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ُدستور الطالب 

كُليّة القاسمي للهندسة والعلوم

ابتداء من العام الدرايس 2018/2019
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كلمة رئيس الُكليّة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

النهوض مبسرية  تقع عىل كاهلنا مسئولية كبرية تجاه طالبنا خاصة، وتجاه مجتمعنا عامة يف 

فُكليّة  البالد.  يف  العريب  املجتمع  احتياجات  تلبي  مغايرة  صبغة  ومنِحِه  األكادميي،  التعليم 

النظري  منقطع  إقباالً  تالقي  تخصصات  احتضان  يف  رائدة  تُعتَبُ  والعلوم  للهندسة  القاسمي 

يف السنوات األخرية بني صفوف الطالب والطالبات عىل حد سواء. فقد فتحت أمام طلبة العلم 

ل، ومسار التأهيالت املهنية،  تخصصات ومسارات متميّزة؛ كمسار الهندسيّني، ومسار الطّب املَُكمِّ

ومسار اإلدارة املالية واالقتصاد وغريها.

كل ذلك من أجل منح طالبنا فُرًَصا حقيقيّة لالنطالق والتميّز، واالنخراط يف مجاالت العمل املختلفة 

من خالل الشهادة التي يحصل عليها كل من يلتحق بُكليّة القاسمي للهندسة والعلوم.

العليا يف كافة  الجامعات واملعاهد  أنَّها تفتح األبواب أمام طالبها إلكامل دراستهم يف  كام 

أنحاء البالد.

توفّر الُكليّة أجواًء مثالية لطالبها من خالل بيئة منوذجية للتعليم األكادميي؛ فهي رصٌح معامريٌّ 

املريحة،  التعليمية  واألجواء  الراحة،  ُسبُل  من  عليه  يشتمل  مبا  العريب،  الوسط  يف  نظريه  قلَّ 

واملختبات العلمية وغرف الحاسوب املتطورة، وغريها من الوسائل والخدمات التي تّشكِّل جوًّا 

أكادمييًّا مثاليًّا للطالب.

التميّز  يف  مجتمعنا  أبناء  من  طالبنا  بحّق  نؤمن  والعلوم،  للهندسة  القاسمي  كُليّة  يف  إنّنا 

والريادة، وزيادة الُفرَص والحوافز، وتحقيق حلمهم يف التطور املهني واألكادميي.

من هذا املنطلق، تضع الُكليّة نُصَب عينيها تقديم ما هو أفضل ملصلحة طالبنا؛ بدًءا باملحارضين 

وانتهاًء  التكنولوجي،  التطور  مع  تتامىش  حداثية  بطرائق  لديهم  ما  مون  يقدِّ الذين  األكفاء 

برؤساء األقسام والدوائر واملوظّفني الذين يسعون جاهدين إىل خلق أجواء مريحة للطالب من 

خالل اإلصغاء، الشفافية يف التعامل وتوجيه النُّصح واإلرشاد.

باحرتام

د. مدحت عثامن

رئيس كُليّة القاسمي للهندسة والعلوم
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املادة األوىل-االنضباط السلويك:

السلوك األكادميي يعتب إحدى الركائز الهامة، ويشكل نقطة االنطالق يف تحديد املسؤوليات 

تذويت  أجل  من  جاهدة  اإلدارة  تسعى  والُكليّة،  الطالب/ة  بني  العالقة  جهاز  عليها  يعتمد  التي 

السلوك األكادميي لدى روادها، يف حالة خرق ملثل تلك السلوكيات يتم معالجتها وفق نظام 

واضح وغري قابل للتأويل والتفاوض بشأنة.

السلوكيات غري املقبولة عىل كُليّة الهندسة والعلوم والتي قد تؤدي إىل إجراءات تتخذها لجنة 

الضبط، من بينها اإلقصاء الكيل عن التعليم يف الُكليّة بعد إعطاء الطالب حقه يف اإلدالء بروايته 

)זכות הטיעון(:

1. الرسقة واالعتداء عىل املمتلكات: كل من يُْقِدم عىل الرسقة أو املس مبمتلكات اآلخرين سواء 

العامة أو الخاصة سيُقدَّم إىل لجنة الضبط التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

معدات  أي  و/أو  النقال  الحاسوب  أو  الهاتف  استخدام  باتا  منعا  مُينع  والتشهري:  التصوير   .2

إلكرتونية ألي غرض خارج عن نطاق الحاجة التعليمية، ومبوافقة إدارة أو طاقم الُكليّة. وبالتايل 

فإن أي تصوير للطلبة دون موافقتهم قد يؤدي إىل عقوبات تقررها لجنة الضبط.

3. القذف واإلساءة للُكليّة:

القذف واإلساءة للُكليّة مبحارضيها والعاملني بني أَروقتها، يُعتب خرقًا  للسلوكيات األكادميية.

4. محاوالت تزييف:

تزوير ملستندات باسم املؤسسة، أو تقمص لشخصيات مسؤولة يُعرض صاحبها ألشد العقوبات.

لذلك املخصصة  األماكن  باستثناء  باتًا،  منًعا  الُكليّة  مرافق  يف  التدخني  مينع  التدخني:   .5

)وفقا لالفتات التي تشري لذلك(. 

من باب املحافظة عىل النظافة، مينع األكل والرشب داخل قاعات املحارضات  6. األكل والرشاب: 

وقاعة املؤمترات، ويف املكتبة ومختبات الحاسوب والعلوم )يسمح التزود باملاء وتفهم حاالت 

خاصة يحددها املحارض(.

أَنظمة الُكليّة
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7. إثارة الشجارات والخالفات: متنع منًعا باتًا افتعال أي نزاعات بني الطالب يف الُكليّة .)مينع منعا 

باتا استخدام العنف بأنواعه( .

ويف املحارضات  خالل  والرصاخ  اإلزعاج  باتًا  منًعا  مينع  التعليمية:  العملية  لسري  اإلزعاج  إثارة   .8

أورقة الُكليّة.

عليه.  الرد  أو  املحارضات  خالل  النقال  الهاتف  استخدام  باتا  منعا  مينع  النقال:  الهاتف   .9

سامع بهدف  املحارضات  وغرف  قاعات  أمام  الصوتية  اإللكرتونية  األجهزة  تشغيل  مينع  كام 

املوسيقى والتسلية.

10. اصطحاب األطفال وا لغرباء: من باب املحافظة عىل سالمتكم وراحتكم مينع اصطحاب األطفال 

إذا  الُكليّة.  اإلزعاج يف ممرات  الطالب والطالبات األمهات إىل قاعات املحارضات وإثارة  من قبل 

كان الهدف تعارفًا وزيارًة ملرافق الُكليّة ينبغي التنسيق املسبق مع رئيس الوحدة املستهدفة 

ومصادقة موظف األمن.

لُكليّة  العام  الجو  عن  يعّب  والذي  أخالقيًا،  والالئق  املالئم  اللباس  ارتداء  ينبغي  اللباس:   .11

الهندسة والعلوم من قبل الطالب والطالبات داخل الُكليّة.

أجهزة  أخرى:  ومنشآت  بأجهزة  أو  املختب  يف  األمان  بتعليامت  إخالل  حذرة:  غري  سلوكيات   .12

األكادميية، املكتبة، القاعات، املختبات، املكاتب، الساحات ومواقف املركبات.

ملحارضيها،  ومرافقها،  الُكليّة  يف  إدارية  لتعليامت  االنصياع  عدم  للتعليامت:  االنصياع  عدم   .13

لعامليها، ألصحاب الوظائف فيها، يستوجب ُمثوالً أمام لجنة الضبط.

 

املادة الثانية- الغش يف االمتحانات، األبحاث والوظائف:

ُكليّة الهندسة والعلوم تعمل عىل تذويت القيم األخالقية التي يجب أن يتحىل بها خريج الُكليّة. 

لذا نعطي أهمية قصوى لهذا الجانب، وبالتايل فإن أيًّا من السلوكيات التالية ستؤدي إىل اتخاذ 

إجراءات من قبل لجنة الضبط:



5

1. اإلخالل بالتعليامت املتعلقة بالوظائف: حلقة دراسية، وظيفة بيتيه أو مهمة تعليمية مبا يف 

ذلك تزييف الوظائف واألبحاث ومشاريع التخرج. 

