمين الصحي وما إلى ذلك،

 برنامج تبادل الطالب الذي يشارك به.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : مالئمدت للصعوبة بدللغة العبرمة ملحق ب 

 

 الطالب الذي لديه صعوبة باللغة العبرية بسبب احد من هذه الظروف , يستحق للماللمات 

 للماللمات:املستحقين 

باللغة العبرية وامتحنوا بامتحان سنوات  7الذين  علموا اقل من  الطالب املهاجرين والطالب ا اجانب أ

( 1البسيخومتري بلغة اخرى ) غير اللغة العبرية ( يحق لهم ماللمة واحدة من بين ا اثنتين لفترة قصيرة )

سنوات أي عدد السنوات  7سنوات من دراسة اللغة العبرية )  7( حتى انهاء 2مدة الفترة التعلية للقب )

 بقة في العبرية = عدد سنوات ا استحقاق للماللمات ( .السا

ب طالب املجتمع العربي الذين  علموا الثانوية بلغة غير العبرية وامتحنوا بالبسيخومتري بلغة غير العبرية 

 لهم الحق بحصول على ماللمات كل فترة التعليم للقب .

هم صعوبة باللغة العبرية بسبب طبيعة او طالب اثيوبيا الذين لدي مالحر يديج طالب خريجين  عليم 

ماللمات خالل  اء املهاجرين من اثيوبيا(  يحق لهم عليمهم السابق او ألنهم الجيل ا اول في التعليم ) ابن

 السنة ا اولي من  عليم اللقب . 

 للغةفي كل امتحان با 25ج يحصلون على وقت اضافي بنسبة %-الطالب املؤهلين للماللمات بحسب البند أ

م ونتالجه , مساعدة من قبل املحاضر لفهم ا اسئلة على . يمكن الحصول  العبرية خالل الفترة املؤهلة

 ا تضرر من ا اخطاء ا اماللية . الطالب املؤهلين للماللمات بحسب البنود أ و ب يسمح لهم  با امتحانات

  سمح بالوصل لالنترنت ( .  او قاموس الكتروني )التي  ا استخدام قاموس 

مالحظة الطالب الذين لديهم صعوبة باللغة العبرية حتى بعد نهاية فترة ا استحقاق للماللمات املعرفة 

دى الحاجة الى تمديد فترة ج يمكنهم التوجه لوحدة العسر التعليمي بحيث انه سيتم تحديد م-بالبند أ

 للماللمات . املؤهلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملحق ج : مالئمدت للعسر التعليمي 

 

والذي ُيعطى من ِقبل  وحديث، ساري املفعول  مات هو  شخيص موثوق بهلرط ُمسبق لطلب مال شأ  

الثانوية  مؤسسات فوق ُمشخص معترف بِه كما هو ُمحدد في قانون حقوق الطالب ذوي العسر التعليمي في 

 لصعوبات الطالب في الوقت 
ً
 مصادر هذه ألحاضر مؤسسات التعليم العالي. ُيعطي التشخيص وصفا

  (.هوتأثيرها على أدالِه األكاديمي )أنظر الشرح في بند  انعكاساتها ألصعوبات

تحويل توصياته  لن ُيلزم بفحص إضافي ويتم,  التشخيص الذي ُيجرى في مركز التشخيص التابع للوحدةب 

بالتوصية على  مباشرة إلى سكرتارية التعليم في الكلية التي يتعلم فيها الطالب.  ا تقوم "الوحدة" األكاديمية

جميعها أو  –مؤسسات  شخيص خارجية. يحق للوحدة عدم قبول توصيات  شخيص من مركز خارجي 

  أو يحق لها أن تطلب من الطالب إجراء  شخيص إضافي. -جزء منها

ات لممات وأي مال لتقوم "الوحدة" بفحص الطلبات واتخاذ القرار فيما إذا كانت ستمنح الطالب مال ج 

 , ات بالنسبة لكل طالب بشكل شخص يلمق دراسته في الجامعة العبرية. يتم تحديد املال ستمنحه في نطا

بحسب أداله ونظًرا لطبيعة وهدف ا امتحانات واملهام املطلوبة في نطاق دراسته في الجامعة. بحسب 

ي تقوم "الوحدة" سوًيا مع الكلية بفحص طبيعة ا امتحانات ومستوى التطبيق. "الوحدة" ه , الضرورة

ات هو من مسؤولية لمات. تطبيق توصيات املال لمصاحبة القرار األخير بالنسبة  استحقاق الطالب ملال 

  , يوم من موعد تقديم الطلب من ِقبل الطالب 30الكلية. ُيعطى قرار "الوحدة" خالل 
ّ
ويكون القرار مفصال

   ومشروًحا وُيسلم للطالب بواسطة سكرتارية التعليم في الكلية.

