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لقب أّول B.A في موضوع اضطرابات في الّنطق والسمع*- جديد
رئيس القسم: برفيسور دنيئيل الكوم – תואר ראשון בהפרעות בתקשורת

ألول مرة في اجلنوب- التعّلم للقب األول في اضطرابات 
النطق والسمع. كلية أحفا استجابت للمهمة الوطنية وألحد 

أكبر التحديات في املواضيع الطبية في منطقة اجلنوب، 
بتأهيل  معالج نطق وسمع. إذا كنتم تعتقدون أنكم جزء من 

التغيير االجتماعي واملهني فهذا اللقب هو من أجلكم.
البرنامج يشمل مرافقة من قبل أفضل معاجلي النطق والسمع 
في البالد، باإلضافة لتطبيق حسب متطلبات وزارة الصحة. 

يشمل البرنامج أيًضا مساقات نظرية ومساقات من مجاالت: 
علم اللسانيات، النطق والسمع، اضطرابات في النطق وطرق 

العالج.
معاجلو النطق الذين سيتم تأهيلهم في كلية أحفا سيحصلون 
على شهادة أكادميية تطبيقية وسيدمجون في سوق العمل في 

مجاالت تشخيص إعاقات لغوية، الّنطق والسمع.

تطبيق عالجي 
هدف التطبيق العالجي هو تطوير مهارات تشخيص، عالج 

تعتمد على املعرفة التطبيقية واملعرفة التي تكتسب خالل 
البرنامج. خالل فترة التطبيق يقوم الطالب بتشخيص أطفال 
وبالغني ذوي اعاقات متنوعة. التطبيق سيكون بإرشاد معالج 

نطق وسمع مؤهل للتشخيص ولعالج اضطرابات اّتصال، 
نطق وسمع، في مستشفيات، مراكز للنطق والسمع، مراكز 
اصالح، مراكز تربوية، مراكز تعلم، مدارس ورياض أطفال.

مسار التعليم
برنامج التعليم هو مسار أحادي يستمرملدة سبعة فصول 

)ثالث سنوات ونصف(. عدد النقاط التي يجب احلصول 
عليها للحصول على اللقب هو 162 ُنقطة ُمعَتَمَدة. 
التعليم يشمل مساقات الزامّية وتطبيق ميداني حوالي 

1000 ساعة.
أيام التعليم: 6-5 أيام في األسبوع

نماذج لمساقات:
تطور واضطرابات في اللغة والنطق )تشخيص وعالج(

اضطرابات لغة ونطق لدى األطفال والبالغني
علم السمع

علم الصوتيات وعلم األصوات
علم التشريح وعلم وظائف أعضاء النطق والسمع

علم االجتماع واألنثروبولوجيا  للغة والنطق
النطق والعسر في النطق

محاضرون:
بروفيسور دانيئيل الكوم، د. ليئة فالتيئيل جدليوفيتش، د. 

ليئورة موس ليفي، د. باتيا سروسي، د. شيفرا كيش.
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شروط القبول תנאי קבלה לבוגרי שנת 'שער לאקדמיה'
בגרות מלאה וציון עובר במתמטיקה 3 יחידות ובאנגלית 4 יחידות.	 
ציון השתתפות רצינות והתמדה במהלך 'שנת שער'	 
עברית ברמת סיווג מספקת )מבחן פנימי/יעל(	 
ציון עובר בקורסים שילמדו בשנת 'שער לאקדמיה' ובמרכיבים נוספים ככל שנדרש בהתאם לתכנית	 

מלגות לבוגרי שנת 'שער לאקדמיה'
דמי מחיה*: 500 ₪ לחודש בתכנית ועד 4000 ₪ בשנה	 
תמיכה במימון נסיעות*: עד 2000 ₪ בשנה	 
מלגת שכ"ל: 8300 ₪ בשנה ומענק מיוחד להשלמה ל-100% שכ"ל מוסדי	 
עידוד מצוינות: מלגת המשך של 3000 ₪ בשנה הראשונה לתואר ל-10% מהגבוהים ביותר במסגרת שנת 'שער 	 

לאקדמיה' עם ממוצע +85 
מלגות על בסיס מצב אישי – מלגת דיקן	 
מלגות בגין מעורבות חברתית	 

*מותנה בנוכחות של 80%

اخلريجون سيحصلون على شهادة أكادميية تطبيقية وسيدمجون في سوق العمل في مجاالت تشخيص إعاقات لغوية، الّنطق والسمع.

· احلصول على اللقب منوط مبصادقة مجلس التعليم العالي	

אחוה
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لقب أّول B.Sc في علوم الحياة תואר ראשון .B.Sc במדעי חיים

البرنامج التعليمي 
 תכנית הלימודים

ُيكسب البرنامج الّتعليمي المعرفة األساسية والتطبيقية في المجاالت 
التخّصصية العصرّية والكالسيكّية ِمن ِعلم األحياء.