2. تقمص شخصية طالب خالل االمتحان.  

الجسد  أو كتابتها عىل  أو معلومات واالختفاظ بهاء  استالم اي مادة  3. الغش يف االمتحانات: 

محظورة مبا يف ذلك اإلخالل بتعليامت سلوكية خالل امتحان يعتب أمرًا محظوًرا.

النقال، السامعات عىل األذنني يجب إقفال  مينع استخدام الهاتف  4. استخدام الهاتف النقال: 

الهاتف النقال ووضعه بعيدا، وعدم استخدامه كساعة أو كآلة حاسبة.

• إذا حاول الطالب الغش و/أو ضبط يف االمتحانات متلبًسا بالغش، أو كان مساعًدا عىل الغش، 

بالغش مرة  يعتب مساقة الغيًا ويلزم بدراسته من جديد، ويف حالة الغش و/أو ضبطه متلبًسا 

أخرى يفصل نهائياً من الُكليّة.

بالغش يقوم املراقب بإنذار الطالب وتسجيل مالحظة عىل دفرت  • يف حالة َضبٍط طالٍب متلبساً 

االمتحان تشري إىل املرحلة التي وصل إليها الطالب يف كتابة األجوبة، كام يسجل مالحظة يف 

قامئة املمتحنني مع تسجيل الساعة التي ُضبط فيها الطالب متلبساً بالغش. 

املادة الثالثة-االحتيال من أجل الحصول عىل امتياز معني:

يحظر عىل الطالب القيام بالسلوكيات التالية:

1. اإلدالء مبعلومة مغلوطة للُكليّة، ملؤسساتها، ملحارضيها، لعامليها، أو القيام بعمل احتيايل، 

املواد  يف  تسهيالت  أو  الُكليّة  من  وامتيازات  حقوق  عىل  الحصول  أجل  من  معلومات  إخفاء  أو 

التعليمية. كام ويحظر اإلدالء بشهادة زور أمام لجنة الضبط.

رشاء، نرش، أو نسخ مادة بهدف تسويقها سواء كانت مادة محارضات أو أبحاث معتمدة عىل   .2

محارضات أو متارين عرضت يف الُكليّة دون مصادقة املحارض أو الطرف املخّول بذلك.
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 يحظر أي تحرش أو تنكيل جنيس، كام جاء يف القانون ملنع التحرش الجنيس )1998(، يف محيط 

الُكليّة أو يف أي إطار أو فعالية ذات صلة بالُكليّة )التطبيقات العملية، الرحالت التعليمية، بعثات 

متثل الُكليّة وغريها( مبا يف ذلك: 

1. سلوك ابتزازي ذو طابع جنيس من أجل الحصول عىل امتيازات شخصية.

2. تلميحات متكررة ذات طابع جنيس لطرف معني. 

املادة الرابعة-التحرش الجنيس:

إجراءات عقابية:

العقوبات  من  أكرث  أو  لواحدة  معرضا  سيكون  املخالفات  بإحدى  متلبسا/ة  يضبط  طالب/ة  كل 

الواردة أدناه:

1. رسالة تحذير، توبيخ يتم رصده يف ملف الطالب الشخيص.

2. حرمان من استحقاقات قد حصل/ت عليها مثل: تخفيض من قسط درايس، جائزة أو منحة دراسية 

قد حصل/ت عليها من الُكليّة.  

3. منعه/ها من استخدام أجهزة ومنشآت الُكليّة: مختبات، مكتبة ، موقف السيارات لفرتة تقدرها 

لجنة الضبط.

4. إلغاء امتحان، وظيفة، حلقة دراسية أنجزها/ تها الطالب/ة أثناء تعلمه/ها، قرار اإللغاء يعني 

رصد عالمة صفر.

5. منعه/ها من التقدم المتحان يف موعد معني أو مواعيد معينة.

6. إلغاء املشاركة يف مساق/ات معينة.

تحددها ملدة  تعليم  إنهاء  تصديق  أو  الطالب/ة  تعليم  تصديق  تسليم  تأخري  أو  حجز   .7

لجنة الضبط.

8. تغريم املخالف/ة مببلغ مايل )لغاية %50 من مجمل القسط الدرايس(.

9. عدم احتساب أو االعرتاف بالتعليم للمخالف/ة ملساقات قد تعلمها/تها.
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10. إقصاء وإبعاد عن الُكليّة ملدة محددة أو بشكل نهايئ. بعد االستامع اليه.

11. إلغاء حقه/ها من الحصول عىل اعرتاف بتعليمه/ها أو بشهادته/ها.

12. للجهة املسئولة الحق يف إلزام الطالب/ة بتقديم االعتذار أمام الشخص املشتيك الذي تم 

املس باحرتامه/ا، بجسده/ا وبأمالكه/ا وكذلك الجهة املختصة تحدد النص مضمونًا وشكاًل.

13. أي عقاب آخر تراه اللجنة مناسبًا .

مع  التنفيذ  وقف  مع  رصدها  أو  كليا  أو  جزئيا  العقوبة  قرار  تنفيذ  يف  الحق  املسئولة  للجهة   .1

تحديد الفرتة الزمنية.

من  مخالفة  اقرتافه/ا  حالة  يف  فقط  معاقبته/ا  يتم  التنفيذ  وقف  مع  أدين/ت  قد  طالب/ة   .2

املخالفات التي وردت أعاله خالل فرتة وقف التنفيذ.

جزاء مع وقف التنفيذ:

تنفيذه  عدم  أو  القرار  تنفيذ  املخولة  للجهة  يحق  التنفيذ  وقف  مع  أدين/ت  قد  طالب/ة   .3

خاصة ألسباب  إضافية  واحدة  ملرة  الفرتة  تجديد  أو  التنفيذ  وقف  فرتة  متديد  إمكانية  مع 

تعويضات:

الطالب  أو  املحارضين  أو  العاملني  ممتلكات  الُكليّة،  منشآت  أو  مبمتلكات  يعبث  من  كل 

سيتم تغرميه بدفع تعويضات وتفرض عليه عقوبات تحددها لجنة الضبط.

بعرض  املناقشة  جلسة  ويفتتح  يرتأسها  التي  الضبط  لجنة  اللتئام  يدعو  الطلبة  شؤون  عميد   .1

الشكوى أمام املخالف ويطلب منه التعقيب عىل الشكوى.

 

2. يتم مساءلة املشتىك/ة عليه/ا إذا أراد/ت االعرتاف أو إنكار ما جاء بالشكوى.

3. بناًء عىل االعرتاف يحق للجنة العامدة االكتفاء باالعرتاف دون بحث حقائق إضافية واتخاذ قرار 

حكم بحقه.

نظام املناقشة:
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الشهود عن  والدفاع  الحامية  توفري  العامدة  لجنة  عىل  ينبغي  شهود  حضور  حالة  يف   .4

وعدم مالحقتهم.

عميد شؤون الطلبة يدير النقاش بالطريقة التي يراها مناسبة مع األخذ بوجهة نظر األعضاء   .5

اآلخرين يف اللجنة.

6. يكتب محرض الجلسة بيد العميد أو سكرترية اللجنة ويسلم منه نسخة لألطراف املختلفة بعد 

التوقيع عىل املحرض.

معينة  نقاط  لتوضيح  حاجة  وجدت  إذا  لصاحبها  الشكوى  إعادة  للّجنة  يحق   .7

القضية. يف  التداول  انتهاء  قبل  إضافية  وتفاصيل  معلومات  وإضافة 

8. يحق للّجنة إقرار جزاء عىل مخالفة غري التي تلبس بها بعد أن ظهرت حقائق جديدة غري التي 

أثبتت أمام اللجنة يف قرار سابق. 

9. جميع املراسالت والتواصل الرسمي، مع جميع االطراف يتم عب البيد االلكرتوين

تركيب اللجنة:

ينتمي  الذي  املسار  رئيس  الطلبة،  شؤون  عميد   - اللجنة  رئيس  من  الضبط  لجنة  تتألف 

عنه. ينوب  من  أو  الطالب  رابطة  ورئيس  عنه،  ينوب  ممثل  أو  عليه/ها  املشتىك  اليها 

قرار لجنة الضبط: 

1. يصدر قرار اللجنة بعد الجلسة وعدم التأخري أكرث من ثالثة أيام من تاريخ عقد الجلسة، ترسل نسخ 

يف حيثيات القرار لجميع األطراف.