. يتم تقديم ا استئناف ملاللماتللطالب تقديم اعتراض على قرار "الوحدة" بخصوص استحقاقه يحق د 

تقوم لجنة ا استئناف باتخاذ القرار وإرساله إلى عمادة الطلبة. بواسطة سكرتارية التعليم التابعة للكلية إلى 

ف. لجنة ا استئناف مكونة من يوًما من يوم تقديم ا استئنا 15خالل  , بواسطة سكرتارية التعليم , الطالب

   ؛ برلاسة عميد شؤون الطلبة ويتم  عيين أعضائها من ِقبل رليس الجامعة. ثالثة أعضاء على األقل

د ملتطلبدت القدنون ه  
ً
 –تشخيص صحيح وفق

هو التشخيص الذي أجري في السنوات الخمس األخيرة من ِقبل ُمشخص معترف  ساري املفعول  شخيص 

مؤسسات التعليم  ثانوية مؤسسات فوق دد في قانون حقوق الطالب ذوي عسر  علمي في بِه كما هو ُمح

 لصعوبات الطالب في املاض ي وفي الوقت الحاضر العالي
ً
عرض فيه نتالج  , . ُيعطي التشخيص وصفا

ُ
و 

فسر بحسب املعطيات مصادر هذه الصعوبات
ُ
 اانعكاساته , القياسات )وفًقا ملعايير بحسب الجيل ( والتي ت

عطى توصيات مع شرح مفّصل حول  , وتأثيرها على أدالِه األكاديمي
ُ
  ماللماتو 

ً
بطرق تمرير ا امتحانات وفقا

للصعوبات التي تّم فحصها.  ا يتم قبول  شخيصات  ا  ستند إلى تقرير مفّصل وحديث ) شخيص صحيح 

لن  ,  تشخيص الصحيحويجب تجديده بعد ذلك(. التشخيص الذي  ا يستوفي معايير ال , لخمس سنوات

  يتم قبوله للفحص.



، سيكون  ماللماتالطالب الذي تم  عريفه كشخص ذو ُعسر  علمي وتبين أنه يستحق  , بصورة عامةو  

 
ً
(. 7.6.2في ا امتحانات مفّصلة في بند  املاللماتالتي ُحددت لُه طيلة فترة دراسته للقب )  للماللماتمستحقا

حدد بأن تكو 
ُ
سارية املفعول ملّدة خمس سنوات أو أقل. يستطيع الطالب أن  املاللماتن يحق للوحدة أن ت

. تقوم الوحدة بالنظر بالطلب وإذا وجدت أنه ماللماتأو إلضافة  املاللماتُيقدم للوحدة طلًبا لتغيير 

    يستحق ذلك تقوم بتحويل التغييرات إلى الكلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدمه لت الو ملحق ي : مالئمدت في حد

 /ة العزيزالطالب/بة 

 
ً
وقواعد حقوق الطالب ) ماللمات بسبب معالجات الخصوبة , الحمل ,  2007حقوق الطالب  ألحكاموفقا

اصدرت الجامعة اجراء ملخص لحقوق الطالبات  2012الو ادة , التبني او تلقي حضانة ا اطفال( سنة 

تلقي طفل للحضانة كأهل في املستقبل او كأهل في  بني او , الت بسبب معالجات الخصوبة , الحمل , الو ادة

 . عاللة حاضنة 

 عدم  .1

او تلقي طفل للحضانة كأهل في  استالم , , تبني هو : فترة الحمل , الو ادة حدث مؤهلأ 

 او الغياب للسفر لدولة اخرى لغرض التبني .   املستقبل او كأهل في عاللة حاضنة  .

 لحالة مؤهلة او بسبب معالجات  ب الطالبة التى  سعى بالحصول على
ً
ماللمات وفقا

 الخصوبة ستتبع هذا ا اجراء و اجراءات التعليم والدراسة .

تلقيه طفل للحضانة كأهل في املستقبل او كأهل في عاللة حاضنة   ج طالب/بة بعد التبني او 

 للحالة او غيابه بحاجة السفر للخارج بغرض التبني . يحق له/ها بالحصول على ماللمات نظر 
ً
ا

املؤهلة بحسب الشرح بالاللحة . هذا ومع مراعاة ا اعالن ان الزوج/الزوجة غير مؤهلين 

 لقواعد حقوق الطالب ) ماللمات بسبب معالجات الخصوبة , 
ً
بالحصول على ماللمات وفقا

او تلقي طفل للحضانة كأهل في املستقبل او كأهل في عاللة حاضنة   الحمل , الو ادة , التبني

 او لحقوق الغياب وفقأ لقانون العمل . 2012بسنة  (.

