تعليمات االنضباط والنظام التربوي

0228/9/02

بكلية مجتمع  /تدريب غزة (األقسام الفنية )

المقدمة :
إن العمميةةا اللعميميةةا اللعمميةةا ال يمكةةن ن لةةبدو ةةابن و ةبا ا بلعميمةةكت باوةةسا لكةةبن ا

بوع المعكيير با

ةةك

ة

الل يدب ن ي ير ب قهك مبك الام ا سيث يعل ر االبو كا مبك سيكل  ،ب كخلالف

بما السيكة اآلن قا لغير ال مبك ال شري مع هذا اللغير ،بذلةك يردةع للعةاا ب ةكإلع ا وةالت بااللعةكع بوبامةع
خرى  ،ممك ككن له ا ثر ال م

ومى قيت ب مبك الام ا ب كللكل ككن له لأثير ومى بظرة الاكلةب لمعممةه الةذي

يعا الم إلبع ا بع ون إقرار االبو كا
ك وك ا للاب الم لبي ا خالق

السقع اللعميم بكذلك اارة المؤ ا اللعميميا الل يلعمت هةك هةذا

شكع وكت لمام ا

ب ال ة يع الرإلي ة للاةةبر ي مدلمةةع شةةري هةةب العقةةع ا ب ةةكب  ،بال ةةا ن ب ةةعى إلةةى ا ةةلغالع وقميةةا ا ب ةةكن
بلبديهه بسب الم كر العسيو بذلك كللبديه با رشكا لكرة ب ك لخاات ا دراءات اللأاي يا لكرة خرى  ،مب قمبك
لر يا بكإلبك لر يا عسيسا بقمبك لبديههت اللبديه العسيو لعمست مدلمعكلبك ب ن ا ب كن هب الةذي يعةبع

بف ه إن اللبديه العسيو لعقميا الاكلب يؤاي إلى إاراكه مك يابر سبله بلهاف هذه اللعميمكت إلى مك يم :
 -مساعدة المتدربين علي اكتساب وممارسة السلوك االيجابي.

 توفير جميع الشروط واإلجراءات التي تؤدي إلى توعية المتدربين بأنماط و قواعد السلوك االيجاابي وتاوفير األجاواء التايتساعد علي ممارستو .

 وقاية المتدرب من كل العوامل و الظروف التي تؤدي بو إلى ممارسة السلوك غير المقبول . العمل بأساليب تربوية بناءه في معالجة المخالفات السلوكية التي قد يرتكبها بعض الطلبة . -احترام شخصية المتدرب و مشاعره .

 الحد من المشكالت السلوكية قدر االمكان .السموكيات المخالفة :

تعتباار الساالوكيات التاليااة بوجااو واااص ومااا ىااو باادرجتهال مخالفااات تعاارض الطالااب ال ا ي يرتكااب أي اال منهااا للعقوبااات التأديبيااة

المنصوص عليها في ى ه التعليمات:

أوال  ..الدوام والمواظبة :

يحسب غياب الطالب ابتداء من بداية دوامو في الفصل الدراسي بالكلية ويعتبر غيابو مشروعا في الحالتين التاليتين:
أ .مرض الطالب استنادا إلى تقرير طبي مصدق من الجهات المعنية.

ب .الظروف القاىرة التي يراىا مدير الكلية .
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وبناء علي ما سبق فإن :

 -1أي تغي ااب للطال ااب بنس اابة  %5ب اادون عا ا ر مقب ااول لأو م ااا يزي ااد ع اان  %12ب ااإمن مقب ااول فإن ااو ي ااتا حرمان ااو م اان التق اادم
لالمتحانات النهائية للمساق أو الفصل الدراسي ويعطى صفر أكاديمي للمساق.

 -0إما تجاوزت نسبة غياب الطالب ما يزيد عن  %05من نسبة الحضور الكلية ساواء باإمن أو بادون إمن ل فاأن ملاى ياؤد
إلى فصل الطالب نهائيا من الكلية.

 -3أي تكرار للتأوير عن الدوام أو المساقات ل يعرض الطالب للمسائلة.

 -4إما تغيب الطالب عن امتحان نهاية الفصل دون ع ر مقبول يعطى عالمة صفر أكاديميل أما إما تغيب بع ر مقبول فيجر
لو االمتحان في مدة أقصاىا أسبوعين من بداية الفصل التالي.

ثانيا  ..السلوك العدواني :

 -1االستخدام المتعمد للعنف اللفظي أو الجسدي ضد الطلبة .

 -0إثارة الشغب والفوضى داول القسا أو داول الكلية أو الباص .