2. يتم تنفيذ القرار عند استالمه مبارشة، أو يف موعد يتم تحديده من قبل عميد شؤون الطلبة.

اإلعالنات. لوحة  عىل  الطالب  اسم  بدون  أو  مع  اللجنة  قرار  نرش  الطلبة  شؤون  لعميد  يحق   .3
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إلغاء قرارات وحق االستئناف:

1. يحق للطالب/ة تقديم استئناف لرئيس اللجنة.

2. تقديم االستئناف ال يؤجل تنفيذ القرار حتى تتخذ إجراءات أخرى.

3. كل حكم أو قرار صدر عن لجنة الضبط، قابل لالستئناف واالعرتاض عليه أمام لجنة االستئناف من 

قبل الطالب/ة املشتىك/ة عليه/ا أو املدعي. 

موعد تقديم االستئناف:

الطلب تفسري  ومع  تأخري  بدون  الطلبة  لعميد  تقدميه  يتم  الضبط  لجنة  قرارات  عىل  االستئناف 

- أقىص حد هو أسبوع واحد بعد استالم القرار.

الرد عىل االستئناف:

يتم الرد عىل طلب االستئناف خالل أسبوع من يوم عقد جلسة االستئناف.

قرار الحكم:

واضح. بشكل  قراراتها  وتفرس  تقرر  واللجنة  كتابيًا  استالمها  أو  األطراف  الدعاءات  االستامع  يتم 

إعادة النظر:

بالتشاور جديرة  ومستندات  حقائق  ُوجَدت  إذا  باالستئناف  النظر  يف  الحق  الُكليّة  لرئيس 

مع لجنة الضبط.

لجنة االستئناف:

عليه/ها  املشتىك  إليه  ينتمي  الذي  املسار  ورئيس  الطلبة،  عميد  من  االستئناف  لجنة  تتكون 

أو الطالب  مجلس  رئيس  ومن  القضايئ.  املستشار  استشارة  أو  استدعاء  يتم  األمر  تطلب  وإذا 

مندوب عنه.

طلب العفو )تخفيف العقوبات(:

1. يحق لرئيس الُكليّة العفو  عن طالب/ة قد صدر بحقه/ا قرار إبعاد عن التعليم بالُكليّة.
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رئيس الُكليّة يقرر منح العفو أو إجراء تعديل القرار بعد دراسة ملف الطالب/ة وبالتشاور مع   .2

عميد شؤون الطلبة.

القرار   تخفيف  له  يحق  أعاله،  ورد  ملا  وفقا  بالعفو  صالحيته  استخدام  الُكليّة  رئيس  قرر  إذا   .3

والعقوبة أو استبدال العقوبة بيشء آخر.

أنظمة عامة:

1. تقع عىل الطالب مسؤولية املحافظة عىل املمتلكات العامة والخاصة يف الُكليّة.

اإلدارة من  رصيحة  تعليامت  بدون  التدريس  قاعات  خارج  املعدات  من  نوع  أي  إخراج  مينع   .2

ورئيس املسار.

إهامل. نتيجة  أو  بقصد  تخريبه  أو  كرسه  يتم  جهاز  أي  مثن  دفع  مسؤولية  الطالب  عىل  تقع   .3

الُكليّة. مرافق  بكل  والرتتيب  النظافة  عىل  املحافظة  مسؤولية  الطالب  عىل  تقع   .4

5. عىل جميع الطالب االلتزام بارتداء ثياب متواضعة ومحتشمة.

6. مينع منًعا باتًّا استعامل الهواتف الخلوية وتلّقي املكاملات أثناء املحارضات و/أو االمتحانات.

ساعات خالل  والعلوم  للهندسة  القاسمي  كُليّة  يف  السكرتارية  ملكتب  التوجه  يتم   .7

االستقبال فقط.

8. تقع عىل الطالب مسؤولية متابعة املستجدات عىل موقع الُكليّة وعىل لوحة اإلعالنات الخاصة 

لُكليّة القاسمي للهندسة والعلوم. اإلعالنات الرسمية عىل اللوحة ال تقل أهمية عن أي رسالة 

شخصية توجه للطالب. ) الفيسبوك عىل وجه الخصوص (.

عب  الطالب  منتدى  أو  خطي  وبشكل  املسار  لسكرتارية  تُقدم  للطالب  العامة  الطلبات   .9

الطالب. ومنظومة  املختصة،  النامذج  طريق  عن  يتم  للقسم   التوجه  أنَّ  حيث  الطالب،  منظومة 

10. مينع إحضار األطفال إىل قاعات املحارضات واملختبات أو إىل الرحالت. 

11. مينع التدخني يف مرافق الُكليّة )باستثناء األماكن املعدة لذلك(.
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12. ممنوع إدخال الطعام والرشاب إىل مختبات التدريس.

13. مينع النزاعات بني الطالب واستخدام العنف يف إطار الُكليّة.

14. مينع االزعاج والرصاخ خالل املحارضات ويف ممرات الُكليّة وذلك لعدم االزعاج ولسري العملية 

التعليمية عىل أكمل وجه.

15. ينبغي ارتداء اللباس املالئم والالئق أخالقيًا والذي يُعب عن الجو العام للُكليّة من قبل الطالب 

والطالبات يف داخل الُكليّة.

استحقاق شهادة الدبلوم والتخرج:

التالية: الرشوط  حقق  إذا  درسه  الذي  باملسار  )هنديس(  الدبلوم  شهادة  عىل  الطالب  يحصل 

1. النجاح بجميع االمتحانات الداخلية ومبعدل 60 عىل األقل.

2. النجاح بجميع امتحانات الوزارة املطلوبة للمسار )خاص للهندسيني(.

3. تقديم بحث التخرج، ومناقشته، والنجاح فيه.

4. استيفاء جميع رشوط القبول )للطلبة املقبولني قبوالً مرشوطًا(، مبا يف ذلك استيفاء 

لشهادة البجروت.

5. إمتام جميع املستحقات املالية للُكليّة.

6. النجاح يف مساق الثقافة اإلسالمية.

امللف الشخيص:

1. يُفتح لكل طالب يف بداية السنة األوىل ملف شخيص يحتوي عىل جميع املعلومات املتوفرة 

عن الطالب باإلضافة إىل نسخ من املراسالت الصادرة والواردة للطالب.

2. محتوى امللف الشخيص ملزم للطالب.
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3. جميع املراسالت الصادرة والواردة ونسخها املوجودة يف امللف الشخيص تؤخذ بعني االعتبار 

وإن ادعى الطالب أنه مل يستلمها.

نظام الدراسة:

1. ال يجوز أن تزيد املدة التي يقضيها الطالب مسجالً يف الُكليّة عن ست سنوات دراسية.

60، يتسلم إنذاراً خطياً  الطالب الذي يحصل يف نهاية الفصل األول عىل معدل عام أقل من   .2

بذلك، ويف حالة حصول الطالب عىل معدل أقل من 60 يف الفصل الثاين فإن الطالب يفصل من 

الُكليّة، وال يحق له االستمرار يف التخصص الذي رسب فيه قرسيًا ولكن بإمكانه التسجيل من جديد 

لتخصص آخر يف الُكليّة. 

املواظبة:

محارضات  من   80% وحضور  املحارضات  يف  االنتظام  طالب  كل  عىل  املحارضات:  يف  االنتظام   .1

%20 من املحارضات يسبب حرمان  املواضيع الدراسية عىل األقل. التغيب الذي يتجاوز نسبة الـ 

الطالب من التقدم لالمتحانات.

2. عىل الطالب التواجد يف قاعة التدريس قبل بدء املحارضة، ويحق للمحارض بعد دخوله قاعة 

املحارضات حرمان أي طالب متأخر من حضور املحارضة، ينقص ذلك الحرمان من النسبة املئوية 

املسموح تغيبها عن املحارضات.