يتوجب عليه الطالب/بة الذي/التي ي/تطلب ماللمات او ت/يقدم شكوى بشأن املاللمات د 

او ( חוות דעת, يجب ارفاق موافقات طبية /استعراض ) هيالدتقديم طلب  استمارة ملركز الو 

       مؤهلة .                                 موافقات من قسم رفاهية الطالب لتغيب الطالب بمحالة 

قبل شهر على ا اقل من موعد املاللمة املطلوبة . طالبة  الديهو يجب  سليم ا استمارة ملركز ال

اشهر من موعد الو ادة املحدد وذلك  3قبل الو ادة تقدم طلب في اقرب وقت ممكن  ا يتجاوز 

  من اجل تقليل الضرر ا اكاديمي لتعليمها .

بعد  غيب وذلك   9و  2,3,7ملاللمات بحسب الشرح بالبند  ستحق ه طالبة بعد حالة مؤهلة 

 خالفمذكور  يوم ) متتالي(  إ ا اذا  21
ً
   . باإلجراء ذلك ل ا

 غيدب وتأجيل التعليم  .2

من دروس املساق املسجل له واملقام  30يحق للطالب التغيب بسبب حدث مؤهل حتى %أ 

  اسابيع من دروس املساق . 6الة الو ادة يحق للطالبة التغيب حتى بحاملؤهلة.بالفترة 

 للمادة في البند 
ً
 . 6.2.4ب الطالبة تنظم غيابها وفقا



  التغيبب ة الحقبج حدث مؤهل  يمنح الطال
ً
ا اعلى  ألسباب اخرى ,يقرر معدل الغياب  ايضا

 بحسب بينهم.

بنفس السنة او بالسنة  وإعادتهساق د الطالبة الغالبة لحالة مؤهلة , لها الحق برفض امل

طالبة غالبة  لية دون رسوم دفع اضافية , بشرط عدم تقدمها لالمتحان النهائي للمساق .التا

ط بمساق متقدم او بسنة متقدمة حتى استكمال املساق , هذا  ا لها الحق للتعلم تحت شر 

  ينطبق على مساقات  شكل تدريب منهي .

م املوافقة عليه من قبل مركز ها لحالة مؤهلة او لسبب اخر الذي ته الطالبة املتوقعة غياب

. يتوجب عليها التوجه قبل شهر من موعد الغياب املتوقع ) شهرين قبل موعد  ديهالوال

غيابها وتمنحهم موافقة على  إلطالعهم ملحاضر املساق ولسكرتارية القسمالو ادة املتوقع( 

  لغيابها . ديهمركز الوال

, حلقات بحث ,  يوم من مساق , مختبر , تمرين 21الغالبة لحالة مؤهله اقل من  و الطالبة

جولة , ورشة عمل او تدريب عملي لها الحق باستكمال املهمة بماللمة مع املحاضر بما في ذلك 

  باملرة املقدمة لتمرير املساق او اداء مهمة بديلة بموعد الذي يحدده املحاضر .

ء بسبب حالة مؤهله من مساق , مختبر , تمرين , حلقات بحث , يحق للطالبة طلب اعفا ز 

جولة , ورشة عمل , تدريب عملي . يقدم طلب ا اعفاء للمحاضر واملحاضر بدوره يمرر 

  املعطية املساق .موافقته للجنة  عليم الكلية 

 بكلية الطب بد (בשנים קליניות في السنوات السريريه) ا يتعلق باستكمال التدريبيمف ح
ً
 ا

 .ز تنطبق الاللحة ذات الصلة -د ومن البنو 

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/Education/programsAndRegulations/re

g.aspxgulation/Pages/completin.) 

 مهدم  .3

 مهمةة في موعود  سليم املهام او قريب منه , يمكنها تقديم أ الطالبة الغالبة لحاله مؤهل

  اسابيع من انتهاء فترة الغياب . 7بديلة بماللمة مع املحاضر وهذا يتم خالل 

ط شر سبق للمساق , لها الحق للتعليم  تحت ب الطالبة التي لم تقدم مهام املعتبر شرط م

  اق متقدم او بسنة متقدمة حتى استكمال املساق .بمس

 عوامل الخطر بدملختبرات  .4

أ معلومات عن املواد املستخدمة باملختبرات التي ممكن ان  سبب خطر على النساء الحوامل 

 او لنساء مرضعات مشروح بموقع الكلية او املختبر.