 يمكن أن يختار الطالب مجاالً ُمحّدًدا بحسب رغباتهم، باإلضافة إلى َدمج 
خاّص لمجاالت عصرية مثل: إيغرو-تك-)الهايتك الزراعي، مجال 

مطلوب في النظام االقتصادي اإلسرائيلي( ودراسة البيئة واالستدامة.
عالوًة على ذلك، يشمل البرنامج مجاالت بحثية وتعليمّية بدًءا ِبعلم األحياء 

الجزيئي وعلم الوراثة، مروًرا بالمبنى ومجال وظائف األعضاء للخاليا 
والحيوانات وصوالً إلى مجال الّتطور وعلم اإليكولوجيا والبيئة )مثالً 

محمّيات طبيعية(.
كما تشمل الدراسة الميدانية مختبًرا ودراسات نظرية. ُتمّكن دراسة اللقب 

الطالب من اكتساب الّتجربة في العمل في صناعات ُمتقّدمة )صناعات 
البذور، واألغذية والتكنولوجيا اإلحيائية( والتي ُتعَتَبر من ُكبريات النظام 
االقتصادي المحلّي. وُيمّكن خريجي اللقب األّول استكمال دراستهم العليا 

 M.Teach. في مجاالت العلوم في الجامعات أو دراسة اللقب الثاني
وتأهيل تدريس العلوم في الكلية األكاديمية أحفا.

مسار انتقال إلى تخّصص الطب في مسار رباعي الّسنوات אפיק 
 מעבר לרפואה במסלול ארבע שנתי

ُيمّكن خريجي اللقب األّّول في علِم األحياء الّتقدم إلى دراسة الّطب في 
مسار رباعي الّسنوات في جامعة تل أبيب شريطة استيفاء الشروط 

المطلوبة لذلك.
جديد!!! دراسة ُعلوم الُمْخَتَبرات الّطبّية לימודי מעבדנות רפואית

تفتتُح الُكلّية األكاديمّية أحفا بالّتعاون مع َمركز شيبا الّطبّي في تل هشومير 
برنامًجا خاّصا لدراسة ُعلوم الُمْخَتَبرات الّطبّية.

مدة الّدراسة وأيام الّدراسة 
משך הלימודים וימי לימוד לתואר:

برنامج ُموّسع للقب األّول بنطاق 21 نقطة استحقاق
ُمّدة الدراسة للحصول على اللقب: ثالث سنوات.

أيام الّدراسة: تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أيام أسبوعًيا

شروط القبول لخريجي سنة ״بّوابة لألكاديمية”
תנאי קבלה לבוגרי שנת ‘שער לאקדמיה’*

בגרות מלאה וציון עובר במתמטיקה 3 יחידות ובאנגלית 4 	 
יחידות.

ציון השתתפות רצינות והתמדה במהלך ‘שנת שער’	 
עברית ברמת סיווג מספקת )מבחן פנימי/יעל(	 
ציון עובר בקורסים שילמדו בשנת ‘שער לאקדמיה’ 	 

ובמרכיבים נוספים ככל שנדרש בהתאם לתכנית

شروط القبول
תנאי קבלה ישירות לתואר ראשון/מסלול מצוינים 

של ‘שער לאקדמיה’

القبول على أساس شهادة الثانوية العامة )‘بغروت’(
  קבלה על סמך בגרות

 استحقاق شهادة الثانوية العامة الكاملة بمعّدل عالمة 95 وما فوق
 لُغة إنجليزية بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق
رياضيات بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق أو

 5 وحدات تعليمية وبعالمة 60 وما فوق
موضوع تخّصصي علمي )كيمياء/علم األحياء/فيزياء( بنطاق

5 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق

 המכללה האקדמית

אחוה
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القبول على أساس االمتحان البسيخومتري/ عالمة 
الّدمج )امتحانات الثانوية العامة مع عالمة االمتحان 

البسيخومتري(:
קבלה על סמך פסיכומטרי/סכם

 عالمة االمتحان البسيخومتري أو ›عالمة ّدْمج‹ 550 وما فوق
 استحقاق شهادة الثانوية العامة الكاملة

لُغة إنجليزية بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق
رياضيات بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق أو

5 وحدات تعليمية وبعالمة 60 وما فوق
يلزم أصحاب شهادة الثانوية العامة )ليست باللغة العبرية( الحصول 

على عالمة 84 على األقل في امتحان ›ياعيل‹ امتحان الختبار 
مستوى إتقان اللغة العبرية من ِقبل من الُمتقّدمين إلكمال دراسة اللقب 

األّول في إسرائيل أو امتحان »دانا« لتصنيف مستوى إتقان اللغة 
العبرية في الكلية ولتحديد إطار الدراسة في البرنامج حتى إتمام إنجاز 

الواجبات المتعلقة باللغة العبرية. حيث يلزم هؤالء المتقدمين الّتعلم 
في البرنامج الّتحضيرّي צעד לפני כולם - خطوة قبل الجميع« 

الذي سُيجرى قبل افتتاح السنة الدراسية 

القبول على أساس برنامج تحضيرّي خاّص للعلوم
קבלה על סמך מכינה ייעודית למדעים

شروط القبول: استحقاق شهادة الثانوية العامة بُمعّدل عالمة 85 وما 
فوق والتي تشمل 4 وحدات تعليمية إنجليزية أو امتحان ›ميماد‹ )امتحان 

تصنيف قطري للمتقدمين للدراسة في البرنامج الّتحضيرّي(/عالمة امتحان 
بسيخومتري 450 وما فوق مع استحقاق شهادة الثانوية العامة.