أو  )مرض  قهري  عذر  بسبب  املحارضات  عن  يتغيب  الذي  الطالب  قهري:  عذر  مع  الغياب   .3

غيابه سبب  تثبت  التي  الرسمية  الوثائق  إبراز  عليه  يرتتب   ،20% الـ  غيابه  نسبة  وتجاوزت  غريه(  

للمحارض/ ولسكرتارية التدريس.

أو  العمرة،  أو  للحج  السفر  بسبب  إما  يكون  املحارضات  عن  للغياب  املقبول  القهري  العذر   .4

باملستشفى(،  )كاملكوث  رسمية  طبية  مؤسسة  من  طبي  بتقرير  ذلك  ويثبت  املرض،  بسبب 

كام ويثبت بشهادة وفاة ألحد أقرباء الطالب من الدرجة األوىل مثل: أب، أم، أخ، أخت، زوج، زوجة، 

ابن، ابنة، جد، جدة، عم، عمة، خال، خالة... عىل أن يكون ذلك موافقاً لتاريخ الغياب.
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متابعة تحصيل الطالب:

1. يتم متابعة التحصيل العلمي لكل طالب يف كل فصل.

2. يوضع تحت املراقبة كل طالب يحصل عىل معدل أقل من %60 )ستون باملائة( أو من يرسب يف 

أكرث من خمس مواد يف الفصل.

3. يُوجه للطالب املوجود تحت املراقبة إنذار خطي.

العلمي. تحصيله  بتحسني  اإلنذار  ذلك  مفعول  يلغي  أن  إنذار  عىل  الحاصل  الطالب  عىل   .4

5. إذا أخفق الطالب الحاصل عىل إنذار إلغاء مفعول ذلك اإلنذار حتى نهاية السنة يتم فصله من 

الُكليّة بقرار من لجنة التدريس، ويبلغ بذلك خطيًا.

التقادم يف التعليم:

- يف حالة مرور وانتهاء مدة التعليم املقررة لتلقي شهادة الدبلوم يف املسار الذي يدرس به 

الطالب، وتبقى عليه واجبات تعليمية، يكون الطالب ملزماً بإنهاء هذه الواجبات مبدة ال تزيد عن 

ست سنوات منذ بداية التعليم.

البنامج  بحسب  املقررة  املدة  يف  التخرج  مرشوع  باستثناء  التعليمية  الواجبات  إكامل  يجب   -

الدرايس وبرنامج االمتحانات لكل مسار.

إعادة  يتوجب عليه  الواقية  العالمة  يف  ورسوبه  الداخلية  العالمة  يف  الطالب  نجاح  يف حالة   -

امتحان العالمة الواقية حتى يتسنى له أن يتقدم المتحان الوزارة الخارجي.

- إذا مل يكمل الطالب واجباته التعليمية حتى ست سنوات من بداية تعليمه، فلن يتم االعرتاف 

بدراسته )وفقاً لتعليامت ماهط(.

األوىل  السنة  يف  املنتظمني  غري  للطالب  العامة  االلتزامات 

)الطالب الذين قبلوا قبوالً مرشوطًا(:

التعليم عىل منوذج  بداية  أن يوقع يف  الُكليّة  1. عىل كل طالب تم قبوله قبوالً مرشوطاً يف 

قسم  يف  أو  للسكرتارية  منوذج  ترك  )يجب  األوىل.  السنة  خالل  القبول  رشوط  الستيفاء  تعهد 

التسجيل(.
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التعهد مسؤولية استيفاء الرشوط املطلوبة. كام يحق إلدارة  الذي يوقع  الطالب  تقع عىل   .2

الُكليّة البت يف موضوع الطالب حسب الرشوط املنصوص عليها يف التعهد.

3. الطالب الذي ال يوقع عىل هذا النموذج، ال يُستوعب يف الُكليّة.

 تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها:

يفصل الطالب الذي ينقطع عن الدراسة مدة تزيد عن نصف سنة دراسية بدون تأجيل رسمي.  .1

2. يعتب الطالب الذي ينقطع عن الدراسة يف فصل درايس مدة متواصلة أكرث من %20 من نسبة 

دوامه راسبًا يف سنة مستواه، وال يسمح له بدخول املحارضات وال االمتحانات.

وذلك  التدريس،  لجنة  تقبلها  وألسباب  خاص،  بطلب  الُكليّة  يف  دراسته  يؤجل  أن  للطالب  يجوز   .3

ملدة ال تزيد عن سنة. 

4. إذا انقطع الطالب عن الدراسة انقطاًعا متصالً ملدة ست سنوات فأكرث، ورغب يف العودة إىل 

درسه  ما  أخذ  وعدم  القبول،  رشوط  عليه  تنطبق  الذي  الجديد  الطالب  معاملة  يعامل  الدراسة 

سابًقا من مواد بعني االعتبار.

5. تأجيل الطالب للدراسة يف الفصل الثاين ال يلغي عالمات املواد الفصلية ويلغي عالمات املواد 

السنوية التي حصل عليها الطالب، ويلزم بالعودة للدراسة يف الفصل األول من العام الدرايس 

التايل النتهاء مدة التأجيل.

تعليامت إنهاء و/أو توقيف دراسة الطالب: 

1. إلدارة الُكليّة الحق يف إنهاء تعليم الطالب فيها وذلك يف الحاالت التالية:

        أ. عدم نجاح الطالب يف املهام التعليمية واملستوى التعليمي املطلوب منه.

       ب. يف حالة سلوك غري أخالقي وغري مالئم لدستور الُكليّة.

2. يف حالة إيقاف الطالب عن الدراسة من قبل لجنة الضبط يعود إىل الدراسة حسب الرشوط التي 

تضعها اللجنة.
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3. يف حالة إيقاف أو إنهاء دراسة الطالب يُبلغ بواسطة رسالة خطية موقعة من قبل ادارة الُكليّة 

موعد  من  يوًما  عرش  أربعة  خالل  القرار  عىل  االستئناف  حق  للطالب  املسجل؛  البيد  وبواسطة 

إعالمه، وذلك أمام لجنة خاصة، يعطى قرار اللجنة الخاصة خالل أسبوع ويكون قرارها نهائيًا.

4. الطالب / املتسجل الذي دفع دفعة أولية و/أو دفعات إضافية )حسب قانون القسط الدرايس 

يُعلم  أن  عليه  الدراسية،  السنة  خالل  الدراسة  إيقاف  و/أو  التعليم  بدء  عدم  وقرر  والدفعات( 

طريق  عن  يكون  السكرتارية  إعالم  خطيًا.  بذلك  والعلوم  للهندسة  القاسمي  كُليّة  سكرتارية 

الطالب نفسه.

 االنتقال من الُكليّات األُخرى:

الُكليّة،  يف  والتسجيل  القبول  نظام  وفق  التعليم  سكرتارية  إىل  االنتقال  طلب  تقديم  يتم   .1

ويُحال الطلب إىل إدارة الُكليّة التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

2. يسمح بانتقال الطلبة من الكليات األُخرى وفق األُسس التالية:

القبول  رشوط  عليه   وتنطبق  يعادلها  ما  أو  البجروت،  شهادة  عىل  حاصالً  الطالب  يكون  أن   •

املعمول  بها يف سنة االنتقال.

• أن تكون دراسته يف الُكليّة املنتقل منها وفًقا ألسلوب االنتظام.

ال يقبل الطالب املنتقل إىل الُكليّة خالل العام الدرايس إال بعد إحضار براءة ذمة من الُكليّة   •

املنتقل منها، وكشف بعالماته وملفه الشخيص.          

• ال يقبل الطالب املنتقل إىل الُكليّة يف بداية العام الدرايس إال بعد فحص عالماته التي حصل 

عليها يف الُكليّة.

• يقبل الطالب بشكل نهايئ بعد مصادقة "ماهط" ولجنة القبول عىل ذلك.

احتساب التعليم السابق:

احتساب املواد للطالب املنتقل يتم مبوافقة خطية من "ماهط".