 -3كاال فعاال يمااف الشاارف والكرامااةل أو يتنااافى وحساان الساايرة والساالوك أو يسايء إلااى ساامعة الكليااة والعاااملين فيهااال داواال
الكلية أو وارجها ومثال ملى :













التفوه بكلمات تتنافى مع اآلداب والقيا والمشاعر اإلنسانية والدينية.
إتالف أي من ممتلكات الكلية (األدوات و األجهزة) .
سرقة ممتلكات الكلية أو الموظفين أو الطلبة.

التحرش ومعاكسة الطالبات في الكلية أو الباص.

استخدام أو اللعب بالجوال في المحاضرات وبشكل مزعج .

تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات.

إحضار أو إشهار أو استخدام اآلالت الحادة أو األسلحة في المشاكل .

محاولة االعتداء اللفظي أو الجسدي على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو العاملين في الكلية.

التدوين داول الكلية أو الباصات.

عدم احترام آداب الطعام أو إفساد الطعام أو رميو بشكل متعمد .

إصدار حكا على طالب بجناية أو جنحة.

التحريض على عدم الحضور للدروس .

ثالثا ..الغش باالمتحانات والتزوير :

 -1يعطى كل طالب يضبط في حالة الغشل صفر أكاديمي في المادة التعليمية التي غش فيها ويحال إلى لجناة الضابط بالكلياة
لتنسيب العقوبة المناسبة بحقو.

 -0في األحوال األور للغش أو الشروع فيو ل أو اإلوالل بنظام االمتحان ل فيحال األمر إلى لجناة الضابط بالكلياة لتننسايب
العقوبة المناسبة بحقو.

 -3إم ا كرر الطالب الغش في أي امتحان آورل يفصل من الكلية بقرار من مديرىا.

 -4اكتشاف الغش في أي وقت الحق ال يعفي مرتكبو من المسئولية ويحال األمر إلى لجنة الضبط بالكلية.
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رابعا  ..أنشطة وممارسات اور :

 -1كل اشتراك في نشاط جماعي يخل بنظام الكلية وتعليماتها.

 -0توزيع نشرات أو إصدار جرائد دون الحصول على ترويص من إدارة الكليةل أو إساءة استعمال ما مكر بعد الحصول
على الترويص.

 -3جمع التبرعات .

 -4جمع التوقيعات أو الدعوة إلى أفكار سياسية أو طائفية أو قبلية أو إقليمية.
 -5استعمال مباني الكلية ومرافقها وملحقاتها لغير األغراض التي أعدت لها.

 -6اإلساءة إلى إدارة الكلية أو المدربين أو الطلبة من والل منتديات أو مواقع على اإلنترنت.

 -7انتحال اسا الكلية أو فتح أي موقع على اإلنترنت باسا الكلية من غير ترويص مسبق من اإلدارة.

 -8اإلدالء بمعلومات كامبة للمسئولين في الكليةل أو انتحال الشخصيةل كأن يوقع عن آورل أو يقدم امتحانا عنو.
 -9التزوير في الوثائق الرسمية.
العقوبات التأديبية :

والتي يمكن أن يتخ قرار بإيقاع إحد العقوبات أو مجموعة منها بحسب درجتها وتتمثل بالتالي:

 -1التنبيو اللفظي وتسجيل ملى في سجل المتدرب ويقوم ب لى المدرب.
 -0إن ار أول و التوقيع على تعهد أول .
 -3إن ار ثاني والتوقيع على تعهد ثاني .

 -4إن ار نهائي والتوقيع على تعهد نهائي وىو بمثابة فرصة أويرة للطالب ويتعرض بعد ملى للفصل من الكلية.
 -5ويمكن استدعاء ولي أمر الطالب في أي مرحلة من مراحل التعهدات السابقة حسب طبيعة المشكلة .

 -6إوراج الطالب من القاعة بقرار من مدير الكلية أو من ينيبول واستدعاء األمن بالكلية عند الضرورة إلوراجو.
 -7الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات الطالبية التي ترتكب فيها المخالفة.
 -8الحرمان من بعض الخدمات أو التسهيالت التي يستفيد منها الطالب وملى حسب الضرر الواقع .

 -9الحرمان من تناول وجبة الطعام لمدة (ال تزيد عن ثالثة أيام) حيث يمكن تناولها من حسابو الشخصي من مقصف الكلية .
-12
-11

الفصل لمدة على أال تزيد عن أسبوعين من الدراسة ويعتبر الغياب غيابا غير مشروع .

الفصل الجزئي حتى نهاية الفصل الدراسي والتقدم لالمتحان النهائي ل تجنبا إليقاع األم أو الضرر بالشخص نفسو أو

الطلبة اآلورين .

-10

تغريا الطالب بكلفة استبدال أو إصالح ما أتلفو من أجهزة ومعدات وأثاث.

-14

الفصل النهائي من الكية.