افتتاح البرنامج: 29.10.2019
 مدة الدراسة: 3 أشهر

يلزم خريجي البرنامج التحضيري الحصول على ُمعّدل بعالمة 70 وما 
فوق، وعالمة 70 وما فوق في جميع باقي المساقات. بداية الدراسة للقب 

األّول: الفصل الثاني من شهر أذار 2018

מלגות לבוגרי שנת ‘שער לאקדמיה’
דמי מחיה*: 500 ₪ לחודש בתכנית ועד 4000 ₪ בשנה	 
תמיכה במימון נסיעות*: עד 2000 ₪ בשנה	 
מלגת שכ”ל: 8300 ₪ 	 
עידוד מצוינות: מלגת המשך של 3000 ₪ בשנה הראשונה 	 

לתואר ל-10% מהגבוהים ביותר במסגרת שנת ‘שער 
לאקדמיה’ עם ממוצע 85+ 

מלגות על בסיס מצב אישי – מלגת דיקן	 
מלגות בגין מעורבות חברתית	 

*מותנה בנוכחות של 80%

ِمَنح دراسية  
מלגות

ِمَنح دراسية
ِمنحة دراسية بقيمة أجرة التعليم الكاملة في السنة الدراسية األولى 
لة عالية وِمَنح دراسية إضافية في السنتين  ألصحاب كفاءات مؤهِّ

الثانية والثالثة مع الحرص على الّتمّيز األكاديمي.
 ِمنحة مشروع المجتمعات الطالبية:

ِمنحة بقيمة أجرة التعليم ومشاركة في تمويل أجرة الّسكن لِمن 
يساهمون في مشروع المجتمعات الطالبية للكلية بالتعاون مع اتحاد 

 الطالب » תוצרת הארץ- توتسيريت هآريتس.” 
‘ميلغا بو’ – Milgapo تمنح الكلية ميزة خاّصة للتسّجل المجاني 

لمقبولين ُجدد في موقع الِمَنح الدراسية Milgapo الذي يوِجد الِمَنح 
المناسبة للطالب شخصًيا ويرّشحه للحصول على ِمَنح مختلفة بشكل 

فوري ومباشر على مدار الّسنة الّدراسّية. قيمة الميزة الخاّصة: 190 
ش.ج.

 המכללה האקדמית
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لقب أول B.A. في علم النفس תואר ראשון .B.A בפסיכולוגיה 
במסלול משאבי אנוש

البرنامج التعليمي 
תכנית הלימודים

إن البرنامج التعليمي للقب األّول في ِعلم النفس ِضمن  الِقسم الموّسع، يوفر للطالب إمكانية التعرف على التشكيلة المتنوعة 
 من مجاالت ِعلم النفس، ويوفر لهم الخلفية الممتازة للدراسات المتقدمة في ِعلم النفس وفي مجاالت قريبة.

حيث يشمل البرنامج مساقات إلزامّية ومساقات اختيارية تشمل جميع المساقات المطلوبة للتقدم للقبول لدراسات اللقب الثاني 
 في ِعلم النفس.

تشمل المساقات االختيارية في ِعلم النفس تشكيلة متنوعة من المساقات التي تتناول مواضيع محّددة بصورة معّمقة وتكون 
 مجموعة ِضمن ثالثة فروع تعليمية:

فرع التطور والشخصّية אשכול התפתחות ואישיות - يركز على الّتطور السيكولوجي على طول الحياة وعلى نظريات 
 حول الشخصية.

فرع المجال التنظيمي واالجتماعي אשכול ארגון וחברה- يعتني بسيرورات سيكولوجية ومظاهر على الصعيد 
 االجتماعي وفي سياقات تنظيمية.

فرع المجال اإلدراكي-المعرفي والّدماغي אשכול קוגניציה ומוח- يركز على القاعدة البيولوجية لِعلم النفس وسيرورات 
تفكيرية.

ِعلُم الّنفس في َمسار الموارد البشرّية
מסלול משאבי אנוש

هو مسار تعليمّي يقدم دمًجا فريًدا وعملّيًا ِمن مجاَلْين يرتبطان بعضهما ببعض بصورة وثيقة: ِعلم الّنفس الذي يعالج 
الجوانب التنموّية والشخصّية والفسيولوجّية والمعرفّية واالجتماعّية للفرد، من خالل اكتساب المعرفة النظرّية في المقام 

األول، ومجال الموارد البشرّية - مجال تطبيقّي يؤهل الفرد للعمل في مؤّسسات بوظائف ُمرتبطة  بتصنيف وتدريب 
وتنسيب وتدريب الِقَوى العاملة.

َسُتساهم المعرفة في ِعلم الّنفس كثيًرا للخّريج الذي يعتزم العمل في مجال الموارد البشرّية وسُتَمَكَنُه من الَفهم الجّيد 
للموظفين، والعوامل المؤّثرة فيهم، والطريقة المناسبة لإلدارة. باإلضافة إلى ذلك، فإن األساس المنهجّي الذي يتّم تعميقه 

من خالل الِخبرة البحثّية التي يمنحها اللقب في ِعلم الّنفس َسُيوّفر للخرّيج أدوات البحث التي ُتَمّكَنُه ِمن استخدامها في العمل 
اإلدارّي في المنظمة، مثل تصنيف الموظفين أو تقييم مدى نجاعة برنامج الّتدخل في المؤّسسة.

