عرف،
يسرنا ال ّت ُّ
ّ

ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي تقع في قلب الجليل الغربي بين موقعي ُتراث دوليَّين؛ البلدة القديمة في ع َّكا وحدائق البهائيين في الجليل
الغربي .تأسَّست ال ُكليَّة سنة  1994وتم االعتراف بها مِن ِقبَل مجلس ال َّتعليم العالي سنة َ 2000ك ُكلِّيَّة أكاديميَّة تحت المسؤولية
األكاديميَّة لجامعة بار إيالن .في سنة  2009حصلت ال ُكلِّيَّة على تصريح لفتح مؤسسة للتعليم العالي وهي تعمل َك ُكلِّيَّة مُس َت ِقلَّة.
يتعلَّم في ال ُكلِّيَّة حوالي  2500طالب للَّ َقب األوَّ ل  B.Aضمن مجموعة متنوّ عة من مسارات ال ّتعليمُ :كلِّيَّة اإلدارة التي ُتقدِّم دراسات في
اإلدارة بما في ذلك ال ّتخصُّص في إدارة أعمال صغيرة ومتو ِّس َطة ،اإلقتصاد والخدمات اللوجستيَّة .باإلضافة إلى ذلك يتم تعليم
المواضيع :علم اإلجرام ،علم الصّيانة وال َّترميم ،المسرح ،ال َّتربيَة ،علم االجتماع ولقب متعدِّد المجاالت .في المسارات قبل األكاديميَّة
وفي البرنامج ال ّتحضيري للبجروت يتعلَّم حوالي  1000طالب إضافي .في وحدة ال َّتعليم المُكمِّل وال ّتعليم الخارجي ال َّتابعة لل ُكلِّيَّة يوجد
حوالي  800طالب يتعلّمون في مسارات متنوِّ عة ،مثل :الطب المكمل ،تصميم وفن ،دورات واستكماالت .باإلضافة لذلكُ ،تدار في
ال ُكلِّيَّة مدرسة لل َّتفوُّ ق لتالميذ المدارس اإلبتدائيَّة.
ال ُكلِّيَّة ترى نفسها كمَرسى ثقافي ،اجتماعي ،اقتصادي وتعليمي للمنطقة التي تقع فيها ولمنطقة ال ّ
شمال ُكلها .ال ُكليّة تعمل من خالل
االلتزام بالمُجتمع وبال ّ
شراكة مع قيادته ،من أجل تحقيق ازدهار ونمو الجليل الغربي .من أجل ذلك ،تسعى ال ُكلِّيَّة إلى أن تكون مؤسسة
نوعية و ُم َميَّزة لل َّتعليم العالي ونقطة جذب لمجموعة واسعة من الطالب ،من المنطقة ومن مختلف أنحاء البالد.
رؤية الكلية هي أن تكون مؤسسة توفر لطالبها التحدي والتميز وتساعدهم في اإلندماج في سوق العمل بواسطة مركز ال ّتطوير
الوظيفي الذي أُقيم في ال ُكلِّيَّة من أجل ُّ
الطالب والخرِّ يجين .ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي ُتجري خالل السّنة األكاديميَّة أيَّامًا دراسيَّة،
مُحاضرات ومؤتمرات يُشارك فيها ّ
الطاقم األكاديمي في ال ُكلِّيَّة ومُحاضرون ضيوف من البالد ومن الخارج -وهي مفتوحة للجمهور.
لمبان عصريَّة ومُختبرات تكنولوجيَّة متطوِّ رة على مساحة بناء تبلغ
َّة
ي
تحت
ُنية
ب
توجد
ًا،
م
دون
في الحرم الجامعي الذي يمتد على 80
ٍ
حوالي  25000مترً ا مُر َّبعًا ،تشمل :مبنى ُكلِّيَّة اإلدارة على إسم سير هاري سولومن ،الحديث والمتطوّ رُ ،غرف تدريس مزوّ دة
بأفضل الوسائل ال َّتعليميَّة ال ّتكنولوجيَّة ،مكتبة أكاديميَّة غنيَّة ومتطوِّ رَ ةُ ،غرف حاسوب ،مطعم وكافتيرياُ ،د َّكان لوازم دراسيَّة ،عيادة
أسنان ،خدمات تصوير ومساكن طلبة مُجاورة.
تصوير :ليئور أفيطان

كلمة رئيس ال ُكلِّيَّة

ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي تأسَّست من أجل خدمة ُس َّكان المنطقة ولتو ِّفر ال َّتعليم الجامعي في مجاالت متنوّ عة من العلوم اإلنسانيَّة،
اإلجتماعيّة واإلدارة .تم اإلعتراف بال ُكلِّيَّة َك ُكلِّيَّة مُست ِقلَّة في سنة  2009وافتتحت أقسام جديدة في علم صيانة وترميم المواقع ،المسرح،
علم اإلجرام ،علم االجتماع ،التربية وبرنامج متعدِّد المجاالت مُستقل.
في سنة  2012اف ُتتِحَ ت ُكلِّيَّة اإلدارة على إسم سير هاري سولومن التي ُتو ِّفر الدّراسة للَّقب األوَّ ل في اإلقتصاد ،في اإلدارة وكذلك
في مسارات مُزدَوجة في اإلقتصاد واإلدارة وفي اإلدارة مع مواضيع من أقسام أخرى.
َّ
مؤخرً ا مِن ِقبَل مجلس ال َّتعليم العالي .كما تمّت المُصادقة في نطاق قسم اإلدارة على
قسم جديد في اإلدارة اللوجستيَّة صو ِدقَ عليه
َ
صصَين
تخصّص هو األوّ ل في البالد في مجال إدارة األعمال الصّغيرة والمتو ِّسطة ،وفي المُستقبل القريب ستتم المُصادقة على تخ ُّ
إضافيَّين في اإلدارة اللوجستيَّة وإدارة الموارد البشريَّة.
إلى جانب األقسام القائمة في الوقت الرَّ اهن ،تسعى ال ُكلِّيَّة إلى توسيع برامج اللقب األوّ ل ،مثل برنامج في العلوم السِّياسيَّة ،إدارة
المعلومات والمعارف ،إدارة الحسابات ،إدارة األنظمة الصّحيَّة وغيرها؛ وكذلك ،برنامج للَّقب َّ
الثاني في المجاالت الرَّ ائدة في ال ُكلِّيَّة
مثل ال َّتربيَة ،علم اإلجرام وإدارة األعمال.
َّ
مؤخرً ا ت َّم تدشين مبنى حديث
ُكلِّيَّة اإلدارة أُعِ دَّت لتأهيل مُديرين للمُستوى المتوسّط في الهيئات ال ّتجاريَّة ،الصّناعيَّة والحكم المحلِّي.
لل ُكلِّيَّة الذي تم ال ّتبرع به بواسطة الجباية اليهودية الموحدة ،وشرع فيه بال ّتدريس في مجالي اإلدارة واالقتصاد مع بداية العام
ً
حداثة ،قاعات مُحاضرات لجمهور واسع و ُغرَ ف
الدِّراسي  .2015المبنى يشمل ُغرَ ف تدريس مزوّ دة بال ّتجهيزات األكثر
للمُحاضِ رين ،من شأنها ال ّتمكين من إعطاء خدمة أفضل ُّ
للطالب إلى جانب تر ُّكز طاقم المحاضرين في البحث.
األقسام المُستقلَّة في ال ُكلِّيَّة ُتش ِّكل عامالً ها ًّما في جلب ال ّتعليم ال َّنوعي ل ُس َّكان المنطقة ،مع األخذ باالعتبار احتياجاتهم وإمكانيَّاتهم .وعدا
مجاالت ال َّتعليم المتنوّ عة التي تو ِّفرُها ال ُكلِّيَّة ،وضعت ال ُكلِّيَّة نصبَ أعيُنها هد ًفا أن تكون رائدة في ال َّتدريس ال َّنوعي وفي الخدمات
ال َّتعليميَّة التي ُتقدِّمها ُّ
للطالب .من أجل ذلكُ ،تب َذل جهود كبيرة إلنشاء مكتبة مُحدَّثة وحميميّة للمُس َتخدمين ومنظومة تعليم مُحَ و َسبة
ّ
ّ
َّ
ّ
تسهل مناليَّة المضامين الدّراسيَّة والمواد التي يتم تعلمها .نحن نعتبر العالقة الشخصيَّة ومُرافقة الطالب من بداية تعليمهم وحتى
انتهائه مع االهتمام البالغ باحتياجاتهم وأفضليَّاتهم ال ّ
شخصيَّة بمثابة مهمَّة مركزيَّة.
نظرً ا لعلمِنا أنه بالنسبة لقسم من ال َّتالميذ يُعتبر هذا لقاءَهم األول مع الحياة الجامعيَّة ،فإن ال ُكلِّيَّة تبذل ُقصارى جهودها لجعل هذا اللقاء
مُريحً ا وداعمًا .هذا األمر ينعكس ،من بين أمور أخرى ،من خالل منظومة استشارة واسعة ال ِّنطاق وتطوير أساليب تدريس مُالئِمة.
َّ
ال ُكلِّيَّة هي بمثابة نقطة إلتقاء ثقافيَّة ،تتو ّفر فيها ّ
والطائفيَّة ،الفرصة لل ّتعرّف على الفسيفساء
للطالب ،من كافة األطياف العرقيَّة ،الدِّينيَّة
االجتماعيّ -
الثقافي الذي يُميِّز منطقة الجليل الغربي بشكل مُباشِ ر ،وال ّتعرّ ف على تجربة تعلُّم وحياة جامعيَّة مُشتركة في أجواء تسامُح
واحترام مُتبادَل.
الطلبةُ ،تم ِّكن ُّ
مجموعة المنح الدّراسيَّة التي ُتق ِّدمُها ال ُكلِّيَّة بواسطة عميد َّ
الطالب من كا َّفة أنواع ّ
الطيف االجتماعي واالقتصادي من
التعلُّم في ال ُكلِّيَّة .كما أن االلتزام الجماهيري الذي يلتزم به كل من يحصُل على منحة يُسهم في دمج ال ُكلِّيَّة في المُجتمع وجعلها جزءًا ال
َّ
يتجزأ منه .ال ُكليَّة غير منعزلة في بُرج أكاديميّ عاجيّ وتسعى ألن تكون ذات عالقة ،مرتبطة ومتواصلة مع البيئة التي تعمل فيها.
ُت َش ِّكل ال ُكلِّيَّة أي ً
ضا مجمعًا لدراسات اإلثراء واالستكماالت ل ُس َّكان المنطقة ،وترى بهم دعامة هامَّة فءي تحقيق رؤية ُكلِّيَّة ذات صلة،
ُتش ِّك ُل جزءًا من المُجتمع الجليلي ،مجتمع مُبدِع ومتطوِّ ر ،مجتمع متسامح ومتعدِّد األوجه ،مجتمع يطيب العيش فيه.
السّنوات األخيرة ،تحولّت ال ُكلِّيَّة إلى ُكلِّيَّة أكاديميَّة مُس َت ِقلَّة رائدة في الجليل الغربي توفّر ح َّتى اليوم تسعة أقسام مستقلَّة ونوع َّية في
مجاالت هامَّة للحياة الرُّ وحانيَّة وإلقتصاد المنطقة.
إ َّنني أنوي االستمرار في هذا اال ّتجاه وتوسيع األقسام المتنوّ عة التي يتم تدريسها في ال ُكلِّيَّة ،تعزيز جودة ال ّتعليم ونوعيَّة الطالب وجعل
ال ُكلِّيَّة مكا ًنا يسعى ُس َّكان المنطقة ،وح ّتى ُّ
الطالب من مناطق أخرى في البالد ،إلى الدّراسة وال ّتطوُّ ر فيه.
بروفسور دوف دفير
الرئيس
َّ