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


واد حتى الو ادة او فترة ب يحق للطالبة تأجيل مشاركتها باملختبرات املستخدمة لهذه امل

  الرضاعة .

 لنوع املختبر ومدة الغياب يقرر املحاضر كيفية استكمال املختبرات التي  غيبت عنها 
ً
ج تبعا

   الطالبة.

  امتحدندت.5

يوم لها الحق ان تمتحن  21أ الطالبة الغالبة لحالة مؤهله قريبة حتى اذا  غيبت اقل من 

 
ً
 ريس والتعليم . التد إلجراءاتبموعد خاص وفقا

 , ب طالبة متوقعة غيابها بسبب معالجات الخصوبة وبطبيعة الحال  ا يمكن تأجيل املوعد

 
ً
 التدريس والتعليم .  إلجراءاتلها الحق ان تمتحن بموعد خاص وفقا

اسبوع من يوم الحالة املؤهلة , لها  14ج طالبة بعد حالة مؤهلة املتغيبة عن ا امتحان حتى 

 الحق ان تمتح
ً
الطالبة التي اختارت تقدمة  التدريس والتعليم . إلجراءاتن بموعد خاص وفقا

 ا امتحان بهذه القترة  ا يحق لها موعد خاص . 

  ا امتحان.د طالبة حامل لها الحق لدخول املرحاض خالل 

  من مدة ا امتحان . 25ه طالبة حامل لها الحق بوقت اضافي بنسبة %

يحدد الوقت ا اضافي بحسب  ,لسبب اخر او حامل وقت اضافي لطالبة الو حدث مؤهل يمنح ا

  ا اعلى من بين ا اثنين .

شروط للمساق لها الحق للتعليم تحت ز الطالبة الغالبة لحالة مؤهلة عن ا امتحان النهائي م

   ط ملساق متقدم او سنة متقدمة حتى استكمال ا امتحان .شر 

 تمدمد التعليم  .6

قسط يمها حتى فصلين دراسيين دون دفع ة لها الحق بتمديد  علأ طالبة  غيبت لحالة مؤهل

 سترجع الطالبة رسوم دفع املساق املتغيبة عنه  . بسبب التمديد التعليم او أي دفع اضافي

  تدفع من جديد. وفيما بعد عندما ترجع على املساق

الحالة  في اقرب وقت ممكن بعد الوالديه و  در الجنتمديد يقدم من خالل مركز ب طلب ال

تدعم  وإجراءاتاملؤهلة . الطلب عبارة عن مكتوب الذي يشرح ا اسباب ويشمل وثالق 

  الحالة.

 

 



 تقدمم البرندمج التعليمي  .7

الطالبة التي تأخرت بتقديم برنامجها التعليمي او برنامج التغيرات وذلك بسبب الو ادة يحق 

 مع تقديم طلب ملركز  ( من قسط التعليم 2.5لها اعفاء من رسوم الدفع املتأخر )%
ً
وطبعا

 . ديهالوال

 

 موقف للسيدرات في الحرم الجدمعي وحوله  .8

 بشهرها السابع وحتى شهر بعد الو ادة لها الحق بموقف سيارة بالقرب من 
ً
أ طالبة حامال

  مكان  عليمها دون رسوم دفع .

عين على ا اقل ب للحصول على موافقة لوقوف السيارة يرجى التوجه للقسم ا امني قبل اسبو 

ة ماللمة او من الحالة املؤهلة يجب ارفاق رخصة السالق , رخصة السيارة موافقة طبي

   للطلب . موافقة من مركز الوالديه

  . يجب التوجه ملركز الوالديه –ترة املحددة ج الطلبات التي تجاوزت الف

 طالب القدب متقدمة  .9

 بالتنسيقه تقديم ا اطروحة /الدكتورابطلب تأجيل موعد  الحقأ طالبة للقب متقدم لها 

 . املرشد ومعرفة

  . هديالاني تقدم طلب التأجيل ملركز الو لقب ثلب طالبة 

 طالب هيئة . البحوث طالب لهيئة تقدم طلب التأجيل بمكتوب  هج طالبة لقب دكتورا

 ملهام اخرى .  هنصف سنة لتقديم اطروحة الدكتورا عادة تمنح تمديد ملدة البحوث

 لألبحدثيراسية  منح .10

أ طالبة لقب متقدم التي  غيبت بسبب حالة مؤهلة لها الحق للحصول على املنحة الدراسية 

  اسبوع بعد الحالة املؤهلة . 14بفترة  غيبها ملدة 

فترة املنحة الدراسية ملدة املتساوية ب مع انتهاء مدة املنحة الدراسية يحق للطالبة تمديد 

اسبوع وبشرط ان الطالبة مازلت تتعلم في الجامعة  14 ا تتجاوز  لفترةو لفترة غيابها بدفع 

 العبرية . 