אחוה
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ُمّدة الدراسة وأيام الدراسة لللقب األول  
משך הלימודים וימי לימוד  התואר

برنامج موّسع للقب األّول بنطاق 121 ُنقطة ُمعَتَمَدة.
ُمّدة الدراسة للقب: ثالث سنوات.

أيام الدراسة: تتراوح ما بين ثالثة إلى أربعة أيام دراسية أسبوعًيا.

شروط القبول لخريجي سنة » بوابة االكاديمية  
תנאי קבלה לבוגרי שנת ‘שער לאקדמיה’

בגרות מלאה וציון עובר במתמטיקה 3 יחידות 	 
ובאנגלית 4 יחידות.

ציון השתתפות רצינות והתמדה במהלך ‘שנת שער’	 
עברית ברמת סיווג מספקת )מבחן פנימי/יעל(	 
ציון עובר בקורסים שילמדו בשנת ‘שער לאקדמיה’ 	 

ובמרכיבים נוספים ככל שנדרש בהתאם לתכנית

شروط القبول مباشرة الئ اللقب األول – لمسار الممتازين 
תנאי קבלה ישירות לתואר ראשון/מסלול מצוינים

القبول على أساس شهادة الثانوية العامة )‘بغروت’( קבלה על 
 סמך בגרות(

 إستحقاق شهادة الثانوية العامة الكاملة بُمعّدل 100 وما فوق
 لُغة إنجليزية بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق

 رياضيات بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق
موضوع تخّصصي موّسع بنطاق 5 وحدات تعليمية وبعالمة 80 وما 

فوق
القبول على أساس االمتحان البسيخومتري )امتحان القبول للجامعات 
اإلسرائيلية(/’سيخيم’ )موازنة عالمات امتحانات الثانوية العامة مع 
عالمة االمتحان البسيخومتري( קבלה על סמך פסיכומטרי/

סכם(
 عالمة االمتحان البسيخومتري أو ‘عالمة الّدمج’ 550 وما فوق

 إستحقاق شهادة الثانوية العامة الكاملة
لُغة إنجليزية بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق

 يلزم أصحاب شهادة الثانوية العامة )ليست باللغة العبرية( عالمة 84 
على األقل في امتحان ‘ياعيل’ )امتحان الختبار مستوى إتقان اللغة 

العبرية من ِقبل الُمتقدمين إلكمال دراسة اللقب األّول في إسرائيل( أو 
امتحان “دانا” لتصنيف مستوى إتقان اللغة العبرية في الكلية. حيث 
سيلزم هؤالء الُمتقدمين الّتعلم في ِضمن البرنامج التحضيري “צעד 
לפני כולם” )خطوة قبل الجميع(” الذي سُيجرى قبل افتتاح الّسنة 

الدراسية.
القبول على أساس برنامج تمهيدي خاّص لِعلم النفس קבלה על 

סמך מכינה ייעודית לפסיכולוגיה
شروط القبول: شهادة الثانوية العامة الكاملة وعالمة امتحان ‘ميماد’ 
)امتحان تصنيف قطري للمتقدمين للدراسة في برامج تحضيرّية ما 

 قبل األكاديمية( أو عالمة امتحان بسيخومتري 450 وما فوق
إفتتاح البرنامج الّتحضيرّيي )ما قبل األكاديمي التخصصي(: تشرين 

 األول 2017
 مدة الدراسة: فصل دراسي واحد.

سيلزم خريجي البرنامج الّتحضيرّي الحصول على ُمعّدل عالمة 75 
وما فوق وعالمة 70 على األقل في كل واحدة من الدورات المتعلَّمة 
ِضمن البرنامج الّتحضيرّي، لكي يواصلوا دراستهم للقب األّول في 

ِعلم النفس بصورة فعلّية في الفصل الثاني، أذار 2018.

מלגות לבוגרי שנת ‘שער לאקדמיה’
דמי מחיה*: 500 ₪ לחודש בתכנית ועד 4000 ₪ 	 

בשנה
תמיכה במימון נסיעות*: עד 2000 ₪ בשנה	 
מלגת שכ”ל: 8300 ₪ בשנה ומענק מיוחד להשלמה 	 

ל-100% שכ”ל מוסדי
עידוד מצוינות: מלגת המשך של 3000 ₪ בשנה 	 

הראשונה לתואר ל-10% מהגבוהים ביותר במסגרת 
שנת ‘שער לאקדמיה’ עם ממוצע +85 

מלגות על בסיס מצב אישי – מלגת דיקן	 
מלגות בגין מעורבות חברתית	 

*מותנה בנוכחות של 80%

אחוה
המכללה האקדמית



new.achva.ac.il אחוה  3622* 
המכללה האקדמית

תואר ראשון .B.Ed בחינוך ותעודת הוראה
لقب أّول .B.Ed في الّتربية وشهادة تدريس

تدمُج الّدراسة في الكلّية بين علوم الّتربية وأساليب الّتدريس وِعلم األعصاب، هذا الّتعليم يعتمد على نتائج أبحاث الّدماغ التي تساعد في عملّية 
الّتعلم، وتحسينه وإثراء الّتدريس. إّن الّتعليم في هذا اللقب يدمج بين التأهيل األكاديمّي والّتطبيق العملّي في الَحقل ُمنُذ المراحل األولى لدراسة 
اللقب، باالعتماد على الّتقنيات الُمتقّدمة، وُغَرف الُمحاكاة الُمتطّورة، وألعاب تمثيل األدوار وغيرها. ُتقّدم الكلّية برامج تعليمّية حديثة وُمتنوعة 
تجمع بين أساليب الّتدريس الفريدة والُمبتكرة والُمتقدمة على حدٍّ سواء. تشمل البرامج الّتعليمّية مساقات ُمْسَتَجّدة التي ُتمّكن الطالب من تطوير 