معلومات عامّة
سنة الدّراس ّية  :2017-2016يوم األحد6.11.2016 ،
موعد افتتاح ال ّ
ُ
ّ
َّ
ُ
قرار ال ّتعليم الجامعي هو قرار شخصي ،مرَ كب وذو أهميَّة بالغة بالنسبة لك ّل طالب.
من أجل ا ِّتخاذ القرار الصّحيح ،توفِّر ال ُكلِّيَّة للمُر َّشحين لل َّتعليم منظومة خدمات شاملة تشمل استشارة تلفونيَّة ولقاءات
شخصيَّة مع مُستشارين أكاديميين .في هذه اللقاءات يتم فحص مُالءَمة المُر ّشحين للمسارات ال ّتعليميَّة المُختلفة بحسب
الرّغبات والقدرات األكاديميَّة ل ُك ّل واحد .لقاء االستشارة ُم َخصَّص للمُه َتمِّين في ال ِّدراسات األكاديميَّة ،بما في ذلك الذين لم
يختاروا بعد مسار دراستهم.
في مركز ال َّتوجيه ال ِّدراسي يُمكن الحصول على معلومات أوّ ليَّة عبر الهاتف عن مجموعة متنوّ عة من المسارات ال ّتعليميَّة
القائمة وتنسيق لقاء مع المُستشارين األكاديميين .خالل لقاء االستشارة في ال ُكلِّيَّة يُمكن للمُه َتمِّين الحصول على معلومات
صلَة حول كل مسار تعليمي في ال ُكلِّيَّة ،وح َّتى الحصول على مُساعَدة في المجاالت ال َّتالية:
ُم َف َّ
ُّ
فحص توفر شروط القبول
حساب ُم َعدَّل العالمات لتقييم تو ُّفر شروط القبول
معلومات حول المنح في ال ُكلِّيَّة ،معلومات حول إمكانيَّات ال َّتشغيل خالل التعليم وبعد انتهائه ،استشارة حول كل موضوع
شخصي آخر يتعلّق بال ّتسجيل.
زود بـِ:
للقاء االستشارة يجب ال َّت ُّ
 شهادة بجروت أصليَّة
حنتَ ) ،عالمة امتحان "أمير" (في حال ام ُتحنتَ ).
 عالمة بسيخومتري (في حال ام ُت ِ
 بطاقة هويَّة يشمل المُلحق.
 عالمة امتحان "يعيل" للمُر َّشحين الذين لم تكن العبريَّة هي لغة ال ّتدريس في المدارس َّ
الثانويَّة التي تعلَّموا فيها (إذا
حنتَ )
ام ُت ِ
 رسوم تسجيل
االستشارة هي خدمة لل ُمرَ َّشح
الجهات المُالئمة في ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي هي السُّل َطة األكاديميَّة الحصريَّة للقبول لل ّتعليم.

عمل َّية ال َّتسجيل:
َّ
َّ
بعد الحصول على االستشارة ،يقوم ال ُمرَ شح بتعبئة نموذج تسجيل ودفع رسوم تسجيل .يجب تعبئة نماذج التسجيل وإعادتها
لسكرتارية اإلرشاد في ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي.
ُ
ُ
بعد تسليم نماذج ال َّتسجيل بعدّة أسابيع يتل َّقى المُر ّشح رسالة ،ت َفصَّل فيها مسارات ال َّتعليم التي ق ِب َل إليها ،ويُس َتدعَى لبناء
برنامج ساعات وقسيمة دفع لدفعة أوليَّة للقسط الدّراسي.
يجب دفع الدّفعة األوَّ ليَّة قبل ّ
الذهاب لبناء البرنامج
ساعات عمل مركز ال َّتوجيه الدِّراسي:
صيف)
أ َّيام األحد -الخميس /19.00-8.00 :يوم الجمعة( 13.00-8.00 :في فترة ال ّ
ضل تنسيق اللقاء ُمس َب ًقا.
ُي َف َّ
ُمالحظات:
ّ
 ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي تحتفظ لنفسها بحق إجراء تعديالت بدون إشعار مُسبَق في التفاصيل الواردة في هذه
ال ُكرَّ اسة.
 المواضيع الواردة في البرنامج ال َّتعليمي ُتش ِّك ُل إطارً ا عا ًّما.
حين إلى آخر ِوف ًقا للتعليمات األكاديميَّة لل ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي.
قسم من المواضيع قد يتغيَّر من
ٍ
ّ
 افتتاح مسار أو مساق مشروط بعدد الطالب المسجّلين.
ُمدَّة ال َّتعليم للَّ َقب األوَّ ل  B.Aهو ثالث سنوات.


شروط القبول
 .1شهادة بجروت إسرائيليَّة (استحقاق كامل) أو شهادة إنهاء دراسة ثانويَّة مُعادلة من خارج البالد ،أو إنهاء سنة
تحضيريَّة وف ًقا لمتطلّبات القسم.
 .2إمتحان دخول بسيخومتريِ ،وف ًقا لمُتطلَّبات القسم.
 .3اللغة اإلنجليزيَّةِ :وف ًقا لمُتطلَّبات القسم.
 .4رياضيَّاتِ :وف ًقا لمُتطلَّبات القسم.
َّ
َّ
ّ
 .5امتحان "يعيل" :للمُر َّشحين الذين لم تكن العبريَّة هي لغة التدريس في المدارس الثانويَّة التي تعلموا فيها (إذا
حنتَ )
ام ُت ِ
القبول بواسطة "أفيك معفار" (قناة مرور) ال ّتابع للجامعة المفتوحة :الم ُِر َّشحون الذين تعلَّموا وأنهوا بنجاح أربعة مساقات
مُختلفة في الجامعة المفتوحة بمجموع  20نقطة وما فوق ب ُم َعدَّل عالمات  80وما فوق .المر ّشحون الذين استوفوا هذه
ال ّشروط ال ي َ
ُلزمون بشهادة بجروت ،وذلك وف ًقا لمتطلّبات ُكل قسم.
المثرَ َّشحون أبناء  30وما فوق الذين ال توجد بحوزتهم شهادة بجروت أو الحاصلون على شهادة بجروت بمعدّضل أقل من
المطلوب:
هؤالء المُر َّشحون ي َ
ُلزمون بسنة تحضيريَّة  /30+سنة تحضيريَّة لل ّتحديث
المُر ّشحون الذين أنهوا بنجاح دراستهم في تحضيريّة  /30+تحضيريّة تحديث /سنة تحضيريَّة قبل ال ِّدراسة األكاديميَّة قبل
بداية السّنة ال ِّدراسيَّة ،والذين عالماتهم في السّنة ال َّتحضيريَّة وفي امتحان القبول البسيخومتري تستوفي شروط القبول في
القسم المطلوب -يُقبَلون للقسم مُبا َشرة َلوضع طالب مُن َت َظم.
ُمدَّة الدِّراسة
ال ِّدراسة للَّقب األوَّ ل  B.Aتستم ّر ثالث سنوات

واجبات إضافيَّة

وف ًقا ألنظمة ال ُكلِّيَّة ،هذه ال ِّدراسة غير مشمولة في عدد السَّاعات السّنويَّة المطلوبة للقب في اللغة اإلنجليزيَّة.

اللغة اإلنجليز َّية
على جميع ّ
الطالب أن يصلوا إلى مستوى معرفة أساسيّة في اللغة اإلنجليزيَّة (إنهاء مساق ما قبل األساسي بنجاح) ح َّتى
الثانية .على جميع ّ
نهاية السّنة األولى ،وإال فلن يُسمَح لهم باإلنتقال إلى السّنة َّ
الطالب أن يصلوا إلى مستوى إعفاء في
اللغة اإلنجليزيَّة ح َّتى نهاية السّنة َّ
الثانية .الطالب الذين ال يلتزمون بهذا الموعد لن ينتقلوا إلى السّنة ال َّتالية.
ً
ال ّتصنيف إلى مستويات التعليم يكون وفقا إلمتحان البسيخومتري" ،أمير" أو امتحان "أميرام".
مواعيد اإلمتحان البسيخومتري وإمتحان الـ "أميرام" وطريقة ال ّتسجيل لهما يُعلَن عنهما بواسطة المركز القطري
ِّ
لإلمتحانات وال َّتقييم .ال ّتسجيل إلمتحان "أميرام" يتم في الكليَّة قبل موعد اإلمتحان بشهر واإلمتحان ُيجرَ ى في ال ُكليَّة.
وجود موعد مُحدَّد مشروط بحد أدنى من المُتسجِّ لين.

وف ًقا لقرارات مجلس ال ّتعليم العالي ،يستطيع ُّ
الطالب اإلختيار ألن يدرسوا اللغة اإلنجليزيَّة من أجل اإلعفاء األكاديمي في
َّ
دورات عاديّة (تعليم مُباشِ ر) في ال ُكلِّيَّة أو في دورات م َُوجَّ هَة عن طريق موقع اإلنترنت التابِع للجامعة المفتوحة .في نهاية
كل دورة (مُباشِ رَ ة أو م َُوجَّ هَة) يتم امتحان ّ
الطالب بواسطة امتحانات الدَّورات المُباشِ رة التي ُتجرَ ى في ال ُكلِّيَّة ،وف ًقا
َ
ُ
لمستوى الدّورة التي شاركوا فيها .إمتحانات الدَّورات المُباشِ رَ ة والدّورات ال ُموَ جَّ هَة تكون متشابهة وهي التي تعطى في
الدّورات المُباشِ رَ ة.
الدورات ال ُموَ جَّ هَة ،وف ًقا لمستوى كل طالب (كما تم تحديده في عالمة البسيخومتري" /أمير"" /أميرام") ،هي بدون دفع.
ويدفع ُّ
الطالب مُقابل االمتحانات فقط ( 300ش.ج مُقابل كل موعد يُمتحنون فيه) .يُمكن الدراسة في الدّورات ال ُموَ جَّ هة لكل
ِّ
ُ
المستويات ما عدا مستوى متقدّم "ب" .هذا المستوى يتم تدريسه ضمن دورة مُباشِ رَ ة في الكليَّة فقط.
أنظر الملحق  1صفحة 40
تعبير عبري
َّ
ُ
َّ
"تعبير عبري" عبارة عن دورة سنويَّة هدفها تحسين قدرة التعبير لدى الطالب .الدَّورة هي ما قبل أكاديميّة واستحقاق
اللقب مشروط باستيفاء متطلّبات الدّورة أو بالحصول على إعفاء منها .على جميع الطالب الحصول على إعفاء في التعبير
العبري للقب ح ّتى نهاية السنة الدراسيّة َّ
الثانية.
يستحقون إعفاء من الدَّورة:
 طالب حاصلون على عالمة  75وما فوق في التعبير العبري في شهادة البجروت اإلسرائيليَّة العاديَّة (وحدتان).
 طالب حاصلون على عالمة  75وما فوق في التعبير العبري  3وحدات تعليميَّة في امتحان البجروت (الصيغة
الجديدة).
 طالب حاصلون على عالمة  65وما فوق في التعبير العبري  4وحدات تعليميَّة في امتحان البجروت (الصيغة
الجديدة).
 طالب حاصلون على عالمة  60وما فوق في التعبير العبري  5وحدات تعليميَّة في امتحان البجروت (الصيغة
الجديدة).
ِّ
َّ
ُ
 الطالب الذين تعلموا التعبير العبري أو كتابة علميَّة في كليَّة أخرى أو في مؤسسة فوق ثانويَّة ُمعترف بها بنطاق
ساعتين أسبوعيّتين لمدّة سنة وحصلوا على عالم  60وما فوق.
 طالب درسوا التعبير العبري في برامج تحضيريّة أخرى للتعليم األكاديمي وحصلوا على عالمة .75
 طالب حاصلون على لقب  B.Aأو  B.Edمن مؤسسة أكاديميَّة إسرائيليَّة مُعترف بها.
 طالب اجتازوا إمتحان اإلعفاء في ال ّتعبير بعالمة نجاح .65
ال ّتقدّم إلى إمتحان االعفاء يتطلّب دفع رسوم.
مواعيد االمتحانات يُعلَن عنها في موقع ال ُكلِّيَّة /قسم االمتحانات.
 طالب حصلوا على إعفاء من لجنة ال َّتدريس في القسم.
ُ
ح ِّقو "يعيل" (امتحان معرفة العبريّة) :الحاصلون على شهادة بجروت في الوسط العربي والوسط الدّرزي