-13
-15

الغرامة بمثلي كلفة ما ال يمكن استبدالو أو إصالحو.

إلغاء دبلوم كليات المجتمع وكشف العالمات الممنوحين للطالب إما ثبت أن ىنالى عملية تزوير أو احتيال في

إجراءات منحهما.
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مالحظات :

* يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في ى ه التعليمات.

* ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمو باألنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التعليا العالي و دائرة التربية والتعليا والقسا
الفني المهني بعمانل أو بعدم إطالعو على ما ينشر في لوحات اإلعالنات في الكلية.

** جلنة الضبط بالكلية :

 -1يؤلف مجلف الكلية في مطلع كل عام دراسي ولمدة سنة دراسية كاملة لجنة الضبط بالكلية تكون برئاسة نائب مدير الكلية
أو من يقوم بأعمالو وعضوين ثابتين من رؤساء األقسام تختارىا إدارة الكليةل ويكون مسئول شئون الطلبة عضوا مقررا

للجنة .وعضو ثالث من رؤساء األقسام وال ي يكون الطالب المشكل من أحد أقسامو .

 -0تختص لجنة الضبط بالكلية بإجراء التحقيق الالزم والتنسيب لمدير الكلية بإيقاع العقوبة المناسبة وفق ى ه التعليمات.
 -3تنظر لجنة الضبط بالكلية في القضايا المحالة إليها من مدير الكلية فقط أو من ينيبو أثناء غيابو.
 -4يكون تنسيب لجنة الضبط بالكلية بأغلبية أصوات الحضور.

 -5في حالة غياب أحد أعضاء لجنة الضبط بالكلية ينوب عنو رئيف قسا آور .

 -6يتا استدعاء الطالب المحال على اللجنة عن طريق رئيف القسا أو مسئول شئون الطلبةل وفي حالة رفض الطالب المثول
أمام اللجنة أو التخلف عن المثول أمامها يجري التحقيق والتنسيب بالعقوبة المناسبة في حالة غيابو.

 -7للطالب المحال على لجنة الضبط بالكلية تقديا أية بيانات أمام تلى اللجنة بما في ملى إفادة الشهود .

 -8لرئيف لجنة الضبط بالكلية إيقاف الطالب المحال إلى اللجنة عن الدوام أو ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات الطالبية
أو االستفادة من المرافق والخدمات الطالبية التي ارتكبت فيها المخالفة إلى حين الفصل في موضوع تلى المخالفة على

أال تزيد مدة الحرمان عن أسبوعين.

 -9ترفع لجنة الضبط بالكلية التوصيات الالزمة لمدير الكلية ال ي يقوم بدوره بإقرارىا أو التعليق عليها .
-12

في القضايا التي تتعلق بالفصل النهائي يتا رفع توصيات لجنة الضبط و مدير الكلية لرئيف برنامج التربية والتعليا .

المراجع :

 التعلياامات الااتربويااة الفنااية (ت .ت.ف  ) 0221/12االنضباط في مراكز التدريب المهني و التقني. -تعليمات الدراسة في كلية المجتمع .

 -تعليمات االجراءات التأديبية لطلبة كليات المجتمع .
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كلية مجتمع/تدريب غزة

.I

التعليمات األكاديمية لبرنامج التعليا التقني

تعريفات ىامة:

 GTC كلية مجتمع/تدريب غزة.

 مدة الدراسة في الكلية عامين دراسيين مقسمة على أربعة فصول دراسية.

 الفصل الدراسي :ويتكون من  02أسبوع بما فيها االمتحانات والتدريب الميداني.
 االسبوع الدراسي 6 :أيام من السبت إلى الخميف.
 عدد الحصص االسبوعية 40 :حصة.
 مدة الحصة 52 :دقيقة.

 الصفر األكاديمي%35 :

 .IIتصنيف المواد

متطلبات التخصص :وىي مساقات دراسية رئيسة على عالقة مباشرة بالمهنة.

متطلبات البرنامج :وىي مساقات مكملة للمساقات الرئيسة وتدرس لكل التخصصات المنتمية للبرنامج الدراسي.
المتطلبات العامة :وىي مساقات تدعا الحاجات العامة للدراسة الجامعية والمستقبل المهني للخريج.

مالحظة :جميع المساقات الدراسية في األقسام التقنية مصنفة في الخطة الدراسية الخاصة بكل قسا إلى الفئات الم كورة أعاله.
 .IIIنظام العالمات:

تتكون العالمات النهائية من ثالت أجزاء متراكمة على النحو التالي:

عالمات أعمال الفصل:وىي مشاركة الطالبل وتقدم تحصيلها والل الفصل الدراسيل وتتكون من تقييا االوتبارات القصيرةل التقاريرل
المتابعة في الشعبةل المعاملل الورشل وغيرىا.