ج للتوضيح اذا خالل فترة  غيبها بسبب حالة مؤهلة انتهت مدة املنحة الدراسية . تمديد 

املنحة يتم بحسب البند ب لفترة  غيبها املؤهلة للمنحة وبشرط ان الطالبة مازلت تتعلم في 

   الجامعة العبرية .



  تفوق جوائز ومنح  .11

للطالبة املتغيبة لحالة  التعليمية,من الجامعة معيار منحها هي مدة الفترة التفوق جوالز ومنح 

 غيابها.مؤهلة يتم تخفيض فترة 

 

 البنية التحتية  .12

 الجامعي:بكل الحرم 

مريح  كتابة بشكلالو ليمكنوهم من جلوس صفوف مع مقاعد ماللمة للطالبات الحوامل  .أ

 مريحة .

ب غرف لغرض الرضاعة مجهزة بأماكن مريحة للجلوس , مقبس كهربائي , ثالجة ,  غيير 

 حصيرة بالقرب من حوض مياه .  

 الدكان وخارطة الحرم الجامعي . غيير الحصيرة معلن عنهم في موقع  وأماكنج  غير الحصيرة 

 

 الزوجين  .13

 مرت حالة مؤهلة لها الحق :  زوج او زوجة الطالب

 حضور الدروس ملدة اسبوع من يوم الحالة املؤهلة .أ اعفاء من 

اسابيع من الحالة  3موعد امتحان اضافي اذا  غيب عن ا امتحان الذي عقد خالل ب 

 املؤهله. 

 تصوير  .14

يوم يحق لهم فالدة  21طالب او طالبة  غيبوا بسبب حالة مؤهلة حتى اذا  غيبوا اقل من 

 فيهلكمطبوعات وتصوير مواد دراسية  20 عادل 
ً
 ل يوم من ايام الدراسة التي كان غالبا

  دية .ة التصوير يحب التوجه ملركز الوالللحصول على قسيم.

 مختلف الفروع ا امنية في الحرم الجامعي : 

  5882018-02 : הצופים הר קמפוס

 6586000-02( : רם גבעת)  ספרא.  קמפוסי



 02675060 , 6758005-02 : כרם עין קמפוס

 9489290-08 : רחובות קמפוס

 כאן לחצו הפנייה טופס 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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 ملحق ه : مالئمدت لخديمي الخدمة الحتيدطية :

 الطالبة/ب العزيزة/يز 

 الجامعة حددت هذا ا اجراء لتركيز حقوق الطالب خادمي الخدمة ا احتياطية .

 اتباع ا اجراء . يجبعلى الحقوق لضمان املحافظة 

 املؤنث .
ً
 كل ما ذكر في صيغة املذكر يعني ايضا

 املالئمدت تقدمم طلب  .1

 للبند  عليهم اتباع ا اجراءاتأ الطالب الذين يرغبون في الحصول على ماللمات 
ً
وفقا

 للتعليم والدراسة . 1.11.4

الطلب من خالل  الذين يرغبون في الحصول على ماللمات عليهم تقديم البب الط

  ا احتياطية.استمارة ملركز الخدمة 

 التغيب ع  الدروس وتأجيل التعليم  .2

أ يحق للطالب التغيب عن الدروس بفترة الخدمة ا احتياطية بدون تقييد و ا تتضرر 

حقوقه بسبب ذلك . وبما في ذلك ما يتعلق بمتطلبات الحضور  استحقاق ا امتحانات 

 درجة عالية .,تقديم وظالف والحصول على 

 مع املحاضر ب 
ً
 واستكمال املواد .من مسؤولية الطالب التنسيق مسبقا

فيما ايام متتالية خالل الفصل التعليمي  10ج طالب الخادم الخدمة ا احتياطية ملدة 

 متتالية على ا اقل خالل السنة التعليمية فيما يتعلق  20يتعلق بمساق فصلي او 
ً
يوما

ذلك عن الدروس , له الحق بتأجيل وتكرار املساق دون بمساق سنوي و غيب بسبب 

 رسوم دفع اضافية بشرط عدم تقدمه لالمتحان .