طالب مُس َت ِ
يستحقون إعفاء بناء على عالمة  132في امتحان "يعيل".

جنود في الوحدة الجامعيّة /رجال قوّ ات األمن
جنود في الوحدة الجامع ّية
ال ُكليّة مُعترف بها كمؤسسة لدراسات وحدة جيش جامعيّة .يمكن للمرشحين المناسبين التقدم بطلب للحصول على إرجاء
من الخدمة في مكاتب التجنيد.
قوات األمن
رجال َّ
يُمكنهم تقديم طلب لتركيز دراستهم
مستمعون أحرار
ُقابل يرغبون في تعلّم دورات أكاديميّة ،يتسجَّ لون
م
وبال
تحسينها،
وعليهم
للتعليم
قبول
شروط
لهم
تتوفر
ال
 مُر ّشحون
ِ
كمستمعين أحرار .القبول لل ّتعليم في السّنة ال َّتالية يتم ال ّنظر فيه وف ًقا لشروط القبول وال ّتحصيل في الدَّورات التي ت ّم
تعلّمها في إطار االستماع الحُر.
 الذين يرغبون في توسيع معرفتهم في مجال ُم َعيَّن ،ليس للحصول على لقب ،يُمكنهم دراسة دورات في نطاق
االستماع الحُر.
 مُتقاعدون يرغبون في اإلثراء
 تالميذ المدارس فوق االبتدائيَّة

ُكلِّيَّة اإلدارة على إسم سير هاري سولومن

رئيس ُكلِّ َّية اإلدارة :بروفسور يعكوف هورنيك
ُكلِّيَّة اإلدارة على إسم سير هاري سولومن في ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي تدعوكم للدراسة للقب أكاديمي ،تطبيقي
ومطلوب ،يُكسبكم معرفة أكاديميَّة واسعة مُدمجة ببرنامج تعليمي غنيّ ومُحدث من خالل إكساب أدوات تطبيقيَّة في
اإلدارة واالقتصاد على اختالف مجاالتهما.
ُ
ُ
تعالوا لتتعلموا اإلدارة واالقتصاد من المُحاضرين األفضل في المجال ،في مسارات ُم َميَّزة تسا ِعدكم في اإلندماج في
مجاالت اإلدارة المتنوعة :المال ،ال َّتسويق ،الموارد البشريَّة وال َّتدريب ،الجودة والرَّ قابة ،ال َّتشغيل وغيرها.
خالل الدّراسة يتم إدراج الطالب في التدريب العملي" -براكتيكوم" -في شركات وتنظيمات في المنطقة .في إطار
المشروع يتم كشف ال ُّطالب على عمليَّات اإلدارة والعمل ضمن تنظيمات ،ينفّذون مشاريع مُختلفة لتلك ال ّتنظيمات وح َّتى
أنهم يبتكرون منظومة ربط شبكي هامّة مع المُديرين في هذه ال َّتنظيمات .الشهادات ستفتح أمامكم أبوابًا لحياة وظيفيّة
رائعة ومُثيرة لل َّتحَ ِّدي ولل ّتقدّم المهني في عالم اإلدارة واالقتصاد المُستقبلي.

أعضاء ال َّطا َقم األكاديمي:
بروفسور منتظم :بروفسور دوف دفير ،بروفسور يسرائيل ليفسكي ،بروفسور كميل فوكوس ،بروفسور أوري مكوف.
ُمحاضر كبير :د .فيكتور أوكسمان ،د .تسفي جانور ،د .تسفي الفي ،د .محمود قعدان ،د .أفيغدور ريمر ،د .حاييم
شفربير ،د .أرييه ريشف.
معلِّم كبير :د .هيرشكوفيتش أرييه.
ُمحاضِ ر :د .بوعاز باراك ،د .سغيت برئيل-شكيد ،د .عوز جوترمان ،د .عميت جيار ،د .تفيكا فاينر ،د .راحيل ليفشيتس،
د .جانيه فيادين.
ُمعلّم ُمساعد "ب" :السيّد جابي دهان
ُمحاضِ رون خارج ُّيون :د .رون آيخل ،د .يعكوف بن عامي ،د .فالديمير جريسكين ،د .جاليت طوليدو ،د .حنان طال ،د.
باتي شونفيلد ،د .زئيف شيمر ،مدقق حسابات أيوب محمود ،السيّد إيرز بوديه ،السيّد بيلفرد نير ،السيّد أفينداف بيرمان،
السيّد بنيامين جانور ،ال ّسيِّد بوريس جريشتاين ،ال ّسيِّد إيتان مان ،ال ّسيِّد إياد سنونو ،السيّد إلحنان فاينغولدُ ،م َد ِّقق حسابات
شاي تسابان ،السيّد تسفيكا كالينر ،ال ّسيِّد يسرائيل رتشبسكي ،ال ّسيّد لبيب شامي ،ال ّسيّد أورن سيغف ،السّيد يان شيخ ،الّ ِّيدَة
سو سيرطوك.
ُمر ِّكزو القسم
راحيل مهرشيك ناحوم
| بريد ألكتروني rachelm@wgalil.ac.il
تلفون ُمباشر –
أمنون كوملوش
| بريد ألكتروني amnonk@wgalil.ac.il
تلفون ُمباشر –
سكرتيرة القسم :دانا زخاريا-شفونغين
| بريد ألكتروني DanaZ@wgalil.ac.il
تلفون ُمباشر –

ي القسمُ /ثنائي القسم
قسم اإلدارة أُحاد ّ
رئيس قسم اإلدارة :بروفسور يعكوف هورنيك | بريد ألكتروني JacobH@wgalil.ac.il
ّ
ُ
َ
في قسم اإلدارة يكتسب الطالب معرفة واسعة في العلوم االجتماعيَّة والسّلوكيَّة المُختلفة ،التي تغذي موضوع اإلدارة:
إقتصاد ،علم نفس ،علم اجتماع ،حقوق ،إحصاء ،حسابات ،عالقات عمل وغيرها.
البرنامج يدمج معلومات نظريّة ،طرائق البحث ،تدريب في أدوات ال ّتفكير ،حل قضايا؛ وكذلك ،طرق عمليَّة لل ّتعامل مع
القضايا اإلداريَّة ،مثل ،ال ّتخطيط ،إعداد الميزانيَّة ،التطوير ،ال َّتشغيل والرَّ قابة.
برنامج ال َّتعليم م َُوجَّ ه لتأهيل مُديرين بالدّرجة المتوسّطة في المستوى التنفيذي للتنظيمات على انواعها وللمُديرين المهنيين
في مق ّر التنظيم ،مثل ،ال ّتسويق ،األموال ،الموارد البشريَّة ،التشغيل ،ال َّتفتيش ،ال ّتخطيط وال ّتنظيم .المعلومات ال ّنظريَّة
وال ّتطبيقيَّة التي ُتك َت َسب في برامج ال َّتعليم هذه تؤهِّل الخرِّ يجين ليترأسوا تنظيمات صغيرة ،إشغالوظائف إدارة وإشراف،
المُبادرة لمشاريع تكنولوجيَّة وتجاريَّة مُختلفة ،إدارة الفروع االقتصاديَّة في مجال ِّ
الزراعة ،الصّناعة والخدمات .خ ِّرجوا
ِّ
البرنامج يكونون مؤهَّلين لإلندماج في وظائف إداريَّة في السّلطات المحلّيَّة وفي مؤسّسات الحُكم المحلي في البالد بشكل
عام وفي منطقة الجليل وال ّشمال بشكل خاص .كذلك ،يُمكن للخ ِّرجين مُتابعة دراستهم ضمن مجموعة متنوّ عة من
الدراسات العليا بما في ذلك اإلقتصاد وإدارة األعمال.
ِي القسم:
شروط قبول أُحاد ّ
ُم َعدَّل بجروت  85وما فوق وإمتحان بسيخومتري بعالمة  520وما فوق.

أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي 30+ /بعالمة  85وما فوق وعالمة بسيخومتري  520وما فوق.
أو شهادة إنهاء ثانويّة مُوازية من خارج البالد وامتحان بسيخومتري بعالمة  520وما فوق.
 لغة انجليزيَّة :عالمة بجروت في  4وحدات تعليميَّة  60وما فوق.
 رياضِ يَّات :عالمة بجروت في  4وحدات تعليميَّة  60وما فوق.
الم ُِر َّشحون الذين تتو َّفر لديهم خبرة واسعة في المجاالت االقتصاديَّة -الماليَّة ،يُمكنهم ال ّتقدّم لل ّدراسة في البرنامج بدون
اإللتزام بإمتحان البسيخومتري ومدى المُال َءمَة ُيفحَ ص بواسطة لجنة قبول.
شروط القبول ُثنائي القسم
ُ
ً
ُ
شروط القبول على أساس تعليم ثنائي القسم تحَ دَّد وفقا للشروط األعلى من بين قسمي التعليم.
من بين المساقات التي ُتدرس:
 منظومات معلومات إداريَّة "أ"
 إحصاء وتحليل مُع َطيَات أ+ب
 مبادئ المُحاسبة
ّ
 مبادئ اإلدارة والتسويق
 مُق ِّدمة في مُحاسبة ال ّتكاليف والحسابات
 إدارة الموارد البشريَّة
 مُق ِّدمة للقانون ال ِّتجاري
 مبادئ السّلوك ال ّتنظيميُ -كلِّي /جُزئي
 طرائق بحث للمُديرين
 إ ِّتخاذ القرارات
 بناء برنامج تجاري
 أخالقيات ادارية ومسؤولية اجتماعية

إدارة مع تخصُّص في المشاريع الصّغيرة والمتوسّطة
رئيس االختصاص :د .يشعياهو مروم | بريد ألكتروني Shaikem@wgalil.ac.il
ُكلِّيَّة اإلدارة في ال ُكلّشيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي تعرض برنامجأ أكاديم ًّيا حصر ًّيا يمنح لقبًا أوأل في اإلدارة مع تخصُّص
في المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة .البرنامج ُمعَد ُّ
للطالب والمُديرين الذين يعتزمون إنشاء مشروع ،العمل لنمو مشروع
قائم ،للعاملين في مشروع قائم أو مشروع عائلي؛ وكذلك ،للعاملين في مراكز األنشطة ذات الصّلة بقطاع المشاريع
الصغيرة والمتوسّطة.
البرنامج يُكسِ ب معرفة ومهارات مُميَّزة خاصّة بالمشاريع الصّغيرة والمتوسّطة ،وهو يرتكز على تعلُّم األُسُس اإلداريَّة
ال ّنظريَّة وال َّتطبيقيَّة ،مع ال ّتركيز على الجوانب المُختلفة للمشاريع الصّغيرة.

من بين مساقات ال ّتعليم:
 مُق ِّدمَة للمُبادرة ال ِّتجاريَّة
 مبادئ إدارة ال ّتسويق
 تمويل مشاريع صغيرة
 نماذج أعمال تجاريَّة في الوقت المُعاصِ ر
 إدارة مشاريع عائليَّة
 إدارة ماليَّة
إضافة إلى ذلك ،يشمل البرنامج استكماالً عمل ًّيا في الحقل على شكل تطبيق عملي "براكتيكوم" ،يتم من خالله دمج الطالب
في نطاق مشاريع صغيرة ومتوسّطة ليكتسبوا تجربة عمليَّة.
الخرِّ يجون الحاصلون على لقب أول ( )BAفي اإلدارة مع تخصُّص في مجال المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة تتوفّر لديهم
آفاق واسعة لألعمال ال ّتجاريَّة ،سواء في جانب المُادرة وإدارة مشروع مُس َتقِل أو عائلي ،أو في مراكز األنشطة
المُؤسَّسِ يَّة ،مثل وكالة المشاريع الصّغيرة ،البنوك ،سُلطات الحُكم المركزي ،السُّلطات البلديَّة وغيرها .برنامج الدّراسة
مُالئِم لألشخاص العاملين و ُي َم ِّكن من الدَّمج بين العمل وال ِّدراسةُ .ي َعلِّ ُم في البرنامج خِيرَ ةُ المُحاضرين المُخ َتصِّين في مجال
المشاريع الصّغيرة والمُتو ِّس َطة والمشاريع العائليَّة .هذا البرنامج ُم َميَّز على مستوى البالد ويوصَى به لكل من يرى نفسه
ناجحً ا في مُبادرة ،ريادة وتطوير المشاريع الصَّغيرَ ة والمُتو ِّس َطة.
ي القسمُ /ثنائي القسم
قسم اإلقتصاد أُحاد ّ
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برنامج اإلقتصاد مُالئم لكل من ُي ِع ُّد نفسه لإلختصاص في مواضيع اإلقتصاد ويعرض ،باإلضافة للمعرفة األساسيَّة في هذا
المجال ،دورات متقدّمة ودورات موَ سَّعة ،مثل :التمويل ،حسابات إداريَّة ،بحوث عمليّات ،إقتصاد بيئي .البرنامج المُقترح
في المسارَ ين يمنح ُّ
الطالب أدوات لل َّتحليل اإلقتصادي ،بما في ذلك معرفة في اإلحصاء واإلقتصاد السِّياسيُ ،تم ِّك ُنهم من
ِّ
اإلندماج في مرافق العمل في المجال التجاري أو في البحوث اإلقتصاديَّة.

هدف البرنامج ُّ
الثنائي القسم هو إكساب الخرِّ يجين معرفة أساسيَّة في مجال اإلدارة إلى جانب معرفة م َُوسَّعة نسب ًّيا في
ُّ
ِّ
ّ
مجال اإلقتصاد .الدّمج بينهما يُمكن من التخصُّص في الجانب اإلداري لمواضيع اإلقتصاد ويمنح الطالب إثراء واسعًا
خرِّ يجين معرفة دقيقة في
ليتم َّكنوا من اإلندماج في مجال األعمال ال ِّتجاريَّة .هدف البرنامج األُحادِيّ القسم هو إكساب ال ِ
واحد من مجاالت اإلقتصاد ال َّن َظريَّة ،العمليَّة ومجاالت ال ّتمويل .هذه المعرفة ُتم ِّكن الخِرِّ يج من اإلندماج في سوق العمل أو
المتابعة للَّقب ّ
الثاني في اإلقتصاد أو إدارة األعمال.
ِي القسم:
شروط قبول أُحاد ّ
ُم َعدَّل بجروت  85وما فوق وإمتحان بسيخومتري بعالمة  520وما فوق.

أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي 30+ /بعالمة  85وما فوق وعالمة بسيخومتري  520وما فوق.
أو شهادة إنهاء ثانويّة مُوازية من خارج البالد وامتحان بسيخومتري بعالمة  520وما فوق.
 لغة انجليزيَّة :عالمة بجروت في  4وحدات تعليميَّة  60وما فوق.
 رياضِ يَّات :عالمة بجروت في  4وحدات تعليميَّة  60وما فوق.
ّ
الم ُِر َّشحون الذين تتو َّفر لديهم خبرة  3سنوات على األقل في المجاالت االقتصاديَّة -الماليَّة ،يُمكنهم التقدّم للدّراسة في
البرنامج بدون اإللتزام بإمتحان البسيخومتري ومدى المُال َءمَة ُيفحَ ص بواسطة لجنة قبول.
شروط القبول ُثنائي القسم
ُ
ً
ُ
شروط القبول على أساس تعليم ثنائي القسم تحَ دَّد وفقا للشروط األعلى من بين قسمي التعليم.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 إقتصاد لخبراء اإلقتصاد أ+ب
 مُق ِّدمة لإلقتصاد القياسي
 مُق ِّدمة لإلقتصاد ُكلِّي /جُزئي
 رياضيَّات لخبراء اإلقتصاد أ+ب
 أساسيَّات المُحاسبة
 مُق ِّدمة في مُحاسبة ال ّتكاليف والمُحاسبة
 مُق ِّدمة للقانون ال ِّتجاري
ِّ
ُ
 مبادئ السّلوك ال ّتنظيمي -كلي /جُزئي
 إقتصاد إسرائيل

قسم الخدمات اللّوجستيَّة*

ُثنائي القسم
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اإلدارة اللوجستيَّة ،أنظمة إدارة المخزون وتوزيع المواد الخام والمُن َتجات الجاهزة ،تحوّ لت في الفترة األخيرة إلى مجاالت
ذات تأثير على ربحيَّة المصانع وال ّشركات .نتيجة لذلك ،تعتبر اإلدارة اللوجستيَّة أحد المجاالت األكثر طلبًا في مجال
الصّناعة .بفضل اإلدارة اللوجستيَّة الّحيحة ،نجحت شركات في الوصول إلى مستوى مهني عا ٍل في مجال اإلنتاج ،ال ّتوفير
از لسلسلة توريد ( ،)Supply Chainsإدارة أداءات
في ال َّتكاليف وال َّتسويق .مُص َطلح "لوجيستي" هو االسم الرّمزي م َُو ٍ
( ،)Operations Managementتحليل مَخاطِ ر ( ،)Risk Analysisونظرية القرار (.)Decision Theory

اللوجستية ،شأنها شأن إدارة سالسل ال َّتوريد أو إدارة األداءات ،هي عنصر أساسي في عمليَّة تحويل مُن َتج أو خدمة من
فكرة بدائيَّة وح َّتى وصولهما إلى ُنقطة البيع للمُس َتهلِك ،من خالل استخدام التحسين الكمِّي (اإلستمثال) .هذه ّ
الطرائق تأتي
على رأس ُسلَّم األولويَّات الخاص بمُنتِجي المُن َتجات على اختالف أنواعها .قسم كبير من موارد ال ّتنظيم ي َُخصَّص لعمليَّات
تطوير ،تنجيع سلسلة ال ّتوريد وإضفاء تحسينات على المُن َتج.
ِّ
ُ
الدّراسات اللوجستيَّة كانت في الماضي تتم ضمن القسم األكاديمي في الكليَّة وهي اليوم تحت المسؤوليَّة األكاديميَّة لجامعة
بار إيالن.
َّ
الطابَع ال َكمِّي للبرنامج ُي َم ِّكن الخِرِّ يجين من اإلندماج في أحد مَسارَ ي االستمرار:
استمرار أكاديمي أو استمرار في مجال العمل .من الناحية األكاديميَّة ،فإن َّ
الطابَع ال َكمِّي للبرنامج يمنح الخِرِّ يجين أساسًا
قو ًّيا لمُتابعة ال ِّدراسات العُليا.
من ال َّناحية ال ّتطبيقيَّة -المهنيّة ،فإن البرنامج يؤهّل الخريجين لإلندماج في وظائف إدارة المخزون والمُشتريات في المعامل
الصّناعيّة الكبيرة والمُتوسّطة.
البرنامج ال ّتعليمي
البرنامج ُثنائي القسم .وهو مُدمج إما مع قسم االقتصاد أو مع قسم اإلدارة .من بين اإلقسام َّ
الثالثة في ُكلِّيَّة اإلدارة ،فإن قسم
اللوجستيَّة هو القسم ذو ال ّتوجّه الكمّي األعلى.
المنهج ال ِّدراسي ُم َع ٌّد إلكساب ّ
َ
الطالب معرفة ك ّميَّة أساسيَّة ،وكذلك ،أدوات ومهارات في مجالي اإلقتصاد واإلدارة.
مؤهَّلين،
أ ُ ِع َّد البرنامج إلكساب الطالب معرفة تطبيقيَّة في اإلدارة اللوجستيَّة ،وبالمُقابِل ،لتمكينهم من اإلندماج كمهنيين َ
سواء في قطاع األعمال أو في القطاع الصّناعي العام كمُديرين وكمُستشارين.
ت ّم بناء البرنامج بحيث يمنح الطالب معرفة أكاديميَّة وتطبيقيَّة في إدارة المنظومات اللوجستيَّة في المؤسسات ال ّتجاريَّة
والصّناعيَّة ،الخاصَّة والعامَّة ،وتمكينهم من شغل وظائف إداريَّة المجاالت اللوجستيَّة على المستوى المتوسّط في
المؤسسات ال ُكبرى (مثل ال ّشركات ال ِّتجاريَّة /الصّناعيَّة الكبيرة) ووظائف كبرى في المؤسسات ال ّتجاريّة /الصّناعيَّة
الصّغيرة.
توجد لعمليّة ال َّتأهيل التي يعرضها هذا البرنامج أهميَّة خاصّة لمنطقة الضّواحي ،التي ُتعاني من نقص في المُديرين ذوي
ال َّتأهيل المُناسِ ب.
ُ
شروط القبول:
ُم َعدَّل بجروت  85وما فوق وإمتحان بسيخومتري بعالمة  520وما فوق.

أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي 30+ /بعالمة  85وما فوق وعالمة بسيخومتري  520وما فوق.
أو شهادة إنهاء ثانويّة مُوازية من خارج البالد وامتحان بسيخومتري بعالمة  520وما فوق.
 لغة انجليزيَّة :عالمة بجروت في  4وحدات تعليميَّة  60وما فوق.
 رياضِ يَّات :عالمة بجروت في  4وحدات تعليميَّة  60وما فوق.
ّ
الم ُِر َّشحون الذين تتو َّفر لديهم خبرة  3سنوات على األقل في المجاالت االقتصاديَّة -الماليَّة ،يُمكنهم التقدّم للدّراسة في
البرنامج بدون اإللتزام بإمتحان البسيخومتري ومدى المُال َءمَة ُيفحَ ص بواسطة لجنة قبول.

من بين مساقات ال ّتعليم:
 مُقدّمة لإلحصاء
 مُقدّمة لعلم االحتماالت أ+ب
 أساسيّات اإلقتصاد
 أساسيّات اللوجستيَّة
 منظومات معلومات لوجستيَّة
 بحوث األداءات أ+ب
 إدارة اإلنتاج وال َّتشغيل
 إدارة مخاطر
 إدارة سالسل توريد وأساسيَّات إدارة المُشتريات
 إدارة مشاريع
 ال ّشحن وال ّنقل
َ
 مساقات اختياريّة ،مثل :صفقات شرائيّة بواسطة هيئات عامَّة ،قضايا مُختارة في إدارة أنظمة التوزيع والتجارة
اإللكترونية

قسم علوم الصّيانة وال ّترميم

أُحاديّ القسم

رئيس القسم :د .نداف كيشطن | بريد ألكتروني nadavk@wgalil.ac.il

أعضاء ال َّطاقم األكاديمي:
بروفسور عضو :بروفسور بيرل الرنر ،بروفسور نمرود لوز
ُمحاضِ ر كبير :د .مرينا أفشتاين-فلوش ،د .رينا فيسرمان ،إينجي مئير رونين ،د .حاييم شفيربر
ُمحاضِ ر :د .باتي شونفيلد
ُمحاضرون خارج ُّيون :بروفسور راسم خمايسي ،بروفسور دافيد كوشنير ،د .ميخائيل إيزنبرغ ،د .رون باري ،د .غولدا
َبلَص ،د .ليئورا بارعام -شاحل ،د .سيمونا كاتاف -أفنعيم ،د .رونيت كوهين ،د .تسفرير فاينهولتس ،د .داني سيئون ،د.
سيغريه عادا ،ال ّسيّدة يعيل فورمان-نعمان ،ال ّسيّد أفنير هيلمان ،مهندس معماري أمير فرويندليخ
ُم َر ِّك َزة القسم :إدفا فانتليس
| بريد ألكتروني advap@wgalil.ac.il
تلفون ُمباشر –
قسم الصّيانة وال ّترميم هو قسم مميّز للقب األوّ ل في إسرائيل .الدّراسة فيه تهدف إلى إكساب َّ
الثقافة وتأهيل مهنيين في
ُتزاي ًدا من جانب
م
ًا
م
دع
يلقى
مجال صيانة تراث المباني والمواقع في إسرائيل وفي العالم .تزداد شعبيّة هذا الموضوع وهو
ِ
الحكومات ،ال ّتنظيمات والمؤسّسات األكاديميَّة ،وذلك يرجع لإلعتراف بأه ِّميَّته .لقد ترسّخت في الوقت الرّاهن فكرة
ضرورة الحَ د والحذر من اإلفراط في تطوير ال ُم ُدن ،البلدات ،الصّناعة و ُم ّ
خططات البناء األخرى على حساب ال ُّتراث.
َّ
ال ّتراث هو عمل ًّيا األساس المُشترك لكل البلدان والحضارات ولكل المواطنين والسّكان ،وهو يتمثل في المواقع األثريَّة
القديمة ،المباني أو المناظر الطبيعية .تعلُّم الصّيانة ال يُكسِ ب المُتخصِّصِ ين المعلومات الالزمة عن ال ّتراث على أنواعه
فقط ،بل يُكسِ بُهم أيضًا األدوات لمعرفة طريقة مُعالجة ،صيانة إنقاذ ومُال َءمَة المباني والمواقع لنا ولألجيال القادِمة.

تترَ َّكز ال ِّدراسة في ثالثة مجاالت أساسيَّة يتداخل بعضُها ببعض:
ّ
 المواضيع األساسيَّة توفّر بُنية تحتيَّة للمعرفة في  4مواضيع :التاريخ ،علم اآلثار ،العمارة والفن -كل واحد منها
بال ّتالؤم مع مجال الصّيانة.
 الهندسة ،المواد وال ّتقنيَّات التي ُتعالج الجوانب المُختلفة للمواقع وللمباني ال َّتاريخيّة ،وكذلك طرق بنائها كأساس
للمُعالجة المهنيَّة الصّحيحة.
ضمن هذا ال ِّنطاق ،أُنشِ ئَ في ال ُكلِّيَّة مختبر فريد من نوعه وحجمه في إسرائيلُ ،ي َقدَّم فيه ال َّتأهيل العملي.
 الصِّيانة ال َّنظريَّة والعمليَّة -أي ،المبادئ ،المشاكل وطرق العمل في الصّيانة بجوانبها القضائيّة ،االقتصاديَّة،
االجتماعيَّة ،السّياحيَّة ومُساهمتها في ّ
الثقافة العامة.
أحد المُكوّ نات المُميَّزة للبرنامج ال ّتعليمي هو الدّمج بين الدراسة ال َّنظريَّة المتنوِّ َعة وبين ال ّتركيز على الخبرات والتطبيق
العملي على أرض الواقع في مجموعة مُختارة من المواقع األثريَّة ،المباني ال َّتاريخيَّة ومواقع صيانة أخرى .هذا العمل ُي َن َّفذ
بإرشاد مُخ َتصِّين و ُخبَراء صيانة من مجاالت علم اآلثار ،ال َّتاريخ ،الهندسة ،العمارة وغيرها.
فترة ال ّتدريب تمنح الطالب ليس فقط تدريبًا عمل ًّيا في مواضيع ال َّتعليم ،وإنما تفتح أمامهم أيضًا إمكانيَّات عمل لدى الجهات
والمؤسَّسات التي تعمل في مجال برامج ال ّتطوير ومشاريع على المستوى البلدي ،اللوائي والقُطري .باإلضافة إلى ذلك،
ُجري القِسم جوالت تعليميَّة في مواقع أثريّة في عكا ،تل دان ،بانياس ،شاطئ "دور"،
وكجُزء من البرنامج ال َّتعليمي ،ي ِ
قيسارية وغيرها.
َّ
َّ
في نطاق البرنامج التعليمي في الصّيانة ،على طالب السنتين األولى والثانية القيام بمُشاركة فعَّالة في حفريَّات أثريَّة وفي
مبان.
أعمال صيانة وترميم
ٍ
األعمال واالستكمال ال ّتطبيقي في الحقل تجري غالبًا في أشهر الصّيف (تمُّوز أو آب) و ُمدَّتها حوالي  10أيَّام عمل في كل
سنة.
ال َّتفاصيل الكاملة ُتع َطى ُّ
للطالب خالل ال َّتعليم.
َ
في الوقت الرَّ اهن ُتجرَ ى برامج صيانة بأحجام ومواقع مُختلفة تحتاج إلى مُتخصِّصين.
َّ
متنزهات وحدائق ،محميَّات طبيعيَّة،
أمثلة :حفريَّات أثريَّة في طبر َّيا ،أورشليم القُدس ،سوسيتا ،تل دور؛ تخطيط وتطوير
أرصفة تن ّزه؛ مثالً في موقع الحدائق البهائيَّة.
مبان تاريخيَّة وأحياء في مدن تاريخيَّة مثل حيفا ،ع َّكا ،تل أبيب-يافا ،بئر السّبع ،وكذلك في البلدات الرّيفيَّة.
ترميم
ٍ
ع َّكا ُت َش ِّك ُل تح ِّديًا مُمي ًَّزا لدراسة الصّيانة ،وذلك يعود لموقع ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي ،وكذلك نظرً ا َّ
للثروة الكبيرة في
المواقع األثريَّة والمباني القديمة في المدينة وفي مُحيطها.
هكذا أيضًا بال ِّنسبة للبلدات وللمباني في الجليل الغربي ،التي تتبلور لها برامج صيانة وتطوير.

شروط القبول:
ُم َعدَّل بجروت  85وما فوق

أو استحقاق لشهادة بجروت وعالمة بسيخومتري  500وما فوق.
أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي 30+ /بعالمة  85وما فوق
أو شهادة إنهاء ثانويّة مُوازية من خارج البالد وامتحان بسيخومتري بعالمة  500وما فوق
أو القبول بواسطة "أفيك معفار" (قناة مرور) ال ّتابع للجامعة المفتوحة :الم ُِر َّشحون الذين تعلَّموا وأنهوا بنجاح أربعة
مساقات مُختلفة في الجامعة المفتوحة بمجموع  20نقطة وما فوق ب ُم َعدَّل عالمات  80وما فوق .المر ّ
شحون الذين
استوفوا هذه ال ّشروط ال ي َ
ُلزمون بشهادة بجروت.
 مُقابَلة شخصيَّة
 خرِّ يج مدرسة لغة األم فيها ليست العبريَّة م َ
ُلزم بإمتحان "يعيل" بعالمة 115
 لغة انجليزيَّة :عالمة بجروت في  4وحدات تعليميَّة  60وما فوق.

من بين مساقات ال ّتعليم:
 مُقدّمة للصّيانة -نظريَّات ،قِيَم وتح ِّديات
 مُختبر
ُ
ُ
 الحضارة القديمة وتراثها -مفاهيم أساسيَّة ،قيمتها ومعناها
 مُقدّمة عن آثار إسرائيل
 تاريخ العمارة المسيحيّة ،البيزنطيّة واإلسالميَّة
 أرض إسرائيل في الفترة العثمانيَّة
 تقنيات ومواد في المواقع األثرية
 ال ُّتراث البحري إلسرائيل
مبان ومواقع أثريَّة
 توثيق
ٍ
 ورشة في صيانة المباني والمواقع
 المشاكل الهندسيَّة في الصّيانة :أسباب الخراب وطرق المُعالجة
 من الفن القديم ح َّتى فن القرون الوسطى
 تدعيم المباني ال َّتاريخيَّة
 سيمينريون لمشروع نهائي
 تاريخ العمارة في العصور القديمة
 ع َّكا :اآلثار ،المباني والتنمية الحضرية
 جوانب اجتماعيَّة في الصّيانة
 منظومات خدمات في البناء المعاصر
هذه الدّورات يُمكن أن تتغيَّر في كل سنة.

