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תיאום ציפיות

م�ئمة توقعات

التواصل عبر البريد ا�لكترونيالتواصل عبر البريد ا�لكتروني

بإمكان الطالب إرسال رسالة عبر البريد ا�لكتروني الشخصي في �

..فقطفقطالحا�ت الطارئة والضرورّية 

وعدم وعدم البريد ا�لكتروني ھو شخصي لذلك أطلب احترام الخصوصّية البريد ا�لكتروني ھو شخصي لذلك أطلب احترام الخصوصّية ��

..ارسال أي رسالة اّ� الضرورية منھا كما ذكرت في البند السابقارسال أي رسالة اّ� الضرورية منھا كما ذكرت في البند السابق

يمكن تعيين جلسة بموعد يمكن تعيين جلسة بموعد ، ، ليس لھدف المحاورةليس لھدف المحاورةالبريد ا�لكتروني البريد ا�لكتروني ��

..مسبق ل0ستفسارات المختلفةمسبق ل0ستفسارات المختلفة
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المواظبةالمواظبة

 قاعة دخوله بعد للمحاضر يحق .بالوقتبالوقت  الحضورالحضور1.

 حضور من  بالنظامبالنظام  يخليخل  //متأخرمتأخر  طالبطالب أي حرمان المحاضرات

 المسموح المئوّية النسبة من الحرمان ذلك ويحتسب المحاضرة،

.المحاضرات عن تغيبھا

المحاضرةالمحاضرة  خ0لخ0ل  النّقالالنّقال  الحاسوبالحاسوب//الخليويالخليوي  استعمالاستعمال  يمنعيمنع2.2.

تتّمةتتّمة  --المواظبةالمواظبة

الرد على مكالمة الرد على مكالمة //الشرابالشراب//يمنع الخروج من المحاضرة لشراء الطعاميمنع الخروج من المحاضرة لشراء الطعام. . 33

**ھاتفّية أو أي سبب آخرھاتفّية أو أي سبب آخر

عليه أن يبقى الطالب الذي يختار الخروج من المحاضرة 1ي سبب من ا1سباب،  

خارج قاعة المحاضرة وسيسّجل له غياب وسيحتسب ذلك من النسبة المئوّية 

.المسموح تغيبھا عن المحاضرات

الطالب الذي يعاني من أسباب صحّية تمنعه من الجلوس فترة متواصلة عليه التحدث مع المحاضرة* 

.  تسليمھا وكيفّيةوكيفّيةالوظائف مواعيد تسليم مواعيد تسليم يقوم المحاضر بتحديد . 4

على الطالب ا�لتزام بتسليم الوظائف بالموعد المحدد وبالطريقة المطلوبة من 

لم ُيسلّم الوظيفة بالطريقة / من � يلتزم بموعد التسليم. ِقبل المحاضر

من الع0مة التي يستحقھا من الع0مة التي يستحقھا ع0مات ع0مات   1010سوف ُتخصم له سوف ُتخصم له المطلوبة 

..بعد التقويمبعد التقويم

تتّمةتتّمة  --المواظبةالمواظبة
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تسليم الوظائفتسليم الوظائف

)ع�مات من الع�مة بعد التقويم 10وإّ� ُتخصم (بالموعد المحدد بالموعد المحدد ��

الوظائف التي ُترسل إلى البريد (ُيرفع الملف إلى منظومة الموِدل ُيرفع الملف إلى منظومة الموِدل �

)ع�مات من الع�مة بعد التقويم 10ا�لكتروني الشخصي ستؤدي إلى خصم 

وإّ� ُتخصم (ُيحفظ الملف باسم أعضاء المجموعة باللغة العبرّية ُيحفظ الملف باسم أعضاء المجموعة باللغة العبرّية  �

على عدد صفحات الوظيفة النھائية أن � تتعّدى على عدد صفحات الوظيفة النھائية أن � تتعّدى   )ع�متين من الع�مة بعد التقويم

..صفحةصفحة  1515

  ..على كل فرد من أفراد المجموعة أن يشترك بعرض الوظيفة الجماعّيةعلى كل فرد من أفراد المجموعة أن يشترك بعرض الوظيفة الجماعّية��

الذي يختار أن � /الطالب الذي يتغّيب عن يوم العرض. يتم تقسيم زمن العرض بالتساوي

.يعرض ُتخصم من مجمل ع�ماته ع�مة العرض

في يوم العرضفي يوم العرض��

على المجموعة ا�ھتمام بالحضور قبل بدء المحاضرة والتأكد من انزال جميع الملفات الخاصة 

.في العرض وحفظھا على سطح المكتب

التقيBد بزمن العرض من أحد معايير تقويم العرض، أرجو اعتبار ذلك خ0ل التقيBد بزمن العرض من أحد معايير تقويم العرض، أرجو اعتبار ذلك خ0ل 

التحضير للعرضالتحضير للعرض

تتّمةتتّمة  --تسليم الوظائفتسليم الوظائف
في حال التغّيب لظروف حتمّية يجب التوجه للمحاِضرة بنھاية المحاَضرة

تتّمةتتّمة  --المواظبةالمواظبة
تقع مسؤولّية تسليم الوظيفة الجماعّية على عاتق كل فرد في تقع مسؤولّية تسليم الوظيفة الجماعّية على عاتق كل فرد في . 5

.ولن تقبل أي أعذار في ھذا المجال. . المجموعةالمجموعة

  كل مجموعة تختار مندوب عنھا للتواصل مع المحاضرةكل مجموعة تختار مندوب عنھا للتواصل مع المحاضرة. 6

:في كل توجه للمحاِضرة يجب إدراج

ساعات ساعات ++اسم المساقاسم المساق++اسماء أعضاء المجموعةاسماء أعضاء المجموعة++ا�سم الكامل للطالبا�سم الكامل للطالب  

وإّ� لن تتم قراءة ما ورد وبالتالي لن يتلقّى الطالب . الموضوعالموضوع++المساقالمساق

.أي رد على توُجِھه