شخصّيته الّذاتّية وتمنحُه تجربة تعليمّية غنّية، على سبيل المثال:
اإلعالم الحديث - طبيعة الكتابة والقراءة في العصر الّرقمّي والذي يتعامل مع تحليل االستجابات وردود الِفعل في )واتس- أْب(، هذا إلى 	 

جانب استخدام التكنولوجيا.
اللغة الِعبرّية بـ: »تي – شيرت« – تأثير العولمة والتكنولوجيا على اللغة الِعبرّية.	 
أصوات ُمتشابكة - مساق في الّثقافات الُمتعّددة والذي يستعمل اللغة الموسيقية كأداة للحوار بين القبائل األربع التي ُتشّكل الُمجتمع 	 

اإلسرائيلي.
فّن الكالم – ُممارسة تقديم ُعروض ُمقنعة أمام الُجمهور والّتدّرب على قراءة نموذجّية لنصوص ُمتنّوعة.	 
تاي تِشي - مساق يعتمد على فُنون الِقتال التي تجمع بين الّدفاع عن الّنفس والّصحة والّتأّمل الّذاتّي.	 
الّبصمة - ورشة حوار فريدة ِمن نوعها، ُتوّفر فُرصة للّتواصل الّشخصّي والهادف بين الطالب اليهود والعرب، والُمتدّينين وغير الُمتدّينين 	 

على السواء.

מסגרת הלימודים:
إطار البرنامج الّتعليمّي:

إّن ُمّدة الّدراسة ِمن أجل الحصول على لقب أكاديمّي، هي أربع سنوات، بحيث يستطيع الطالب في الّسنة الرابعة أن يدمجوا بين الّتخّصص في 
الّتدريس )الستاج-الّتدريب( وتعليمهم في الكلّية. في نهاية دراستهم، يتلقى الِخّريجون جميع األدوات الِمهنّية الالزمة لالندماج الِمهني في جهاز 

الّتربية والّتعليم. 

לימודים עיוניים 
الّتعليم الّنظرّي

يشتمل الّتعليم الّنظرّي على دراسات تمهيدّية عاّمة وُمشتركة لجميع المسارات في إطار منهجّية ُمتعّددة الّثقافات، ودراسات للمواد العاّمة 
اإللزامية، ومساقات تمهيدّية في تخّصصات ُمختلفة، وكذلك دراسات تخّصصّية أخرى في ِمَهن الّتدريس بهدف تطوير القُُدرات والمهارات 

الّتعليمّية. ولكي يتسّنى للطالب االندماج بسرعة وفعالّية في الحياة والّدراسة األكاديمية، يتّم دمج جميع طالب الّسنة األولى في ورشة تطوير 
الّتعليم األكاديمّي لتعزيز مهاراتهم األكاديمّية.

הכשרה מעשית 
الّتدريب العملّي

إّن الّتدريب العملّي ُيتيح تجربة حقيقّية من الّتعليم وتطبيق الّنظرّية في الميدان الّتعليمّي. يشمل الّتدريب تطبيق الماّدة الّنظرّية التي تّمت دراستها 
وُممارسة أساليب تدريس ُمختلفة، تتناسب واحتياجات المدارس ورياض األطفال حيث التي تتّم فيها عملّية التدريب.

התמחות בהוראה )סטאז’(
تدريس الّتخصص )الستاج- الّتدريب(

ِوفًقا لِما تقتضيه سياسة وزارة الّتربية والتعليم، يجب على كل ُمعلم أْن يتخّصص في أساليب الّتدريس ُمنذ الّسنة األولى ِمن عمله. ُيمكن للطالب 
الذي أنهى جميع ُمَتَطلّبات دراساته الّتربوية )بما في ذلك مشروع اإلنهاء(، شريطة أْن استوفى ما مجموعه 80٪ على األقل من التزاماته 

األكاديمّية للقب األّول، أْن يبدأ عامه الّرابع بمزاولة ِمهنة الّتدريس. إّن سنة الّتدريب هي في الواقع الّسنة األولى ِمن مزاولة ِمهنة الّتدريس، 
وهي ُتعَتَبر أيًضا المرحلة األولى ِمن دخول ُمعَتَرك الِمهنة. من أجل ضمان االنتقال الّسهل ِمن مرحلة الّتدريب إلى مرحلة العمل، على 

الطالب أْن ُيشاركوا في ورشات عمل تحضيرّية للّتدريب )الستاج( وللّتوّجه لسوق العمل، يقوم بتنفيذها ُمختصون في هذا المجال.