االمتحانات الفترية :وىي امتحانات شهرية تنظا و يعلن عنها مسبقال ,وتتكون من امتحانين شهريين علاى األقال إضاافة إلاى امتحاان نصاف

الفصل.

االمتحان النهائي :وىو امتحان شامل لكل مادة وياتا عقاده فاي نهاياة الفصال الدراساي يغطاي جمياع محتوياات الماادة والمهاارات التاي تاا
اكتسابها والل الفصل.

بناء على نوع تقويا المادة:
الجدول التالي يوضح توزيع العالمات النهائية ل
نوع المساق

نمومج التقويا

المواد النظرية

المواد المختلطة نظري/عملي

وزن عالمات أعمال الفصل

%15

وتحتس ا ا ا ااب العالم ا ا ا ااة النهائي ا ا ا ااة

وزن االمتحانات الفترية

%35

االمتحان النهائي

%52

المجموع

%122

للم ا ااادة بحس ا اااب نس ا اابة ع ا اادد

المواد العملية/مشروع
التخرج

%62

الحص ا ااص العملي ا ااة إل ا ااى نس ا اابة
الحصص النظرياة واالل الفصال

الدراسي.

%122

%42
%122
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 .IVالحد األدني لمتطلبات النجاح:

ويكون الحد األدني للنجاح والحصول على الدبلوم كما يلي:
على كل طالب الجلوس لالمتحانات النهائية.



المعدل المقبول في متطلبات التخصص اليقل على  %62واليقل معدل المتطلبات العامة عن .%52
ٍ
بشكل مقبول.
انهاء التدريب الميداني



 .Vالحضور:


اليسمح للطالب بالجلوس المتحان نهاية الفصل إما قلت نسبة حضوره عن  %95بدون ع ر أو  %92بغض النظر عن الع ر

في كل مادة( .وتعتبر فترة الفصل من الكلية بسب اإلوالل بنظام االنضباط ىي غياب بع ر غير مقبول)


في حال تغيب الطالب عن االمتحانات النهائية بدون ع ر يحصل على عالمة صفرفي مجمل المادة ويجلف المتحانات اإلعادة



في حال تغيب الطالب عن االمتحانات النهائية بع ر يحصل على عالمة صفر في االمتحان النهاائي ويجلاف المتحاناات اإلعاادة



في حال تغيب الطالب عن أي من االمتحانات الفترية بدون ع ر يحصل على عالمة صفرفي ى ا االمتحان وليف للمتغيب الحق



في حال تغيب الطالب عن أي من االمتحانات الفترية بعا ر يحصال علاى عالماة صافرفي ىا ا االمتحاان ويتقادم بها ا العا ر كتاباال
مادعمال بالوثاائق ومشافوعال بتوصااية كبيار المادربين ونائاب ماادير الكلياة إلاى السايد ماادير الكلياة بحاد أقصاى أساابوع مان موعاد ىا ا



سواء في االمتحانات الفترية أو النهائية كتابيال إلى السيد مدير الكلية عن طريق السيد نائب مدير الكلية
تقدم االع ار عن الغياب ل
مشفوعال بتوصية كبير المدربين معززال بالوثائق ٍ
بحد أقصى أسبوع من ى ا االمتحان.

في موعدىا ويحصل على  %52كحد أقصى من عالمة المادة في حال نجاحو.
في موعدىا ويحصل على عالمتو الحقيقية في إمتحان إعادة المادة .
في التقدم إلمتحانات إعادة لالمتحانات الفترية.

االمتحان.

 .VIالرسوب:

يعتبر الطالب راسبال وال يمنح شهادة الدبلوم في الحاالت التالية:





الرسوب في أي مادة بعد امتحان اإلعادة حيث يسمح للطالب بالجلوس المتحان اإلعادة مرة واحدة فقط في المادة.

لا يحصل على الحد األدني لمتطلبات النجاح كما ورد في البند ) (IVأعاله.

من يرسب في مشروع التخرج كأحد متطلبات التخصص يجب أن يتقدم بمشروع تخرج جديد بعد سنة من نهاية السنة الدراسية

الثانية – فترة االمتحانات – وعليو أن يقدم شهادة تادريب عملاي التقال عان  6شاهور مان مؤسساة معتارف بهاا تعمال فاي مجاال

تخصصو.
 .VIIالفصل األكاديمي:

يتا فصل الطالب أكاديميال في الحاالت التالية:




إما تعدت فترة غيابو عن  %05من وقت الفصل الدراسي.

إما حصل الطالب عن معدل تراكمي أقل من  %52في الفصل الدراسي األول أو أقل من  %55في أي فصل

دراسي بعد الفصل الدراسي األول.

ادارة الكلية
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