 مهدم  .3

 من املحاضر لتأجيل بتقديم املهمة او طلب مهمة بديلة 
ً
أ يحق للطالب الطلب مسبقا

لتغيبه بسبب الخدمة ا احتياطية . تقديم املهمة يؤجل على ا اقل لعدة ايام من فترة 

 بالخدمة ا احتياطية .  خدمته

يوم او اكثر  14بسبب الخدمة ا احتياطية ل  او اكثر  مهام 8قدم ب الطالب الذي لم ي

 يتوجب عليه تقديم طلب ملركز الخدمة ا احتياطية .

ط بمساقات يحق له للتعلم تحت شر ج طالب لم يقدم مهمة التي  عتبر شرط مسبق 

 ة .متقدمة او بسنة متقدمة حتى استكمال املهم

 



 مختبرات ,حلقدت يراسية , ورشدت , جولت , تدريب منهي   .4

أ الطالب املتغيب بسبب الخدمة ا احتياطية من مساق , مختبر , حلقات دراسية , 

جو ات, ورشات او تدريب منهي له الحق بالحصول على ماللمات كما هو مشروح بهذا 

 البند بالتنسيق مع املحاضر  : 

 وعد املحدد من قبل املحاضر .. استكمال املهمة بامل1

 باملوعد الذي حدده املحاضر .اركة مرة اخرى ش. امل2

 . استبدال املهمة بمهمة اخرى التي حددها املحاضر .3

. طلب ا اعفاء بسبب الخدمة ا احتياطية تقدم للمحاضر وهو بدوره يمرر قراره للجنة 4

  التعليمية ذات الصلة .

ا احتياطية من مساق , مختبر , حلقات دراسية ,  ب الطالب املتغيب بسبب الخدمة

ط بمساق متقدم او بسنة ي له الحق للتعلم تحت شر جو ات ,  ورشات او تدريب منه

 متقدمة حتى استكمال املهمة .

 امتحدن   .5

أ الطالب املتغيب بسبب الخدمة ا احتياطية له الحق ان يمتحن بموعد اضافي بحسب 

  املواعيد املحددة بالجامعة .

ايام متتالية خالل فترة ا امتحانات او طالب  10خادم الخدمة ا احتياطية ل ب طالب 

  21ايام على ا اقل او  10خالل الفصل التعليمي القريب من فترة ا امتحانات خادم 
ً
يوما

 له الحق ان يمتحن بموعود خاص بكل املساقات التي كان من املفترض ان 
ً
متتاليا

 ات .يمتحن بها بفترة ا امتحان

ط مسبق ج طالب املتغيب  بسبب الخدمة ا احتياطية عن امتحان املساق املعتبر شر 

  بسنة متقدمة حتى استكمال ا امتحان.ط بمساق متقدم او يحق له التعلم تحت شر 

 *** يجب التوجه للجنة التعليمية ذات الصلة بالطلب ملوعد خاص .

 النتهدء م  التعليم , تسجيل للمسدقدت والحضور . .6

مطبوعات وتصوير  50 عادل  أ طالب املتغيب بسبب الخدمة ا احتياطية له الحق بفالدة

  لكل يوم من ايام الدراسةمواد دراسية 
ً
فيه .للحصول على قسيمة التصوير التي كان غالبا

 .  الخدمة ا احتياطية ب التوجه ملركز يج



استكمال مواد التعليم  طالب متغيب بسبب الخدمة ا احتياطية له حق املساعدة من اجلب 

التي خسرها . الخيارات املتاحة امام الطالب  استكمال املواد ) بماللمة لتوفرهم بكل مساق 

 املشاهدة وا استماع لدروس مسجلة.  مساعدهدروس  ألتوجيهومساق ( من خالل : التدريب 

كتبة او له ا اولوية باستعارة الكتب من املج طالب املتغيب بسبب الخدمة ا احتياطية 

 
ً
 الجامعة من خالل مركز الخدمة ا احتياطية . إلجراءاتاستعارة كمية كبيرة من الكتب خالفا

الطالب الذي استدعيه للخدمة ا احتياطية ويتوقع غيابه خالل فترة  سجيل املساقات له د 

خدمة لل امر التسجيل املسبق يتم من خالل تقديم للمساقات.سبق الحق للتسجيل امل

وقالمة املساقات للسكرتارية ذات الصلة . السكرتارية تهتم  (צו מילואים) طيةا احتيا

 التسجيل.بالتسجيل عند افتتاح فترة 

 ملركز الخدمة 
ً
ه الطالب الخارج للخدمة ا احتياطية خالل فترة التغيير عليه التوجه مباشرة

 ا احتياطية.