מלגות לבוגרי שנת ‘שער לאקדמיה’
ِمَنح دراسية لِخّريجي سنة »بّوابة لألكاديمية«

مصروف معيشّي*: 500 شيكل شهرّيًا في البرنامج، وقد يصل إلى 4000 شيكل في الّسنة	 

َدعم وتمويل الّسفريات*: حتى 2000 شيكل في الّسنة	 

ِمنحة ِدراسّية: 8300 شيكل في الّسنة، وِمنحة خاّصة لتغطية تكلفة رسوم أجرة الّتعليم في المؤّسسة األكاديمّية	 

الّتشجيع على الّتمّيز: ِمنحة استكمالية بقيمة 3000 شيكل في الّسنة األولى للدراسة ُتْعَطى ألعلى 10٪ من الطالب الذين 	 
حصلوا على ُمعّدل 85 فما فوق في برنامج بّوابة لألكاديمية. 

ِمَنح ِدراسّية بحسب الحالة الّشخصّية – ِمنحة عمادة الّطلبة	 

ِمَنح ِدراسّية للُمتطّوعين في الُمشاّركة االجتماعّية	 

*مشروط بالحضور والُمشاَركة بنسبة 80٪ على األقل!



צירופים אפשריים לבחירת מסלול והתמחות
َعرض إلمكانّيات اختيار المسار )القِسم( والّتخصص

وحدات تخّصصّية - חטיבותتخّصص - התמחותمسار - מסלול
مرحلة الّطفولة الُمبكرة גיל הרך 

)جيل 6-0(
تربية خاّصة، لُغة عبرّية وأدب لمرحلة الّطفولة الُمبكرة، رياضيات وعلوم تخّصص شامل

لمرحلة الّطفولة الُمبكرة

مدرسة ابتدائّية- בית ספר יסודי
)صفوف: أّول - سادس(

وحدات تخّصصّية - חטיבותتخّصص-  התמחות

تربية لُغوية + تاريخ أو تربية لُغوية + أدبلُغة عبرّية
لُغة عبرّية + إدارة أنظمة تربوّيةتاريخ
لُغة عبرّية + إدارة أنظمة تربوّيةأدب

لُغة عبرّية + الّتربية للرياضّياترياضّيات
لُغة عبرّية + تربية علمّيةالعلوم الطبيعّية

مدرسة فوق ابتدائية בית ספר על 
יסודי

)صفوف: سابع-عاشر(

ثنائّي األقسام- דו-חוגי: )يجب اختيار 
تخّصَصْين( 

لُغة عبرّية + تاريخ أو
لُغة عبرّية + تاريخ أو أدب

أحادّي القسم )חד-חוגי(: رياضّيات
العلوم الطبيعّية

כלול גם בתכנית שער לאקדמיה
هذا الّتخّصص موجود أيًضا في برنامج بّوابة لألكاديمية

ُمتعّدد األعمار רב גילאי
)صفوف: ثالث-عاشر(

כלול גם בתכנית שער לאקדמיהتخّصص لغة إنجليزّية
هذا الّتخّصص موجود أيًضا في برنامج بّوابة لألكاديمية

ُمتعّدد األعمار רב גילאי
)صفوف: أّول-عاشر(

כלול גם בתכנית שער לאקדמיהتخّصص لُغة عربّية
هذا الّتخّصص موجود أيًضا في برنامج بّوابة لألكاديمية

تخّصص ُموّسع- هذا المسار يؤهل ُمعلمات وُمعلمين للّتدريس في أُُطر الّتربية الخاّصة وأُُطر الّتعليم العادّي تربية خاّصة لمرحلة الّطفولة الُمبكرة 

تربية خاّصة متعّددة األعمار חינוך 
מיוחד רב גילאי

)صفوف: أّول- ثاني عشر(

مسار ثنائّي األقسام- عام: يؤهل 
ُمعلمات وُمعلمين للّتدريس في كاّفة 

أُُطر الّتربية الخاّصة ِمن الّصف األّول 
حتى الّثاني عشر

يجب اختيار إمكانّية واحدة ِمن اإلمكانّيات الّتالية:
ُشعبة لغة عبرّية + أدب عبري أو

ُشعبة لغة عبرّية + تاريخ

مسار ثنائّي األقسام-ُمْدَمج: في هذا المسار-باإلضافة إلى إمكانية تعلّم الّتدريس في أُُطر الّتربية الخاّصة -ُيمكنك 
أيًضا اختيار تخّصص آخر في الّتربية العادّية وَدمجه بمسار إضافّي.

في المسار االبتدائّي ُيمكنك االختيار أحد الّتخّصصات الّتالية: العلوم الطبيعّية / الّرياضّيات.
في المسار فوق االبتدائّي، ُيمكنك اختيار تخّصص الّرياضّيات / العلوم الطبيعّية.

)القبول للبرنامج مشروط بموافقة خاّصة ويستمر لُمّدة أربع سنوات ِدراسّية كاملة(.

