
 

   

 

 اليوم يصادفبالحصاد.  ثقلةمُ أن تكون سنة موفقّة وعز وجل ين هللا داع 2120/2020نُبارك لكم/ّن افتتاح الّسنة الدّراسيّة 

18.10.2020 الموافق حداأل العام هذا في ولاأل التعليمي  

-2020 الدراسي العام افتتاح سيتمظاً على سالمتكم ا، وحفالعالي التعليم مجلسو وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة

 لما التحّضر منكم نتوخى ذال .قريبا الوباء عنا يرفع نأ وجل عز هللا سائلين ،كاملنظومة التعلم عن بعد بشكل بم 2021

، كما ويرجى منكم التزود بكاميرا وميكرفون لكافة المحاضرات متزامنة وغير متزامنة بمحاضرات بعد عن التعلّم يتطلبه

 التي يتم تمريرها بشكل متزامن.

 االتية: والتعليمات نذكركم ونوضح لكم العناوين معيقات وبدون سليمة بصورة توجهاتكم معالجة لنا ليتسنى 

 تسجيل لكيفية ارشادي ملف المواد، تسجيل تعليمات عرض تم لراحتكم :2021-2020 الدراسي عاملل مواد تسجيل .1

 هنا اضغط للصفحة للدخول . األول اللقب لطلبة الكلية صفحة على المواد تسجيل لكيفية مرئي فيديو المواد،

 بة لطلبة اللقب الثاني واالستكماالت يستلمون برامجهم جاهزة.بالنس

 كاديمية بما يخص تخصصه عن طريق المنتدياتطالب التوجه للسكرتارية األكل يمكن ل السكرتارية االكاديمية: .2

 كالمعتاد.  الطالب منظومة في

تتلخص اعمال السكرتارية األكاديمية في تنظيم، متابعة وتوثيق سير الطالب األكاديمي في القسم منذ بداية دراسته 

 اشكالية أي في ولاأل العنوان هي األكاديمية السكرتاريا الطالبة عزيزتي /لذا عزيزي الطالبوحتى تخرجه، 

 .الدراسية التحصيالت وقسم الجباية بقسم المتعلقة االمور باستثناء تواجهها

 بعد ولكن معيّنة شكالياتإ وجود حالة أو أكاديمية الستشارة الحاجة حاالت في قسمه لرئيس التوجه للطالب يمكن

 !ردها على والحصول األقسام لسكرتارية التوجه

 لزم األمر يكون فقط بعد استالم إجابة رئيس القسم. إذاأما بالنسبة للعميد فالتوجه اليه  

 الكلية موقع في الطالب منظومة في قسم بكل الخاصة المنتديات خالل من فقط وتُعالج الطلبات تُقدّم :المنتديات تفعيل .3

 .وجاهية وأ هاتفية توجهات معالجة تتم ال لذا ،التوثيق بهدف

 توجهاتكم على الرد يتم عام بشكل منتديات لجان تدريس ومنتدى توجهات لعمادة الطلبة. بوجود علما ونحيطكم كما

 لنستطيع يامأ عشرة حتى تستغرق فقد القسم لرئيس الرجوع وأ لجان عقد تتطلب التي التوجهات عدا ساعة، 24 خالل

 .عليها الرد

 هنا اضغط الطالب نظومةم في للمنتديات للدخول

لرفض التوجه ا ببً طلب في منتدى غير مالئم سيكون سقراءة تعليمات التوجه أدناه جيدا، ألن تقديم  منكميرجى 

 .وعدم معالجته
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 أدناه:التوجه لكل منتدى يكون في الحاالت المفّصلة 

 األكاديمية: منتدى السكرتاريا

 مواد، من عفاءإ مواد، من وانسحاب مواد تسجيل: ن الطالب مثلتدى يتم تقديم طلبات متعلقة بـشؤوفي هذا المن

 حتسابإ مواد، دراسة عادةإالدراسية  بالخطة متعلقة ستفساراتإ للطالب، شخصية تفاصيل تغيير للطالب، ستشارةإ

 .سابق تعلّم

 

 منتدى لجنة تدريس العمادة:

 الطالب التي ال يجيب عليها الدليل األكاديمي بصورة مباشرة. ونبشؤفي هذا المنتدى يتم تقديم طلبات متعلقة 

 

 منتدى توجهات لعمادة الطلبة:

الشخصي قتصادي، الطالب بها دعم ووسائل مساعدة على المستوى االيتم التوجه لعمادة الطلبة في الحاالت التي يحتاج 

ة في الكلية، مجلس الطالب ارات جهات رسميجتماعي، أمور متعلقة برفاهية الطالب، استشارة، استئناف على قرواال

 عالمات،مثل"  االكاديمية الشؤون أو المالية تخص شؤون في الطلبة شؤون لعمادة التوجه يتم الوشكاوى طالبية، 

 اد، حرمان من مساقات، مواعيد خاصة...".تسجيل مو

 

 :الدراسية التحصيالت منتدى توجهات لقسم

 أو دراسة تصديق طلب السابق، التعليم ضمن المحتسبة المساقات معاينة طالب، بطاقة بطلب متعلقة طلبات يتم توجيه

 .االنهاء وتصاديق التخرج شهادات استالم ،(رسميا مصادق) المنظومة خالل من عالمات كشف

 

 الرد على التوجهات يكون ايضا عبر المنتدى!

 

 البريد عبر التواصل يرجى وضرورية خاصة وطلبات لحاالت المكتبة. في استقبال ال يوجد حاليا :المكتبة .4

 046286637من خالل الهاتف  وأlsc_lib@qsm.ac.ilااللكتروني 

 استفسار يمكن التوجه عن طريق منتدى قسم التحصيل في المنظومة. ألي  قسم التحصيالت .5

مع تفصيل االسم الكامل  Qexams@qsm.ac.ilعلى رسالة بريد الكترونيوفي الحاالت الملحة، يمكن إرسال 

 ورقم الهوية

 

 : األقساط الدراسيةو المقعد حجزالجباية وكيفية دفع   .6

قبل اكتمال االعداد نحثكم على االسراع فيه، وذلك لترتيب البرنامج  المقعد حجز مبلغ بتسديد يقوموا لم اللذين الطالب

 .في بعض المجموعات مما قد يؤدي الى صعوبة بناء برنامج كامل
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 .لفتح المنظومة عبر المنتديات ةد ذلك يرجى التواصل مع السكرتاريبع

 إمكانيات الدفع الُمتاحة:

 رسالها عبر البريد.إالقسيمة التي تم  -

)التحويلة يمكن عملها بالبريد او من  666بنك العمال، فرع باقة الغربية  224560بنكية لحساب القاسمي تحويلة  -

يجب ارسال الوصل الى البريد االلكتروني للدائرة المالية:  *مالحظة: .("לחשבון מחשבון העברהموقع البنك "

finance@qsm.ac.il. 

 .المقعد لحجز أقساط بدون فائدة 5طريق بطاقة االئتمان من منظومة الطالب حتى  عن -

 في الشؤون المالية المتعلقة بدفع القسط الدراسي. الطلبة لعمادة التوجه يتم ال -

لطالب الذي يحتاج إلعادة جدولة تنسيق أموره المالية يقوم بتقديم طلب لمنتدى قسم المالية ويحصل على إجابة  -

 .أسبوعخالل 

 

من خالل هاتف رقم  12:30 -8:00ألي استفسار يمكن التوجه للدائرة المالية، قسم األقساط الدراسية بين الساعات 

046286635. 

 

قامت االكاديمية ببناء موقع خاص يضم كل التعليمات المحتلنة بشكل مستمر للعامة والطالب  متابعة التعليمات: .7

والطالبات ومختلف الطواقم، تابعوه لتكونوا على إطالع بكل المستجدات عامة واألكاديمية خاصة، هنالك تجدون 

  هنا اضغط كل األجوبة لتوجهاتكم الرابط للموقع

 

 :مهمة روابط

 األكاديمي الدليل

 السنوي التقويم

 الطالب منظومة

 المواد تسجيل لكيفية ارشادية مواد

 تعليمات وزارة الصحة
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