قسم علم اإلجرام أُحادي القسمُ /ثنائي القسم
رئيس القسم :بروفسور جدعون فيشمان | بريد ألكتروني GideonF@wgalil.ac.il
أعضاء ال َّطاقم األكاديمي:
بروفسور ُمن َت َظم :بروفسور يوفال وولف
بروفسور عضو :بروفسور بريندا جايجر ،بروفسور بيتر سيلفان
ُمحاضِ ر كبير :د .بوعز كوهن ،د .حاجيت تورجمان
ُمحاضِ ر :د .بيني بييلي ،د .يهوديت بيندليك ،د .شارون جيالت -يحيي ،د .ليمور يهودا ،د .مايا مي -طال
ُمعلّم :د .عنات أشاد
س ِّيد جابي دهَّان
معلّم مساعد "ب" :ال ّ
س ِّيد بودي
س ِّيدة فيرد تمير ،ال ّ
ُمحاضرون خارج ُّيون :د .ألكس إيش شالوم ،د .يفعات اليدر ،الس ّيدة جابي فريدمان ،ال ّ
س ّيد ليعاد رويمي
إيرز ،ال ّ
ُم َر ِّك َزة القسم :إدفا فانتليس
تلفون ُمباشر –

| بريد ألكتروني advap@wgalil.ac.il

علم اإلجرام هو فرع علمي يهتم في وصف وتفسير اإلنحراف اإلجتماعي ،مُخالفة القوانين والجريمة ،بشكل يُلقي الضّوء
على هذه ّ
الظواهر من جوانب مُختلفة (إجتماعيَّة ،نفسيَّة ،بيولوجيَّة ،تربويَّة وقانونيَّة) ويُحاول الدَّمج بينها.
َّ
َّ
ُ
ِّ
ُ
الدراسة في القسم ت َمكنُ من إكتساب ثروة أكاديميَّة َق ِّيمَة :معرفة حول الظواهر التي تتم مُناقشتها ،قدرة مستقلة على
استخالص المعلومات ذات ال ِّ
صلَة من مُجمّعات معلومات ُمحَ َّد َثة؛ قُدرة ناجعة على استخدام هذه المعرفة في سياقات
تطبيقيَّة -تربية ،إرشاد ،تأهيل ومُسا َعدَة أشخاص ُي َش ِّكلون جُزءًا من المجموعات والمُجتمعات التي يتطرّق إليها موضوع
المعرفة .الحديث يدور عن أبناء شبيبة فاقدي الرّعاية ،فتيات في ضائقة ،مدمني مخدّرات ،الجنوح في مراحل مُختلفة
(مثل :مشتبهين ،مُدانين ،أسرى وأسرى محرّرين) وأشخاص عاديين ذوي صلة باإلنحراف اإلجتماعي وهم على طرفي
نقيض.
نامج ال ّتعليم يشمل دورات إلزاميَّة ُتكسِ بُ معرفة أساسيَّة ،دورات اختيار َّية ُتالئم مجال اهتمام ّ
الطالب /ة وسيمنريونات،
ُتن َّفذ في نطاقها بحوث وتطبيقات عمليّة في مجاالت معرفة ُمحَ دَّدة .في إطار القسم يُمكن المُشاركة في مشروع يُتيح
ال ّتجربة واالستكمال في السُجون ،مؤسسات الرّعاية ال ّنفسيّة ،في الؤسسات التي تعمل في مجال مُساعدة أوالد وشبيبة في
خطر وفي مراكز عمل مع ضحايا اإلدمان.
َّ
الطاقم األكاديمي في القسم يشمل دمجً ا ُم َمي ًَّزا لتخصُّصات ذات عالقة ،في مجالَي البحث والتطبيق ،وهو مُلتزم بمنح خدمة
َّ
ُ
ُ
ِّ
ُ
تعليميّة ممتازة ترَ كز على الطالب /ة كفرد ،وتحاول المساعدة في البحث وإيجاد وسيلة إلضفاء الطابع الشخصي على
المواد التي يتم تدريسها.

شروط القبول أُحادي القسم:
 مُعدَّل بجروت  85وما فوق
أو استحقاق لشهادة بجروت وعالمة بسيخومتري  500وما فوق
أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي 30+ /بعالمة  85وما فوق
أو شهادة إنهاء ثانويّة مُوازية من خارج البالد وامتحان بسيخومتري بعالمة  500وما فوق.
أو القبول بواسطة "أفيك معفار" (قناة مرور) ال ّتابع للجامعة المفتوحة :الم ُِر َّشحون الذين تعلَّموا وأنهوا بنجاح أربعة
مساقات مُختلفة في الجامعة المفتوحة بمجموع  20نقطة وما فوق ب ُم َعدَّل عالمات  80وما فوق .المر ّ
شحون الذين
استوفوا هذه ال ّشروط ال ي َ
ُلزمون بشهادة بجروت.
 خرِّ يج مدرسة ،لغة األم فيها ليست العبريَّة م َ
ُلزم بإمتحان "يعيل" بعالمة 115
شروط القبول ُثنائي القسم:
ُ
شروط القبول على أساس تعليم ثنائي القسم ُتحَ دَّد وف ًقا للشروط األعلى من بين قسمي التعليم.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 نظريَّات في علم اإلجرام
 مُق ِّدمة لعلم اإلجتماع
 مقدمة لعلم ال ّنفس
 جُنوح األحداث
 اإلنحراف اإلجتماعي
 أساليب العقاب
 تأهيل الجانحين
 الجرائم الجنسيَّة
 الجريمة ال ُم َن َّظمة
 قانون العقوبات
 نظريَّات ال ّشخصيَّة
 مُق ِّدمة لعلم األمراض ال َّنفسيَّة والجنوح
 فتيات في ضائقة
 اإلرهاب والجريمة
 ال ّنساء والجريمة
 جرائم ذوي الياقات البيضاء
 الدّماغ والجريمة :الجوانب العصبيَّة للسّلوك
 أوالد وأحداث في حالة خطر وضائقة
هذه المساقات يُمكن أن تتغيّر سنو ًّيا

قسم ال ّدراسات المسرحيَّة

أُحادي القسم

رئيس القسم :بروفسور دان أوريان | بريد ألكتروني DanU@wgalil.ac.il

أعضاء ال َّطا َقم األكاديمي:
ُمحاضِ ر كبير :د .بيتر هريس ،د .كنيرت نوي ،د .هانيا روتنبرغ
س ِّيد بتر سيناي
ُمحاضِ ر :د .ألون حين ،ال ّ
ُمحاضِ رون خارج ُّيون :بروفسور يسرائيل همئيري ،ال َّسيِّد يوسي ألفي ،ال ّس ِّيدَة رينا بدش ،ال ّسيِّد أريك جوتلر ،ال ّسيّدة سمدار
يعرون ،ال َّس ِّيدَة ميلكا ليئون بار مئير ،ال َّسيِّدة نيلي لوفرني-رولنيك ،ال ّسيّدة عيريت لوز ،ال ّسيّدة ميراف عنات ،ال ّسيّدة نطاع
نداف ،ال ّسيّدة إيرنا تسبال -أشل ،ال ّسيّدة سيمونا كورن -مزراحي ،ال ّسيّدة ليمور كوركين -دافيد ،ال ّسيّدة بينر إيال ،ال ّسيّد
يوسي ألفي ،ال ّسيّدة مُرقس روبيه رابعة ،ال ّسيّدة روت سيجليس -جيستر ،ال ّسيّدة غالي خليف
ُمر ِّك َزة القسم :إدفا بينتليس
تلفون ُمباشر –

| بريد ألكتروني advap@wgalil.ac.il

قسم الدراسات المسرحيّة عبارة عن برنامج تعليمي حديث ومميّز للَّقب األول  B.Aفي إسرائيل .يتميّز البرنامج بالدَّمج بين
فرعين :مسرح الرّقص والمسرح ال ّتربوي -الجماهيري في منطقة تتميَّز بمجموعة سُكانيَّة متع ِّددَة الحضارات.
البرنامج ال ّتعليمي يشمل العمل مع ف َّنانين من مجال الرّقص المسرحي والمسرح التربوي والجماهيري
أربعة ُم َر ِّك َبات للبرنامج:
دروس مُشتركة للفرعين تشمل مساقات إلزاميَّة وإختياريَّة ويتم فيها ال َّتركيز على المنهجيّة ،ال َّنظريَّة ،تاريخ المسرح
ووالرّقص المسرحي في شرق آسيا وفي الغرب (كالفنون "أخوات").
دروس نظريَّة منفردة لكل واحد من الفرعين ،دروس تطبيقيَّة للفرعَين ودروس إثراء مُشتركة لل َفرعَين في مجاالت
معرفة ُم َك ِّملَة ،مثل الفلسفة ،علم ال ّنفس وال ِّديمقراطيَّة.

فرع المسرح ال ّتربوي -الجماهيري

البرنامج في فرع المسرح ال ّتربوي -الجماهيري يدمج بين ال ّتعليم األكاديمي ورعاية مهارات ال ّتمثيل ،الكتابة الدراميّة وفي
األساس اإلخراج المسرحي في المدرسة وفي المجتمع.
السّنة األولى في البرنامج تعرض مجموعة متنوّ عة واسعة من المساقات في دراسات المسرح والرّقص المسرحي ،وهي
مُشتركة للفرعَين و ُتعتبر بمثابة ُم َق ِّدمات .المساقات الخاصّة بفرع المسرح ال َّتربوي -الجماهيري تشمل مُق ِّدمات للدراما
والمسرح ،المسرح ال ّتربوي ،تاريخ المسرح وبرنامج ف ّني مسرحي ودروسًا في ال ّتمثيل واإلرتجال المسرحي.
في السّنة َّ
الثانية تستمر الدّروس المُشتركة مع فرع الرّقص المسرحي ،إال أن الدّروس األكاديميَّة الخاصَّة بفرع المسرح
ال ّتربوي -الجماهيري تتوسّع بمساقات نظريَّة يُتابَع فيها ال ّتعليم ال ّتاريخي مع البرنامج الف ّني المسرحي والدّروس ال ّتطبيقيَّة
في ال َّتمثيل ،اإلخراج والمرحلة األولى في العمل على المشاريع.

ال ّتعليم المُشترك مع فرع الرَّ قص المسرحي يستمر أيضًا في السّنة َّ
الثالثة إلى جانب مجموعة متنوّ عة من المساقات
الخاصّة بفرع المسرح ال ّتربوي -الجماهيري التي تتر ّكز في الجوانب اإلجتماعيَّة لألعمال الفنيّة ،المسرح والمسرح
اإلسرائيلي .في نطاق الدروس ال ّتطبيقيَّة تتم متابعة تأهيل مُخرجين وال ّتدريب على كتابة مسرحيَّات .وما يُجمِل ال َّتعليم هو
المشروع الذي يربط بين المُناقشة ال َّنظريَّة وبين ال ّتجربة في الجهاز ال ّتربوي والجماهيري.
في المشروع ال ّنهائي يتلقّى ّ
الطالب توجيهًا شخصِ يَّا على المُستويين التطبيقي واألكاديمي ،ويتم عرض أعمالهم على
المسرح ،أمام الجمهور.
ضمن هذا المشروع يتم ال ّتعاون مع ّ
الطالب في فرع الرّقص المسرحي الذين سيقدّمون اإلرشاد والدّعم في المواضيع التي
تتعلّق بالحركة.