תנאי קבלה לבוגרי שנת ‘שער לאקדמיה’
شروط القبول لخّريجي سنة »بّوابة لألكاديمّية”

شهادة الثانوية العاّمة كاملة )بجروت(، وعالمة نجاح في الّرياضّيات 3 وحدات تعليمّية، واللغة اإلنجليزّية 4 وحدات تعليمّية
عالمة ُمشاركة، وإثبات الَجدّية والُمثابرة خالل الّدراسة في سنة »بّوابة لألكاديمّية«	 
لغة عبرية بمستوى مقبول من الّتصنيف )امتحان داخلّي / ياِعل(	 
عالمة نجاح في المساقات التي ُتدّرس في سنة »بّوابة لألكاديمّية«، وكذلك في ُمكّونات إضافّية كما هو مطلوب ويتناسب مع البرنامج 	 

الّتعليمّي

תנאי קבלה ישירות לתואר ראשון מסלול מצוינים 
شروط القبول لالنتساب ُمباشرة لّلقب األّول في مسار الُممتازين- 

קבלה על סמך בגרות 
 القبول على أساس شهادة الثانوية العاّمة )بجروت(-  
 استحقاق شهادة الثانوية العامة الكاملة بمعّدل عالمة 95 وما فوق

 لُغة إنجليزية بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق
 رياضيات بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق أو 5 وحدات تعليمية وبعالمة 60 وما فوق
موضوع تخّصصي علمي )كيمياء/ِعلم األحياء/فيزياء( بنطاق 5 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق

קבלה על סמך פסיכומטרי/סכם:
القبول على أساس االمتحان البسيخومتري/ عالمة الّدمج )امتحانات الثانوية العامة مع عالمة االمتحان البسيخومتري(:

 عالمة االمتحان البسيخومتري أو ›عالمة ّدْمج‹ 550 وما فوق
 استحقاق شهادة الثانوية العامة الكاملة

لُغة إنجليزية بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق
رياضيات بنطاق 4 وحدات تعليمية وبعالمة 70 وما فوق أو 5 وحدات تعليمية وبعالمة 60 وما فوق

يلزم أصحاب شهادة الثانوية العامة )ليست باللغة العبرية( الحصول على عالمة 84 على األقل في امتحان ›ياعيل‹ امتحان الختبار مستوى 
إتقان اللغة العبرية من ِقبل الُمتقّدمين إلكمال دراسة اللقب األّول في إسرائيل أو امتحان ״دانا״ لتصنيف مستوى إتقان اللغة العبرية في 

الكلية ولتحديد إطار الدراسة في البرنامج حتى إتمام إنجاز الواجبات المتعلقة باللغة العبرية. حيث يلزم هؤالء المتقدمين الّتعلم في البرنامج 
الّتحضيرّي ״צעד לפני כולם - خطوة قبل الجميع״ الذي سُيجرى قبل افتتاح السنة الدراسية

קבלה על סמך מכינה ייעודית לחינוך
القبول على أساس برنامج تحضيرّي ما قبل أكاديمي تخّصص في الّتربية

إّن البرنامج الّتحضيري الخاص ُمخّصص لذوي شهادات الثانوية العاّمة )البجروت(، الذين ال يستوفون معايير القبول للقب األّول في الّتربية 
وشهادة الّتدريس في الكلّية األكاديمّية أحفا، والذين يرغبون في تحسين فَُرص قبولهم للقب األّول.

يشمل البرنامج مساقات في اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والّتنّور األكاديمّي، والّتنّور في علوم الحاسوب وكذلك مساقات في المعرفة 
العاّمة واإلثراء. باإلضافة إلى ذلك، ُتّدّرس مساقات أكاديمّية يتّم االعتراف بها كجزء من دراسة واستحقاقات اللقب األّول في الّتربية وشهادة 

الّتدريس.

תנאי קבלה:
شروط القبول:

 شهادة الثانوية العاّمة الكاملة* 
عالمة ‘ميماد’ )امتحان تصنيف قُطري للمتقّدمين للّدراسة في برنامج تحضيرّي ما قبل أكاديمي( أو عالمة امتحان بسيخومتري 400 وما فوق 

مقابلة قبول.
مواعيد افتتاح البرنامج الّتحضيرّي ما قبل األكاديمي: تشرين األّول- أكتوبر 2018/ شباط- فبراير 2019.

ُمّدة الّدراسة: فصالن
شروط القبول لدراسة اللقب األّول: ُمعّدل عالمات 92 لجميع مساقات الّسنة الّتحضيرّية.

* أصحاب شهادة البجروت الجزئّية )غير الكاملة(، ُتناقش حاالتهم في لجنة استثنائّية خاّصة.



َمسار ُمتعّدد األجيال
تخّصص: لغة عربّية وآدابها )الّصف األّول حتى الّصف العاِشر(

موضوعات الّتأهيل:
يجمع البرنامج بين َفْرَعْين أساسّيَين وهاّمْين في اللغة العربّية - "اللغة 

واألدب"، الُمْرَتِبطاِن ِببعضهما البعض ارتباًطا وثيًقا وُيثري كلٌّ 
ِمنُهَما اآلخر. 