 تغيريات يف التفاصيل الشخصية:

من واجب الطالب إعالم سكرتارية الطلبة خطيًا بشأن أي تغيري قد يطرأ عىل التفاصيل الشخصية 

جميع  أُخرى،  شخصية  تفاصيل  وأي  العمل  االجتامعية،  الحالة  والعنوان،  السكن  مكان  وتشمل 

التفاصيل لدى الدائرة املالية مستوعبة من املعلومات الشخصية املسجلة يف دائرة الطلبة. 
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االمتحانات، العالمات 

وإعادة املواد
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االمتحانات، العالمات وإعادة املواد

تقسم االمتحانات إىل نوعني:

1. االمتحانات الخارجية )للهندسيني(.

2. االمتحانات الداخلية.

1. االمتحانات الخارجية:

- املواد التي تجري فيها امتحانات خارجية تحدد من قبل "ماهط"، التقدم لها والنجاح فيها رشط 

من رشوط الحصول عىل الدبلوم.

من وتُصلّح  وتراقب  تُعّد  "ماهط"(  )امتحانات  أعاله  املذكورة  املواد  يف  الخارجية  االمتحانات   -

ِقبل ماهط.

االمتحان  عالمة  بني  دمج  هي  خارجي  امتحان  بها  يجري  التي  للمواضيع  النهائية  العالمة   -

)عالمة الدفرت( والعالمة الواقية التي يحصل عليها الطالب من قبل الُكليّة.

- يشرتط يف دمج عالمة العالمة الواقية الحصول عىل 55 فام فوق.

رشوط التقدم المتحان خارجي:

1. أن يحصل الطالب عىل عالمة 55 فام فوق عىل دفرت امتحان العالمة الواقية.

)تحدد مسرتدة  غري  تسجيل  رسوم  ودفع  الخارجي  لالمتحان  التسجيل  طالب  كل  عىل  يجب   .2

من قبل "ماهط"(.

مواعيد االمتحان: 

تُحدد من قبل "ماهط" وبعد إبالغ الُكليّة بهذه املواعيد تقوم الُكليّة بإعالنها للطالب.

العالمة الواقية لالمتحانات الخارجية:

أو  الفصلية  والعالمات  الواقية  العالمة  امتحان  عالمة  بني  دمج  عىل  بناًء  الواقية  العالمة  تقرر 

حتى  الواقية  العالمة  تعلن  خارجي.  امتحان  فيها  يقدم  التي  املواضيع  أو  للموضوع  السنوية 
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موعد أقصاه سبعة أيام قبل االمتحان، ميكن تقديم اعرتاض عىل العالمة ملوعد أقصاه خمسة 

أيام من موعد االمتحان.

مدة العالمة الواقية:

تؤخذ  وال  الغية  العالمة  تعتب  وبعدها  متتاليني،  موعدين  املفعول  سارية  الواقية  العالمة 

بالحسبان.

االعرتاض عىل عالمة االمتحان الخارجي: 

يقدم الطالب طلباً خطياً ملراجعة دفرته من قبل املحارض الذي يدرّس املساق، وعىل املحارض 

كتابة تقرير مفصل حول إمكانية تقديم طلب مراجعة ملاهط أو ال، وبحالة مصادقة املحارض عىل 

إمكانية تقديم طلب االعرتاض ملاهط يلزم الطالب بدفع رسوم مراجعة الدفرت والذي يحدد من 

قبل ماهط. 

مدة االستئناف:

العالمات. استالم  يوم  من  يوًما   30 حتى  الخارجي  االمتحان  عالمة  عىل  االستئناف  للطالب  يحق 

 التقدم ملوعد "ب" يف امتحان خارجي:

يف حالة التقدم إلعادة امتحان خارجي، عىل املُعيد إمتام ما ييل:

1. أن يتقدم المتحان داخيل لفحص الجاهزية والنجاح فيه بعالمة 55 فام فوق عىل دفرت االمتحان، 

وال يعفى الطالب الحاصل عىل عالمة واقية من التقدم والنجاح يف امتحان فحص الجاهزية.

غري من  التسجيل  يعتمد  )ال  املسرتدة  غري  التسجيل  رسوم  يدفع  وأن  لالمتحان  يسجل  أن   .2

وصل الدفع(. 

2.االمتحانات الداخلية:

- يتقدم الطالب يف جميع املواد الدراسية المتحان داخيل ومن ضمنها املواد التي يقدم فيها 

الطالب امتحاناً خارجياً. 

- يعطى حق التقدم لالمتحانات للطالب الذين استوفوا الرشوط التالية: 
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1. الذين مل يتغيبوا عن املحارضات أكرث من %20 من اللقاءات.

2. مل يصدر بحقه عقوبات من لجنة الضبط متنعه من التقدم لالمتحان.

3. الذين دفعوا املستحقات املالية.

املمتحن  وبطاقة  الطالب/الهوية  بطاقة  يظهر  أن  عليه  االمتحان  قاعة  الطالب  دخول  عند   .4

للمراقب، إذ بدونهام ال يسمح له بأداء االمتحان.

مواعيد االمتحان:
1. يعقد االمتحان لكل مادة مرتان، تسمى األوىل موعد "أ" وتسمى الثانية موعد "ب".

2. إذا تغيب الطالب عن موعد "أ" بدون عذر ورسب يف موعد "ب"، ال يحق له أن يتقدم ملوعد خاص.

أن يتقدم ملوعد  له  "أ" بعذر قهري ورسب يف موعد "ب"، يحق  الطالب عن موعد  تغيب  إذا   .3

خاص.

4. كل من يتغيب عن موعد "أ" و "ب" يف أي فصل من الفصلني بدون عذر قهري يرصد له "صفر" 

خاص. ملوعد  بالتقدم  له  يحق  وال  عنها،  يتغيب  التي  املادة  يف  الفصل  نهاية  امتحان  يف 

5. إذا رسب الطالب يف موعد "أ" و "ب" عليه أن يتعلم مادة املساق من جديد. يف حالة الرسوب 

يف املساق أكرث من مرتني، فإن أمره يُحال إىل لجنة التدريس.

6. العذر القهري للغياب عن االمتحانات يثبت بتقرير طبي من مؤسسة طبية رسمية )كاملكوث 

الدرجة  من  الطالب  قريب  وفاة  بشهادة  يثبت  كام  املادة.  امتحان  أداء  وقت  املستشفى(  يف 

األوىل، مثل: أب، أم، أخ، أخت، زوج، زوجة، ابن، ابنة، جد، جدة، عم، عمة، خال، خالة، عىل أن يكون 

חולים( ال  )קופת  العام  )تصديق( طبي من صندوق املرىض  االمتحان، )شهادة  لتاريخ  ذلك موافقاً 

تقبل كعذر قهري(، كام وميكن أن يكون بسبب السفر )حج أو عمرة فقط(.

وثيقة  يتضمن  الُكليّة  التحصيالت  قسم  إىل  طلبًا  يقدم  أن  بعد  للطالب  الخاص  االمتحان  يجري   .7

العذر القهري، وال يحق له أن يتغيب عن االمتحان.

أوتوماتيكيا تسجيله  يتم  "أ"  موعد  يف  رسب  أو  "أ"  موعد  امتحان  يقدم  مل  الذي  الطالب   .8

يف موعد )ب(.

 9. املساقات التي تُقيم من خالل تقديم وظائف او تقارير ال يحق للطالب ان يتقدم ملوعد "ب".
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 قامئة مساعدة – حق التقدم ملوعد خاص

أنظمة ومعايري سلوكية وقت االمتحان:

• عىل الطالب أن يعمل وفق تعليامت وتوجيهات املراقب يف االمتحان.

• عىل الطالب أن يكون يف قاعة االمتحان قبل املوعد بربع ساعة عىل األقل، وبعد أن يتأكد من 

إدراج اسمه يف قامئة املمتحنني املعلقة عىل باب قاعة االمتحان.

• عىل الطالب أن يجلس يف املكان الذي يحدده املراقب، يحق للمراقب أن ينقل طالبًا من مكانه 

إىل مكان آخر يف أي وقت.

• عىل الطالب إحضار ببطاقة الهوية )أو بطاقة الطالب( وبطاقة املمتحن يف جميع االمتحانات 

دون استثناء.
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يُبز بطاقة الهوية، بطاقة املمتحن للمراقب، دون  أن  الطالب قاعة االمتحان، عليه  • عند دخول 

ابرازها ال يسمح له بأداء االمتحان.