فرع ال ّرقص المسرحي

البرنامج في فرع الرّقص المسرحي يدمج بين ال ّتعليم األكاديمي ورعاية مهارات ف ِّنيَّة وإبداعيَّة .التدريب العملي ُي َن َّفذ
بإرشاد ف ّنانين بارزين يُعلّمون ويُبدِعون في فرقة الكيبوتسات للرَّ قص المسرحي ،وهو يشمل دروسًا في الرَّقص المُعاصِ ر،
باليه ،اإلرتجال وال ّتأليف الموسيقي بمستويات مُختلفة .البرنامج يهدف إلى ال ّتعامل مع الرّقص المسرحي في المجال
المهني المتنوِّ ع ،مثل ،اإلبداع ،ال َّتنفيذ واإلنتاج ،ويُش ِّك ُل أساسًا لمتابعة ال ِّدراسة في مجاالت ال َّتدريس والبحث.
السّنة األولى في البرنامج تعرض مجموعة متنوّ عة واسعة من المساقات في دراسات الرّقص المسرحي والمسرح ،وهي
مُشتركة لفرع المسرح وتكون بمثابة ُم َق ِّدمَة ولقاء تعليمي يوسع المدارك .المساقات الخاصَّة بفرع الرقص المسرحي تشمل
دروسًا في تقنيَّات الرَّ قص المُعاصِ ر ،الباليه ،اإلرتجال وال َّتأليف الموسيقي ،وهي إطار قائم في كل واحدة من سنوات
ال ّتعليم َّ
الثالث.
َّ
في السّنة الثانية تستمر الدّروس المُشتركة مع فرع المسرح ،إال أن نطاق الدّروس األكاديميَّة الخاصَّة بالرّقص المسرحي
تتوسع مع مساقات ،مثل ورشة إبداع :الحركة بين األشخاص ،مبنى الجسم ،الموسيقى والرّقص المسرحي في إسرائيل.
إلى جانب دروس ال ّتقنيَّة يتخصَّص ال ُّطالب في هذه السّنة في ال ّتأليف الموسيقي ويتعاملون مع عمليّتي اإلبداع وال ّتأليف
الموسيقي ،اللتين ُت ِّ
عززان العمل اإلبداعي المبتكر واألصيل .الدّراسة المُش َتركة مع فرع المسرح تستم ّر أيضًا في السّنة
َّ
الثالثة إلى جانب مجموعة متنوعة من المساقات الخاصَّة بالرَّ قص المسرحي ،مثل ورشة "بوتو" ،تحليل ال ّرقص ،الجسم
ونظريَّات الرَّ قص وسمينريون .إلى جانب الدراسة العمليّة يوجد مشروع نهائي في اختصاص ال َّتأليف الموسيقي ،وهو
يدمج بين البحث األكاديمي وبين المُمارسة اإلبداعيَّة ،التي يكون فيها نص الرّقص المسرحي في مركز ال َّتج ِربَة .في
المشروع ال ِّنهائي يتل َّقى ُّ
الطالب إرشا ًدا شخص ًّيا و ُتعرض أعمالهم على المسرح .في هذا المشروع يتم ال ّتعاون مع طالب
من فرع المسرح ال َّتربوي الجماهيري الذين يُق ِّدمون اإلستشارة والدَّعم في المواضيع التي تتعلَّق بالمسرح ،مثل اإلخراج.
الرقص المسرحي.
في السنة الدّراس َّية  2017-2016لن تكون إمكان َّية تسجيل للفرع َّ
شروط القبول:
ُم َعدَّل بجروت  80وما فوق وإمتحان بسيخومتري بعالمة  450وما فوق.

أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي 30+ /بعالمة  80وما فوق وعالمة بسيخومتري  450وما فوق.
أو شهادة إنهاء ثانويّة مُوازية من خارج البالد وامتحان بسيخومتري بعالمة  450وما فوق.
 لغة انجليزيَّة :عالمة بجروت في  4وحدات تعليميَّة  60وما فوق.
 مُقابلة شخصيَّة.
ال ُمرَ َّشحون للمسرح ال َّتربوي الجماهيري سوف يُستدعون لورشة يتم فيها فحص قُدراتهم.

من بين مساقات ال ّتعليم:

المسرح ال َّتربوي الجماهيري














مبادئ اإلخراج في المسرح ال َّتربوي وفي المسرح الجماهيري
مبادئ ال َّتمثيل
تمثيل لل ُم َت َق ِّدمين
ّ
مشروع تدريب على التوجيه المسرحي للجمهور
مفاهيم أساسيَّة في خلق حدث اجتماعي -ف ِّني
طقوس وأعياد في المدارس
إرشاد ُمم َِّثلين
مشاهدة وتحليل عُروض
"نبدأ بالجسم" -المسرح الحركي (الجسدي)
المسرح السِّياسي
ورشة للكتابة الدراميَّة
من ال ّتعبير األوّ لي إلى العمل اإلبداعي المتكامل :عمل المُبدِع ال ّشامل

ال ّرقص المسرحي














ال ّرقص المُعاصِ ر
باليه كالسي
بوتو
برنامج فني
ال َّتأليف الموسيقي
الموسيقى
ال ّرقص المسرحي في إسرائيل
تحليل ال َّرقص
رقص مسرحي جماهيري
الجسد وال ّنظريات ،رقص وعروض
من اإلرتجال إلى ال َّتأليف الموسيقي :دمج الحركة ومبادئ الفن ال َّتشكيلي
مشروع نهائي
ورشة ا ّتصال ارتجالي

هذه الورشات يُمكن أن تتغيَّر سنو ًّيا

قسم ال َّترب َية* أُحاديّ القسمُ /ثنائي القسم
رئيس القسم :بروفسور يوسف شيمرون | بريد ألكتروني JosephS@wgalil.ac.il
أعضاء ال َّطاقم األكاديمي:
ُمحاضِ ر كبير :د .دفورا إيدن ،د .تسيبورا هوخدورف ،د .فيرد فيكنين ،د .آري نويمان ،د .يهودا بيلد ،د .ميخال رافيه ،د.
أفيغدور ريمر ،د .بروريا شيدل ،د .مريم سريد
ُمعلِّم كبير :د .دينا حسيدوف ،د .رندا عبَّاس
ُمحاضِ ر :د .ميراف بن نتان ،د .عوز جوترمان ،د .شارون جيالت -يحيي ،د .مايا هليفي ،د .جيل مئور ،د .موطي
ميردلر ،د .عينات نيفو ،د .طلكنر سيرجي ،د .عنات كليمر
ُم َعلِّم :د .يعكوف جولدجربير
ُمحاضِ رون خارج ُّيون :د .دورت ألط ،د .روني توتيان ،د .حين يحزكيلي ،د .بيطان فبيان ،الس ِّيدَة ميخال أسيدو ،السيّد
إيرز بوديه ،ال ّسيّد يورام بن آري ،ال ّسيّدة جيل ليف إيريت ،ال َّسيِّد جدعون تيرن ،ال ّسيِّد ينيف تسيترين ،ال ّس ِّيدَة عينات
يونش
ُم َر ِّكزو القسم:
شلوميت أزوجاي
تلفون ُمباشر –
حايا شنار
تلفون ُمباشر –
سكرتارية القسم :أورطال غاز
تلفون ُمباشر –

| بريد ألكتروني ShlomitA@wgalil.ac.il
| بريد ألكتروني HayaS@wgalil.ac.il
| بريد ألكتروني OrtalG@wgalil.ac.il

برنامج ال َّتعليم في قسم ال َّتربية ،أُحادي القسم ُ
وثنائي القسمُ ،تتيح ال ّتعرُّ ف على علوم ال َّتربيَة .كدراسة للَّ َقب األوَّ ل ،فإن
مجاالت المعرفة ال ُمحَ دَّدة تهدف إلى إكساب المعرفة األساسيَّة حول طبيعة ال ّتعليم وإلى تجسيد حاجة ال َّنظريَّات التربويَّة
إلى واقع أجهزة ال ّتعليم في الحقل وإلى إمكانيَّات ال َّتشغيل وال ّت َخصُّص في التربية.
ال َّتعرُّ ف على علوم ال َّتربية وعلى إمكانيَّات العمل المتنوِّ عة في مجال ال ّتربية ،يُم ِّكن من اإلختيار الواعي لمجال ال ّتخصُّص
فيما بعد.
ّ
في مركز البرنامج الدّراسي يوجد عنقود مواضيع نظريَّة أساسيَّة يعرض علم التربية ،تاريخه وأهدافه .وتتفرّع عنه
صصَات.
مجاالت معرفة وتخ ُّ
برنامج ال َّتعليم أُحادِيّ القسم يحوي خمسة أقسام :المواضيع األساسيَّة ،دروس اختياريَّة في ال َّتربيَة ،عناقيد تعليميَّة ،مساقات
منهجيَّة ودراسات لإلثراء.
المواد األساسيَّة هي دروس إلزاميَّة .المساقات ُتوَ ِّف ُر المعرفة عن علوم ال َّتربيَة كبُنية تحتيّة للدراسات العليا للمُعلِّمين،
الحاضنات ،وألصحاب الوظائف في جهاز ال َّتعليم.

من بين مساقات ال ّتعليم:
ُم َق ِّدمَة لنظريَّة التربيَة وال َّتدريس

 أساسيات في علم النفس التربوي
 أسس علم االجتماع التربوي
 مقدمة في فلسفة التربية
 مقدمة لتاريخ التربية
 تخطيط المناهج الدراسية
 تقييم التحصيل الدراسي.
ُّ
َّ
َّ
َ
الدروس اإلختياريَّة يختارُها الطالب من بين مُجمَل المساقات المُقترَ حَ ة في العناقيد التعليميَّة في قسم التربيَة.
العناقيد ال َّتعليم َّية هي عناقيد لمجاالت المعرفة:
 دراسات ال ّتنوُّ ر اللُّغوي
 إدارة أنظمة ال ّتعليم
 العُسر التعليمي
 اإلستشارة ال َّتربويَّة
ّ
الطفولة المُب ّكرة

مساقات منهج َّية
 مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت
 أساليب بحث
 تطبيقات الحاسوب "أ" " +ب"
دراسات إثراء تشمل دروسًا اختياريَّة في العلوم اإلنسانيَّة واإلجتماعيَّة ،اإلتصاالت والعالقات الدّوليَّة.

َبرنامج ال َّتعليم ُثنائيّ القسم

القسم األوَّ ل من برنامج ال َّتعليم في هذا المبنى مُس َتمَد من المبنى أُحادي القسم ويشمل جميع المواضيع األساسيَّة ودروس
جيَّة.
المَن َه ِ
ُّ
ُ
ُ
ّ
َ
ُ
باإلضافة لذلك ،تعرَ ض على الطالب مجموعة دروس مُختارَ ة من عناقيد المعرفة المحَ دَّدة التي تدَرَّ س في قسم التربية.