إّن برنامج اللغة العربّية الجديد، باإلضافة إلى اهتمامه باألدب العربّي 
الكالسيكّي-القديم والحديث، فإنه سُيسلّط الّضوء على ثقافة فريدة من 
نوعها، غنّية ومتنّوعة، وهي ثقافة المجتمع العربّي في إسرائيل، مع 

التأكيد على حقيقة أّنها ثقافة َمدعاة للفخر واالعتزاز.
سيتمّكن خريجو البرنامج من تحديد االحتياجات الخاّصة للمتعلّمين، 
استناًدا إلى قُدراتهم المعرفّية وأساليب الّتعلم واالنتماء الّثقافّي. كما 
سيتعّرف الخّريجون على ضرورة العطاء وتقديم أفضل الخدمات 
لهذه االحتياجات، والقُدرة على تطوير وتوفير مناخ صّفي ِمثالّي، 

ُيساعد على تلبية االحتياجات الخاّصة لكّل طالب.
كما سيتمّكن خّريجو البرنامج ِمن إتاحة فُرصة لِحوار مفتوح وإدارته 

بين الّطالب أنفسهم، وبينهم وبين المعلّم، ِحوار قائم على االحترام 
الُمتبادل بين مجموعات وطوائف ُمختلفة.

عّينة من َمساقات البرنامج:
- األدب العربّي المحلّّي

- ُمقّدمة في تاريخ األدب العربّي الكالسيكّي-القديم
- قضايا في تطوير اللّغة العربّية

- معرفة القاموس العربي وكيفّية استخدامه
- الّشعر العربّي الحديث

- أدب األطفال العربّي والُمَتْرَجم
- الكتابة األكاديمّية

- تفسيُر الِكتاب الُمَقّدس ِبِمنظار اللغة العربّية

 شروط القُُبول: 
هناك َمساران للقبول:

أ - قبول باالعتماد على شهادة الّثانوّية العاّمة)البجروت(: شهادة 
الّثانوية العاّمة كاملة بمعّدل 92 فما فوق، شريطة أن تشمل اللغة 

اإلنجليزية بـ 4 ِوحدات تعليمّية بُمعّدل 75 فما فوق، وعالمة 100 
في ُمكّون اللغة اإلنجليزّية في امتحان البسيخومتري أو اختبار 

)أميرام- אמיר"ם( أو عالمة 200 في اختبار )أمير- אמי"ר(.
ب - قبول باالعتماد على عالمة الّدمج )موازنة عالمة البسيخومتري 

وُمعّدل البجروت(: عالمة الّدمج 535 فما فوق وشهادة الّثانوية 
العاّمة كاملة، شريطة أن تشمل اللغة اإلنجليزية بـ 4 ِوحدات تعليمّية 

بُمعّدل 75 فما فوق، باإلضافة إلى عالمة 100 في ُمكّون اللغة 
اإلنجليزّية في امتحان البسيخومتري أو اختبار )أميرام- אמיר"ם( 

أو عالمة 200 في اختبار )أمير- אמי"ר(.
في ِكال الَمساَرْين للقبول، يجب أن يكون لدى الُمتقّدمين الّراغبين في 
االنتساب لبرنامج اللغة العربّية، عالمة ال تقّل عن 80 في 4 ِوحدات 

تعليمّية في اللغة العربية، أو عالمة 70 فما فوق في 5 ِوحدات 
تعليمّية في اللغة العربّية. كما َسُيْطلب من الُمتقّدمين اجتياز اختبار في 

اللغة العربّية بعالمة ال تقّل عن 75.
هذا باإلضافة إلى أّن كل ُمتقّدم يجب عليه أن يجتاز لجنة قبول 

خاّصة. لقد تّم تحديد المعايير في اللجنة على أساس الِخبرة الّسابقة 
والمعرفة في هذا المجال ِمن ِقَبل عدد من الُمرشدين الّتربوّيين 

والُمحاضرين الذين تّم تأهيلهم ِخّصيًصا َكُمقّيمين في لَِجان القبول.
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رئيس الَمسار: الّدكتور سليم أبو جابر
رئيس القِسم: البروفسور جورج قنازع

الهدُف الّتعليمّي:
تأهيل طالب لتدريس اللغة العربّية واألدب العربّي في المدارس االبتدائّية والمدارس 

فوق االبتدائّية في المجتمع العربّي، مّمن لديهم الّرغبة ويطمحون في معرفة واكتساب 
مهارات وأساليب تدريس حديثة وُمتطّورة للتعليم في الّصف.

إّن الّتغييرات التي طرأت على المجتمع العربّي وعلى جهاز الّتربية والّتعليم في الِعقد 
األخير، تؤكد الحاجة الماّسة إلى ُمعلمين لديهم الكفاءات األكاديمّية العالية واآلفاق 

الواسعة والمسؤولّية الّشخصية والُمجتمعّية.
إّن برنامج اللغة العربّية الجديد في الكلّية األكاديمّية أحفا، يهدف إلى تطوير معرفة 
ومهارات ُمعلّم المستقبل، هذا إلى جانب َصْقل شخصّيته وإعداده اإلعداد الُمناسب 

لِمهنته كُمرّبي فّعال ومؤّثر في مجتمعه.
إّن هذا البرنامج سُيثري الطالب بالمزيد ِمن المعرفة َحول الّثقافة العربّية واللغة 

واألدب ِمن جيل إلى جيل، وسيكتسبون ِمن خالله الّتأهيل والَمهارات الالزمة 
إليصالها إلى طالبهم.

* إّن َمْنح اللّقب األّول مشروط ِبموافقة مجلس الّتعليم العالي.
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