املمتحنني،  قامئة  يف  أسامؤهم  تظهر  الذين  الطالب  أسامء  إىل  باإلشارة  املراقب  يقوم   •

التحصيل سكرتارية  إىل  التوجه  عليه  فإن  القامئة  يف  اسمه  يظهر  مل  طالب  وجود  حالة  ويف 

لرتتيب األمر.

• بعد دخول الطالب قاعة االمتحان عليه أن يضع جميع أغراضه الشخصية يف زاوية القاعة، عليه 

االحتفاظ فقط بقلم حب، الهوية وبطاقة املمتحن ومواد مساعدة مسموحة وفق ما ُسّجل يف 

استامرة األسئلة.

خمس  وذلك  االمتحان،  دفرت  عىل  التفاصيل  بتعبئة  يتعلق  مبا  الطالب  بتوجيه  املراقب  يقوم   •

عىل  االمتحان  وبطاقات  االمتحانات  دفاتر  بتوزيع  املراقب  يقوم  ثم  االمتحان،  بداية  قبل  دقائق 

الطالب. يقوم الطالب بتعبئة التفاصيل عىل دفرت االمتحان وإلصاق بطاقة االمتحان عىل الجهة 

اليُرسى من دفرت االمتحان، ثم نزع الجزء الذي يحمل بطاقة االمتحان من دفرت االمتحان وتسليمه 

للمراقب )كدليل عىل مشاركته يف االمتحان(.

• مع بداية االمتحان يقوم املراقب بتوزيع استامرة االمتحان عىل الطالب. 

• يحق للطالب التنازل عن حقه يف إجراء االمتحان يف أّول نصف ساعة عىل أال يرتك قاعة االمتحان 

له عالمة صفر يف ذلك  إال بعد مرور نصف ساعة عىل األقل ويعتب كمن تقدم لالمتحان وترصد 

املوعد، وهذا التنازل ال مينحه الحق للتقدم ملوعد خاص.

• الطالب الذي يتأخر عن االمتحان أكرث من نصف ساعة مينع من التقدم لالمتحان يف ذلك املوعد.

• مينع الخروج من قاعة االمتحان قبل ميض نصف ساعة من بداية االمتحان.

يف حاالت خاصة وبعد موافقة املراقب،  إال  للطالب  االمتحان  يلغي  االمتحان  الخروج من قاعة   •

ويكون ذلك بعد أن يسلم الطالب دفرت االمتحان واستامرة األسئلة للمراقب. ال يسمح خروج أكرث 

من طالب واحد يف نفس الوقت.



22

• عىل الطالب أن يكتب إجاباته بقلم حب اسود أو ازرق وبخط واضح، إال إذا وجدت تعليامت أخرى.

• عىل الطالب التزام الهدوء التام أثناء تواجده يف قاعة االمتحان حتى ال يتم إزعاج اآلخرين. يف 

حالة أراد الطالب شيئاً من املراقب أو املحارض عليه طلب إذن بذلك.

• مينع التحدث بني الطالب خالل االمتحان أو مترير مواد بينهم مبا يف ذلك أدوات الكتابة كاألقالم، 

عىل الطالب أن يهتم قبل االمتحان بتوفري جميع األدوات التي يحتاجها خالل االمتحان.

• مينع إخراج أي ورقة من دفرت االمتحانات.

الشخصية  األغراض  مع  وضعه  إغالقة  يجب  االمتحان،  قاعة  يف  النقال  الهاتف  استخدام  مينع   •

للطالب يف زاوية القاعة.

املراقب من  وُموقعة  مختومة  أوراقاً  الطالب  يُعطى  دفرت،  من  أكرث  إىل  الحاجة  عند   •

يُرفقها بالدفرت.

• مينع كتابة أي إشارة عىل دفرت االمتحان قد تشري إىل هوية الطالب، وإن ُوجدت أي إشارة تدل 

عىل الطالب يتم إلغاء الدفرت.

• قبل نهاية االمتحان مبدة ربع ساعة يقوم املراقب بإعالم الطالب بالوقت املتبقي.

دفرت  بتسليم  الطالب  يقوم  االمتحان  وقت  انتهاء  عند  أو  لالمتحان  الطالب  إنهاء  عند   •

قاعة مغادرة  ثم  املراقب  من  املمتحن  بطاقة  واستالم  للمراقب،  األسئلة  واستامرة  االمتحان 

االمتحان بهدوء.

• عند تسليم الطالب دفرت االمتحانات للمراقب، عليه التوقيع عىل قامئة املمتحنني التي بحوزة 

يعطى  لالمتحان  تقدموا  من  قامئة  يف  ُمَدرج  الطالب  واسم  الدفرت،  ضياع  حالة  يف  املراقب. 

الطالب فرصة لالمتحان يف موعد آخر.

• عند انتهاء الوقت املحدد لالمتحان عىل الطالب التوقف عن الكتابة فوراً وتسليم دفرت االمتحان 

واستامرة األسئلة للمراقب.
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الغش يف االمتحانات: 

1. قضية محاولة أو تلبس الطالب بالغش تحال إىل لجنة الضبط لدراستها وإصدار القرار املناسب.

2. إذا حاول الطالب الغش و/أو ضبط يف االمتحانات متلبًسا بالغش، أو كان مساعًدا عىل الغش، 

مرة  بالغش  متلبًسا  ضبطه  و/أو  الغش  حالة  ويف  جديد،  من  بدراسته  ويلزم  املساق  له  يلغى 

أخرى يفصل نهائياً من الُكليّة.

3. يف حالة َضبط طالب متلبساً بالغش يقوم املراقب بإنذار الطالب وتسجيل مالحظة عىل دفرت 

االمتحان تشري إىل املرحلة التي وصل إليها الطالب يف كتابة األجوبة، كام يسجل مالحظة يف 

قامئة املمتحنني مع تسجيل الساعة التي ُضبط فيها الطالب متلبساً بالغش. 

 

نقل العالمات، تسجيلها واالعرتاض عليها:

فصل. كل  يف  النتائج  إعالن  تاريخ  من  أسبوعني  ميض  بعد،  عالمة  أية  عىل  االعرتاض  يجوز  ال   .1

2. إذا أراد الطالب أن يطّلع عىل دفرت االمتحان الخاص به ميكنه تقديم طلب تصوير دفرت االمتحان 

خالل 10 ايام من االعالن عن نتيجة االمتحان.

يقوم قسم االمتحانات بتصوير دفرت االمتحان وتسليمه للطالب بعد يومني من تقديم الطلب   .3

بعد أن يظهر الطالب بطاقة الهوية أمام املسؤول أو إرساله عب البيد االلكرتوين.

الُكليّة، ثم  أن يدفع رسوًما تحددها  العالمة، عليه  الطالب تقديم اعرتاض عىل  4. يف حالة رغب 

يقدم طلب اعرتاض مرفقاً بوصل الدفع لقسم التحصيالت، مع تفصيل سبب االعرتاض.

لو حتى  النهائية  العالمة  هي  االعرتاض  بعد  العالمة  أن  االعتبار  بعني  األخذ  الطالب  عىل   .5

كانت أقل.

أو نسخة عنه مرفقة مع  الطالب  التحصيالت بتسليم محارض املادة دفرت امتحان  6. يقوم قسم 

طلب االعرتاض، عىل أال تزيد مدة الفحص عىل أسبوع واحد من تاريخ االستالم. يقوم املحارض بعد 

فحص دفرت االمتحان بتسجيل قراره بخصوص االعرتاض عىل استامرة االعرتاض والتوقيع عليها، ثم 
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يقوم بتسليم دفرت االمتحان واستامرة االعرتاض لقسم التحصيالت، عىل أال تتعدى فرتة الفحص 

اسبوًعا واحد من استالم دفرت االمتحان واستامرة االعرتاض.

7. يف حالة اعرتاض الطالب عىل عالمة االعرتاض، فبإمكانه تقديم اعرتاض جديد حسب التعليامت 

ويف هذه الحالة يتم فحص الدفرت من قبل مركّز املسار أو مندوب عنه )محارض مختص( مع محارض 

املادة، لتكون العالمة املحتلنة هي النهائية.