 تمدمد الفترة التعليمية  .7

املحددة يحق له يوم خالل فترة  عليمه  150ملدة  أ طالب خادم الخدمة ا احتياطية

تمديد  عليمه بفصلين دراسيين بدون رسوم دفع قسط التعليم او أي دفع اضافي بسبب 

 التمديد .

الطلب عبارة عن مكتوب يشرح  ا احتياطية.ب يتم تقديم طلب التمديد ملركز الخدمة 

 اسباب الطلب ويتضمن وثالق وموافقات تدعم الطلب .

  النقدط التعليميةو نح الدراسية , مسدك  الطلبة امل .8

,  الجامعة العبرية  ا  عترف بالخدمة ا احتياطية كنشاط مؤهل  لتلقي منح دراسية

 .  نقاط  عليميةمساكن طلبة او 

 للحصول على الطلب اضغط هنا : 

 إلى مركز الخدمة ا احتياطية يرجى ا اتصال / -إجابة مفصلة 

 או 02-5880262 טלפון מס,  3033 חדר,  סינטרה פרנק נייןב,  הצופים הר קמפוס

 . hujiparentpluse@gmail.com המייל לכתובת
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 ملحق و : تعلم العبرمة 

السنة  الذي ُيجرى تقريًبا بداية,  يتم تحديد مستوى اللغة العبرية لدى الطالب بواسطة امتحان تصنيف

متحنين الذين يستحقون التقدم " امتحان 
ُ
 أإلعفاءالدراسية. بحسب نتالج امتحان التصنيف يتم تحديد امل

  ومن ِمن بينهم سوف ُيصنف إلى املستويات املختلفة في دراسة اللغة العبرية.

من دراسة : ُيمنح إعفاء  الطالب الذين يستحقون التقدم " امتحان اإلعفاء" بحسب امتحان التصنيفأ 

على األقل لطالب القانون(.  85على األقل ) 75" على عالمة  اللغة العبرية ملن حصل في "امتحان اإلعفاء

إلى مساق فصلي  عليه ا انضماملطالب القانون(  85)أقل من  75الطالب الذي حصل على عالمة أقل من 

لفصل األول(. في نهاية املساق يتم إجراء في سنته الدراسية األولى )يوص ى بدراسة اللغة في ا’ و’ في مستوى 

  ". "امتحان إعفاء

ُيصنف  ," الطالب الذي حصل على نتالج في امتحان التصنيف لم تخولُه للتقدم " امتحان اإلعفاءب 

هو األكثر انخفاًضا(. الحد األدنى للقبول للجامعة ’ أ’؛ مستوى ’و’ –’ أ)’لواحد من مستويات التعليم الستة 

  .’د’هو مستوى 

ومن مستوى  70 –’ و’ إلى مستوى ’ هـ’؛ من مستوى 65 –’ هـ’إلى مستوى ’ د’ عالمات النجاح: من مستوى ج 

 . لطالب الحقوق( 85)  75 –و للحصول على اعفاء 

 تخطي مستو  اللغة العبرمة : ي 

 ممنح التخطي على املستو  في حدلتين :

 وما فوق  95ساق اللغة العبرية وعالمته طالب الذي امتحن بامتحان مستوى دون دراسته بم .1

 وما فوق  95طالب الذي امتحن بامتحان مستوى درس بمساق اللغة العبرية   وعالمته  .2

، في نطاق  تقيم الجامعة في املدرسة للطالب األجانب مساقات في اللغة العبرية في جميع املستوياته 

أيلول(.  -" )شهر آب הקיץ אולפן – الصيف أولبان"و( تموز  شهر في" )ירושלים אולפן –"أولبان يروشليم 

، أن ُيشاركوا في هذه الدورات.  يوص ى للطالب الذين لم يستوفوا شروط القبول أو شروط ا انتقال

جرى في نهاية الدورة امتحانات 
ُ
الدراسة في "أولبان الصيف" مساوية لدراسة فصل كامل خالل السنة. ت

أولبان يروشليم"  ا يأت بد ا من الدراسة خالل السنة، و ا يمكن لفحص املستوى وامتحانات إعفاء. "

  بدفعة إضافية للقسط الجامعي العادي. ةإكمال دراسة مستوى لغة من خالله. الدراسة في الصيف منوط

 

 

 



 ملحق ز: تعلم النجليزمة 

ليزية في امتحان ُيحدد مستوى معرفة الطالب الجديد في اللغة ا انجليزية بحسب امتحان اللغة ا انجأ 

" أو بحسب نتالجه في دورة الصيف للغة  ם"אמיר -" أو "أميرام ר"אמי -، امتحان "أمير البسيخومتري 

مستوى  ا انجليزية أو في دورة أخرى املعترف بها من ِقبل الوحدة لدراسة اللغة ا انجليزية كلغة أجنبية.

على األقل، يمكن أن ’ أ’ف إلى مستوى "متقدم هو املستوى األعلى. فقط الطالب الذي ُصنّ ’ " ب’"متقدم 

ُيقبل للجامعة. الطالب الذي نتيجته في امتحان اللغة ا انجليزية في ا امتحان البسيخومتري، تزيد عن الحد 

، يكون معفًيا من دراسة اللغة ا انجليزية. الطالب الغير معفي ُيصنف بحسب نتالج 1األعلى من مستوى 

ة في البسيخومتري وُيلزم بدراسة ا انجليزية وبامتحان انتقال الذي ُيجرى في نهاية امتحان اللغة ا انجليزي

الدورة. الطالب الذي يرغب بتحسين تصنيفه في اللغة ا انجليزية في البسيخومتري، يحق له التقدم  امتحان 

   "األكاديمون".متجر  "أمير" أو "أميرام". يمكن شراء استمارات التسجيل من 

قيم دورة في اللغة ا انجليزية بمستوى "متقدم  لدراسة اللغة ا انجليزية كلغة أجنبيةالوحدة ب 
ُ
و ’ " ب’، ت

)بما في ذلك ا امتحان النهائي(، أي الحصول على ’ " ب’النجاح في الدورة في مستوى "متقدم ’ ". أ’"متقدم 

شكل عالمة ’ "( ب’" و "متقدم  ’أ’"إعفاء"، هو شرط لالنتقال إلى السنة الثانية. في كل مستوى )"متقدم 
ُ
 

:  من العالمة النهالية في الدورة. مدة الدورة في كل مستوى  %40وعالمة ا امتحان النهائي  %60الصف 

ساعة(.  56أربع ساعات أسبوعية أو دورة صيفية مدتها ’ " : ب’و "متقدم ’ أ’فصل واحد )مستوى "متقدم 

يتعلم على األقل فصل واحد. الطالب الذي يبدأ من ’ " ب’ الطالب الذي يبدأ دراسته من مستوى "متقدم

  ، يتعلم على األقل فصلين دراسيين.’ " أ’مستوى "متقدم 

، تؤخذ بعين ا اعتبار باألساس نتالجه في التمارين  عند حساب عالمة الطالب الذي اشترك في الدورةج 

  وا امتحانات مع مشاركته الفّعالة في الصف.

، لن ُيسمح لُه بالتقدم  لم ُيسجل للدورة و/ أو لم يشارك في الدورات في نطاق الوحدةالطالب الذي   د

قام من ِقبل الوحدة
ُ
   .5.2.1: أنظر نهاية بند  لالمتحانات التي ت

 شروط النتقدله 

في املشاركة في الصف،  ا ُيسمح لُه بالتقدم لالمتحان  60يحصل على األقل على عالمة  مالطالب الذي ل 1

، يكون ُملزًما  في ا امتحان النهائي في الدورة 60لنهائي للدورة. الطالب الذي  ا يحصل على األقل على عالمة ا

  بإعادة الدورة.

 70على األقل ، يمنح الطالب "إعفاًء" من دراسة اللغة ا انجليزية.  70بعالمة ’ " ب’إنهاء مستوى "متقدم  2

’ " أ’، ومن مستوى "متقدم ’ " أ’ستوى "أساس ي" إلى مستوى "متقدم هي أيًضا عالمة ا انتقال الداخلية من م

)حتى وإن كانت عالمته في  70الطالب الذي حصل في الدورة على عالمة أقل من ’ ". ب’إلى مستوى "متقدم 

  (، ُيعيد الدورة في نفس املستوى.60ا امتحان فوق 

 على القسط الجامعي العادي. ا اشتراك في دورات اللغة ا انجليزية منوط بدفع إضافي  و



قام في الجامعة دورات في اللغة ا انجليزية في العطلة الصيفية  ز 
ُ
شرط أن يسجل عدد كاٍف من  , أيضات

الطالب. في الدورة الصيفية ممكن الدراسة قبل السنة الدراسية األولى أو في نهايتها. املشاركة في الدورة 

  امعي العادي.الصيفية منوطة بدفعة إضافية للقسط الج

 

 

 

 

 

 