تحسني العالمة:

1. الطالب الذي يرغب يف تحسني عالمته يف موعد "ب"، عليه أن يقدم طلب تحسني عالمة لقسم 

التحصيالت وفق املواعيد التي تعلن.

طلب تقديم  يلزمه  ال  فأدىن(   54( عالمة  عىل  وحصل  "أ"  موعد  المتحان  تقدم  الذي  الطالب   .2

تحسني عالمة.

3. يف حالة تحسني عالمة ترصد للطالب العالمة األخرية حتى لو كانت أقل من األوىل.

العالمات وحساب املعدل السنوي: 

1. عالمة النجاح يف كل مادة من مواد التخصص %55 فام فوق، واملعدل السنوي %60 فام فوق.

2. املعدل السنوي للطالب عبارة عن معدل مجموع عالمات املواد التي درسها الطالب يف تلك 

السنة نجاًحا ورسوبًا.

3. يستخرج املعدل السنوي برضب عالمة كل مادة بعدد ساعاتها، ثم جمع كافة عالمات املواد 

التي درسها الطالب يف ذلك العام، ثم تقسيم املجموع عىل عدد الساعات التي درسها يف 

مواد تلك السنة.

4. يتم استخراج املعدل العام برضب عالمة كل مادة بعدد ساعاتها ثم جمع جميع عالمات املواد 

التي درسها الطالب خالل سنوات دراسته، ثم تقسيم املجموع عىل عدد الساعات التي درسها 

يف الُكليّة.
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نظام إعادة املساقات:

1. يتم إصدار إعالن عن التسجيل إلعادة دراسة مساقات عىل موقع الُكليّة ولوحة اإلعالنات، ويتم 

إرسال رسائل قصرية للطالب بهذا الخصوص ملتابعة املوقع والحصول عىل املعلومات اإلضافية 

ومنوذج التسجيل.

2. إصدار اإلعالن عادًة يكون قبل بداية الفصل الدرايس بثالثة أسابيع.

3. بالنسبة لألمور املالية، فإن الدفع يف السنة الدراسية عىل النحو التايل:

أ. لطلبة السنة الثانية )املنتظمني(:

العامة   املواد  من  الوزارة(،  قبل  من  املبلغ  تحديد  )يتم  الواحد  للمساق  دفع   -  

يتقدمون املحارضات،  حضور  من  الطالب  يُعفى  املساقات  هذه  ويف  واإللزامية، 

لالمتحانات النهائية فقط.

التي  املساقات  يف  الوزارة(،  قبل  من  املبلغ  تحديد  )يتم  السنوية  للساعة  دفع    -

يتم حذف وال  الطالب بحضورها  يلزم  والتي  ابحاث،  او  ارشاد عمل  او  تحتوي عىل مختبات 

مساقات بدال منها.

سنة  من  ومادة  أوىل  سنة  من  معادة  مادة  تعليم  أوقات  يف  تعارض  وجود  حالة  يف   -  

ثانية، يتم شطب مادة سنه ثانية ويلزم الطالب بحضور املحارضات والقيام بجميع متطلبات 

املساق. فقط يف حاالت استثنائية وبإذن خاص من رئيس الُكليّة ميكن تسجيل املادتني مًعا.

ب. للطلبة املستكملني:

دفع عىل كل ساعة سنوية )يتم تحديد املبلغ من قبل الوزارة(  للمساق الواحد، ويلزم الطالب 

للمساق  الساعات  عدد  معرفة  ميكن  املساق.  متطلبات  بجميع  والقيام  املحارضات  بحضور 

العنوان. تحت  الشخيص  الطالب  موقع  يف  املوجودة  للطالب  العالمات  كشف  خالل  من 

يف حالة تسجيل الطالب ألكرث من 20 ساعة يتم الدفع لـ20 ساعة كحد أقىص.

تلك  يف  املالية  الدائرة  نظام  حسب  السنوية  الساعة  عىل  يكون  باألساس  الدفع  مالحظة:   •

السنة.

4. يتم تجميع جميع مناذج إعادة املساقات يف نهاية املوعد املحدد ويتم عرضها عىل رئيس
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 املسار للموافقة عليها ويتم استدعاء الطالب لتعبئتها ووضع املساقات يف برنامج الطالب وكل 

ذلك حتى أسبوعني من بداية الفصل الدرايس.

اعادة مواد وانسحاب من مساقات:

1. يتم التسجيل إلعادة املساقات وفق تعليامت دائرة الطلبة.

2. الغاء مساق/ انسحاب: كل طالب ينوي الغاء املساق الذي سجل له، عليه تقديم طلب لرئيس 

املسار وقسم السكرتارية، حتى موعد اقصاه نهاية االسبوع الثاين من بداية الفصل الدرايس 

ويعفى من رسوم الدفع. تاريخ استالم الطلب يعتب تاريخ الغاء التسجيل.

3. إذا ألغى الطالب املساق بعد هذا املوعد وحتى مرور شهرين من بداية الفصل يدفع %50 من 

رسوم املساق.

4. إذا ألغى الطالب املساق بعد مرور شهرين من بداية الفصل يلزم بدفع رسوم املساق كاملة.

5. عدم تقديم طلب خطي باالنسحاب يُلزُِم الطالب بدفع رسوم املساق كاملة.

• مالحظة: يف حال رسوب الطالب يف مواد بأكرث من النسبة املسموح بها، ال يرفّع الطالب للسنة 

القادمة ويُلزم بدفع القسط الدرايس حسب عدد الساعات السنوية التي يتعلمها.
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حقوق الطالبات الحوامل
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حقوق الطالبات الحوامل

تعريف:

وفًقا لبند 19 ب لقانون حقوق الطالب 2007, ولقواعد حقوق الطالب )التعديالت بسبب الحمل أو 

الوالدة(, 2012 وبعد استشارة مجلس الطالب, كُليّة القاسمي للهندسة والعلوم تُعطي الطالبات 

واملوافقات  الُكليّة  دستور  إطار  يف  عليهن  والتسهيل  وضعهن  اىل  بالتطلع  الحق  الحوامل 

الطبيّة املالمئة. مُينع استغالل أوضاع كهذه من أجل التمتع بتسهيالت أكادميية.

" الحدث الذي يعطي الحق" هو حدث الحمل أو الوالدة, حيث يعطي الحق للطالبة الحامل أو بعد 

الوالدة مالءمات خاصة.

"الطالبة التي لديها الحق": هي الطالبة الحامل او بعد الوالدة.

الغياب عن الدروس وتأجيل املسارات:

عليها  يتوجب  التي  الدروس  جميع  من   30% تغيب  ان  الوالدة  أو  الحمل  بسبب  للطالبة  يحق   .1

الحضور اليها، يحق للطالبة ان تغيب 4 أسابيع بعد الوالدة أو %30 من جميع الدروس حسب األعىل.

2. طالبة إذا تغيبت بسبب الحمل أو الوالدة، تستطيع أن تؤجل مسار وتعود اليه بدون دفع اضايف 

وبرشط انها مل مُتتَحن بعد.

تأجيل تقديم مهام تعليمية:

يحق للطالبة التي تتغيب بسبب الحمل أو الوالدة مبوعد تسليم املهام أو مبوعد قريب له، أن 

سبعة  خالل  وذلك  املحارض.  قرار  حسب  بديلة،  مهمة  اتخاذ  أو  التعليمية  املهام  تسليم  تؤجل 

أسابيع بعد إمتام فرتة الغياب.

امتحانات:

1. يحق للطالبة التي تغيبت عن امتحان بسبب "الحمل أو الوالدة"، أن مُتتَحن مبوعد إضايف بعد كل 

"موعد ضاع منها )ما عدا موعد "ج"(.

ان مُتتحن  الوالدة  14 اسبوًعا من يوم  الوالدة حتى  التي تغيبت عن امتحان بعد  للطالبة  2. يحق 

مبوعد اضايف بعد كل موعد ضاع منها )ما عدا موعد "ج"(.
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3. يحق للطالبة الحامل الخروج اىل الحامم اثناء االمتحان.

4. يحق للطالبة الحامل وقت اضايف يف االمتحان نسبتها %25 من مدة االمتحان.

الغياب عن امتحانات او وظائف التي تعتب رشطًا اساسيًا:

أو  اساسيًا،  رشطًا  يعتب  والذي  الوالدة،  أو  الحمل  بسبب  ملسار  امتحان  عن  تغيب  التي  الطالبة 

أو  متقدم  مبسار  مرشوط"  "بشكل  تتعلم  أن  لها  يحق  باملسار،  مهمة  تقدم  مل  غيابها  بسبب 

بسنة متقدمة حتى تكمل االمتحان أو املهمة حسب حقوقها حسب هذه القواعد.

إطالة التعليم:

يحق للطالبة التي تغيبت بسبب الحمل أو الوالدة أن تُطيل فرتة تعليمها بفصلني، من دون دفع 

رسوم دراسية إضافية. 

وقوف السيارات :

يحق للطالبة الحامل، من الشهر السابع لحملها حتى الشهر االخري قبل الوالدة أن توقف سيارتها 

بجانب مكان التعليم.

أزواج:

1. يحق لزوج طالبة حامل والذي يغيب بسبب حمل أو والدة زوجته خالل الفصل وهو بنفسه طالب 

بنفس الُكليّة، أن يكون غري مكلّف بالتواجد يف الدروس ملدة اسبوع.

2.  يحق لزوج طالبة بعد الوالدة أن يتغيّب عن إمتحان خالل ثالثة أسابيع من يوم الوالدة، عىل ان 

يقدم االمتحان مبوعد اضايف آخر.

مالحظات اضافية:

متكني الطالبات االمهات من الرضاعة لساعة كاملة إذا احتجن لذلك.
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بُنى تحتية وخدمات
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 بُنى تحتية وخدمات 

مختبات الحاسوب:

ولكل  املسارات  لكل  الُكليّة  طالب  لكل  الخدمات  تقدم  التي  الحاسوب  وحدة  بوجود  الُكليّة  متتاز 

مستويات التعليم. تقع مختبات الحاسوب يف مبنى كُليّة القاسمي للهندسة والعلوم، وهي 

عبارة عن غرفتني مجهزتني بأحدث األجهزة والبامج ومزودة بعارض لتسهيل عملية التدريس، كام 

توفّر الُكليّة بريًدا إلكرتونيًا لكل محارض/ة وطالب/ة.

املكتبة:

• تستمد كُليّة القاسمي للهندسة والعلوم خدماتها املكتبية من املكتبة املوجودة يف حرم 

أكادميية القاسمي للرتبية، حيث تحتوي عىل عرشات االالف واملراجع يف شتى املواضيع، مام 

يجعلها أكب مكتبة علمية يف الوسط العريب يف البالد.

•  تحتوي املكتبة عىل 189 دورية ومجلة علمية باللغات الثالث.

    ،)Full text ويشتمل عىل 1987 مجلة وجريدة إلكرتونية )بنص كامل One File حاوي املعلومات •

و 4000 مجلة الكرتونية أُخرى )اختصارات Abstracts( يف شتى املجاالت.

املستخدم  )ALEPH( "ألف"  برنامج  خالل  من  عاٍل،  مبستوى  أكادميية  خدمات  املكتبة  تُقدم    •

يف الُكليّة.

إن املكتبة تزود طالبها، بالعديد من الخدمات منها:

1. إرشاد يف البحث يف مصادر املعلومات املختلفة.

واملكتوبة. االلكرتونية  املعلومات  مصادر  استعامل  يف  والفردي  الجامعي  اإلرشاد   .2

3. إعارة الكتب.

4. طباعة مقاالت محوسبة.

5. استعامل برنامج "ألف".

6. املطالعة لكافة رواد املكتبة.
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http://www.qsm.ac.il/mrakez/library :موقع املكتبة

ميكن االتصال مع املكتبة من خالل هاتف املكتبة املبارش – 04-6286637

مختبات العلوم:

العملية  التطبيقات  ُمَعد ليخدم الطالب يف  القاسمي  أكادميية  إن املختب املوجود يف حرم 

املوضوع  طبيعة  تقتضيه  ما  وفق  مجهزة  املختبات  هذه  والتكنولوجيا.  العلوم  مبواضيع 

لتأهيل  والالزمة  املالمئة  واملعدات  املواد،  التجهيزات،  توجد  املختبات  هذه  يف  وأهدافه. 

وتحضري الهندسيني وفق متطلبات "ماهط" -املعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي.

وفيه  التكنولوجي  للتأهيل  الحكومي  -املعهد  لـِ"ماهط"  التابعة  األمان  لرشوط  املختب  يخضع 

مكان مخصص لغسل األيدي والعيون يف وقت الحاجة.

مالءمات لذوي االحتياجات الخاصة:

يحق لكل طالب الحصول عىل تسهيالت معينة يف الُكليّة وفًقا لوثائق رسمية متنحه املطالبة 

بذلك, ومن ثم يتم دراسة كل حالة بشكل منفرد من قبل عميد الطلبة.

منح ومساعدات:

تهتم الُكليّة بالبحث عن مصادر ميكن من خاللها أن يحصل الطالب عىل مساعدات مالية، كام تعنى 

مبكافأة املتفوقني تشجيًعا لهم، وإليكم قامئة املنح واملساعدات التي ميكن الحصول عليها 

من خالل الدراسة يف الُكليّة:

1.منح امتياز: تقوم الُكليّة مبنح املتفوقني من الطالب منحة االمتياز بناًء عىل معدالتهم السنوية 

)املعدل السنوي(. 

2. منح ومساعدات بناء عىل الحالة االجتامعية واالقتصادية – تُقدم عن طريق مركز شؤون الطلبة 

بنموذج خاص.

مصادر أو  بلديّات  الكنيست  رئيس  الحكومة،  رئيس  مكتب  قبل  من  توزع  سنوية  أُخرى  ِمنح   .3

أُخرى يُعلن عنها.
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خدمات االستعالمات )خدمات محوسبة(:

عن  الشخصية  باملعلومات  الطالب  يزودان  للمعلومات  موقعان  هنالك  للمعلومات:  مجمع   .1

الطالب  يطّلع  االمتحانات،  ومواعيد  املختلفة  املساقات  يف  عالماته  الدراسية،  ساعاته  برنامج 

عىل هذه املعلومات بواسطة بطاقة ممغنطة يستعملها حتى إنهاء تعليمه.

الساعات  نظام  الدراسية،  الخطط  عن  معلومات  االنرتنت  موقع  يشمل  انرتنت:  موقع   .2

الُكليّة. يف  وتعليمية  اجتامعية  وفعاليات  الُكليّة  مؤسسات  أنظمة،  التعليمية، 

.http://www.qse.co.il :عنواناملوقع

مخفضة. بأسعار  للطالب  وطباعة  تصوير  خدمات  الُكليّة  تقدم  وطباعة:  تصوير  خدمات   .3

4.  املطعم: يوجد داخل حرم الُكليّة مطعم يُقدم وجبات بأسعار مالمئة للطالب.

تتكون رابطة الطالب من ممثيل املسارات  وفًقا للسنة الدراسية لكل مسار:  5.  رابطة الطالب: 

أعضاء  ينتخب  الرابطة  أعضاء  بني  ومن  للمسار،  ممثل  طالب  أكادميية  سنة  كل  يف  يكون  بحيث 

إدارة: رئيس الرابطة، نائب وسكرتري. 

وظيفتها: متثيل الطالب لدى مؤسسات الُكليّة وإجراء فعاليات ال-منهجية غري رسمية يف حرم 

الُكليّة.

تقديم شكاوى طالبية:

1. يحق للطالب تقديم شكوى يف حالة الشعور بالظلم واالجحاف بحقه.

الُكليّة مسؤوٍل عن معالجة شكاوى  الطلبة أو لشخص اخر يف  2. يتم تقديم الشكاوى لعميد 

لذلك. املؤهل  للشخص  توصياته  يعطي  أو  له.  تقّدم  شكوى  كل  مبعالجة  يقوم  حيث  الطالب، 

3. يقوم عميد الطلبة أو الشخص املسؤول بتقديم تقرير سنوي حول االجراءات التي قام بها 

يف معالجة الشكاوى لرئيس الُكليّة.
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