عنقود دراسات ال َّت َنوُّ ر اللُّغَوي

يتر ّكز فيالمهارات األساسيَّة لل َّت َعلُّم .إكتساب مهارات ال َّت َعلُّم ضروريّ لكل إنسان في المُجتمع المُعاصِ ر ليتم ّكن من مُتابعة
عصريَّة والمُساهمة في تقدّم المُجتمع.
دراسته بنجاح ،اإلندماج في األنشطة الرَّ اهنة كمواطن في دولة
ِ
نحن نعتقد اليوم أنه علينا ال ّتمييز بين مهارات ال ّتعلُّم وبين ال ّتعلّم إلكتساب المعرفة (مثالً ،قراءة ال ُك ُتب) .مهارات ال َّت َعلُّم
هي ،مثالً ،اكتساب القراءة والقُدرَ ة على فهم نص ،واكتساب مفاهيم أساسيَّة في ال ّتفكير ال َكمِّي ،الحساب .دراسات ال َّت َنوُّ ر
اللُّ َغوي في قسم ال َّتربيَة ال َّتابع لنا تتر ّكز في األساس في ال ّتنوّ ر اللُّغَوي (القراءة والكتابة) ،وال ّتنوّ ر الرّياضي.
دراسات ال ّتنوّ ر اللُّغَوي تتر ّكز في المهارات اللُّ َغ ِويَّة التي تتطوّ ر منذ الطفولة المبكرة ،بالعناية بالقُدرَ ة على ال َّتعبير
وإكتساب القِراءَة.
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
َّ
ّ
َّ
ال ِّدراسات ال َّنظريَّة تتركز في التعرف على قدرات التعليم في جيل الطفولة المبكرة ،الجوانب التطوُّ ريَّة والدّماغيَّة المُتعلقة
باللُّغة وبالقراءة ،سيكولوجية القراءة ،اكتساب القراءة وفهم المقروءُّ ،
الثنائيَّة اللُّ َغ ِويَّة ،اكتساب لغة أجنبيَّة ،تطوُّ ر ال َّتفكير
ال َكمّي وفهم المفاهيم األساسية للفعاليّات في الرّياضيَّات.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 براعم ال ّتنوّ ر اللُّغوي
 مُقدّمة لل ّتنور ال ّرقمي
 تطوير مهارات اللغة في إطار تربوي
 تنمية ال ّتفكير اإلبداعي في جيل ّ
الطفولة المبكرة ،اللغة والدماغ.

عنقود إدارة في األنظمة ال ّتعليميّة

يتعامل مع اختيار مناهج ال َّتعليم ،العناية بالمناخ ال َّتعليمي في أجواء من االنفتاح واإلصغاء ،إدارة وقيادة طاقم مُعلّمين
بهدف تعزيز قُدرتهم على تنمية القُدرات الكامنة فيهم ورؤيتهم ّ
الذاتيَة على أنهم قادرون على تحسين المناخ ال َّتربوي،
التحصيل ال ّتعليمي ،والتطوير الذاتي للتالميذ .كما يتطرّق البرنامج إلى اإلدارة المالية للمدرسة ،قيادة تغييرات مدرسيّة،
تعزيز ال ّتدريس وتقييمها ،ال ّتعاون مع األهل في إعداد التالميذ للحياة .الفرضيّة األساسيّة لهذا البرنامج أنه من أجل اإلدارة
الجيّدة ،توجد حاجة للمعرفة ولمؤهّالت اإلدارة .البرنامج يأخذ باإلعتبار وجود ميل في المؤسسات التعليمية نحو
الالمركزيّة في السّلطة اإلداريَّة ،ولذلك هي ُت َعرِّ ف طالبها على وظائف إداريَّة متنوّ عة في أجهزة ال ّتعليم الرّسمي وغير
الرَّ سمي.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 مُق ِّدمَة لإلدارة
 تعليم القيادة ال ّتربويّة
 إدارة عاملين في الخدمة الجماهيريَّة
 المدرسة من منظور نظرية التنظيم
 قضايا في التعليم نحو مستقبل مجهول
 أنماط صنع القرار
 تقييم مشاريع
 أخالقيَّات اإلدارة
 إدارة المدرسة في بيئة ُمحَ وسبة

عنقود عُسر تعليمي

يتط ّرق إلى مُجمل األسباب لصعوبات ال ّتعلُّم والعُسر ال ّتعليمي .صعوبات ال ّتعلُّم هي صعوبات سببها بيئي في المقام األول.
مثالً ،عجز في ال َّتطوُّ ر اللُغوي لعدم وجود دعم لتطوير القراءة والكتابة لدى األطفال ،أو الضيق العاطفي بسبب ظروف
شخصية أوعائلية .إذا كان من الممكن التقليل أو القضاء على الصعوبات البيئية ،أو ال ّتعويض عن العجز بواسطة تعزيز
ال ّتعلُّم ،يمكن إلى حد كبير تحسين التحصيل الدراسي من لذوي صعوبات التعلُّم.
العسر ال ّتعلّمي هو عادة خلقِيّ (والدي) ،وهو نابع عن إضطراب في الجهاز العصبي ينعكس من خالل األداء الفاشل
لألنشطة المعرفيَّة ،مثل ،األداء اللُّغوي ،القراءة ،ال َّتفكير الرِّ ياضي ،اإلصغاء وال َّتركيز .نظرً ا ألن الفشل مُدمَج بالجهاز
العصبي ،ال يُمكن إزالته ،ولكن يُمكن جعل األمر أكثر سهولة على المتعلمين بواسطة إستراتيجيات تعليمية خاصة.
ونظرً ا ألن الصعوبات تقتصر على مجال معرفي مُحدَّد ،فإ ّنها ال ُتلقي بظاللها بالضّرورة القُدرات المعرفيّة في مجاالت
أخرى أو على َّ
الذكاء بشكل عام.
َّ
ُّ
يتر ّكز التعليم في تحديد ذوي العُسر ال ّتعلمي وفي مُساعدتهم .يتجلى العسر ال ّتعليمي في غالبيّته في اكتساب القراءة والقُدرة
على ال ّتفكير الرِّ ياضي .هذان هما العامالن األكثر تأثيرً ا على ال َّتحصيل ال ِّدراسي طيلة فترة الدّراسة في المدرسة وعلى
مدى الحياة.
توجد أهميَّة كبيرة للكشف المبكر للعُسر ال ّتعليمي وصعوبات ال ّتعليم ،إضطرابات ال َّتواصُل واللُّ َغة ،اإلصغاء ،عُسر قِرائي،
عُسر في ال ّتفكير الرِّ ياضي وصعوبات اجتماعيَّة.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 ال ّتعلُّم وصعوبات ال َّتعلُّم
 مُق ِّدمة ِّ
للطفل ذي اإلحتياجات الخاصَّة
 اللغة والدّماغ
 صعوبات في القراءة والكتابة ،مُعالجة العُسر ال َّت َعلُّمي
 صعوبات اإلصغاء وتحليل السّلوك

عنقود استشارة تربويَّة

الطالب معرفة أساسيَّة حول الجوانب ال َّنفسيَّة لل َّتالميذ ،األهل وأعضاء َّ
برنامج االستشارة ال َّتربويَّة يُكسب َّ
الطاقم المهني في
ُ
المؤسَّسات ال َّتعليميَّة على أنواعها ،وهو يهدف إلى مُساعدتهم في المدرسة وخارجَ ها وإلى بناء أسُس لتطوّ ر طبيعي
وأفضل.
يتناول ال ّتعليم في األساس المجموعات العاديَّة في المدرسة ،وكذلك ،التالميذ ذوي االحتياجات الخاصّة ،ال َّتالميذ الذين
جهون صعوبات في ال َّتأقلُم من الناحية التعليميَّة ،االجتماعيَّة والعاطفيَّة وشبيبة في خطر.
يُوا ِ
البرنامج يهدف إلى تعزيز ورعاية ال َّتالميذ والمُعلِّمين واألهل على ح ٍّد سواء.
ُتكسِ بُ ال ِّدراسة القاعدة األساسيّة حول حاالت ال ّتو ُّتر واألزمات ومعرفة حول مُرافقة وإرشاد الطاقم التربوي واألهل في
مواضيع مُختلفة تستدعيها ديناميكيَّة المدرسة والمُجتمع ،مثل أوضاع الحربَّ ،
الهزات األرضيَّة وما شابه ذلك.
البرنامج يوفر للطالب نهجً ا ُم َن َّظمًا واسع النطاق ويتط َّرق إلى العمل مع كامل المنظومة المدرسيَّة وكذلك إلى العمل مع
هيئات تنظيميَّة خارج المدرسة.
ترتكز ال ِّدراسة على عرض مواد تعليميَّة نظريَّة ُمحَ َّد َثة وإعطاء نماذج من أرض الواقع.
البرنامج بمثابة قاعدة (تتوسّع خالل دراسات اللقب ّ
الثاني) للعناية بمُستشارين تربويين نشِ طين ،مُبادرين يُحدِثون ال ّتغيير.

من بين مساقات ال ّتعليم:
 مقدّمة لالستشارة ال ّتربويَّة
 إرشاد مجموعة
 ال ّتعلُّم وصعوبات ال َّتعلُّم
 مهارات المُقابلة االستشاريَّة ،اإلستشارة في الدرسة كمنظومة
 نظريَّات ال ّشخصيَّة وأهميّتها في ال ّتربية
الطبيعي وغير ّ
 ال ّتطوّ ر ّ
الطبيعي

عنقود تربية في جيل ّ
الطفولة المبكرة

يُعالِج تطوُّ ر األطفال في جيل ّ
الطفولة المب ّكرة وال ّتعرّف على احتياجاتهم منذ والدتهم ح َّتى دخولهم المدرسة.
ّ
ُتكسِ بُ ال ِّدراسة معرفة حول جوانب ال َّتربيَة في جيل الطفولة المُب ِّكرَ ة ،من الناحية التنمويَّة والتربويَّة.
تتط ّرق ال ِّدراسة بشكل خاص إلى طرق ال ّتفكير وال َّت َعلُّم لدى ال ّ
طفل ،قبل الدّخول إلى المدرسة وإلى عالمه العاطفي.
إنها ُت َعرِّ ف الطالب على االعتبارات في بناء نشاط تعليمي مُالئم لألطفال في مرحلة الطفولة ال ُم َب ِّكرة ،و ُت َبيِّن كيف يُمكن
تصميم بيئة تعليمية مناسبة الحتياجاتهم.
البرنامج ُيع َِّزز قيادة تربويَّة ذات معرفة أكاديميَّة وتجربة في العمل مع األطفال.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 ال ُّنمُو العاطفي واالجتماعي في جيل ّ
الطفولة المُب ّكرة
 ال ّنمو البدني ،الحركي واإلدراكي
 نظريَّات ال َّشخصيَّة
الطبيعي وغير ّ
 ال ّتطوّ ر ّ
الطبيعي
ّ
ِّ
 اللَّعب وأهميّته في جيل الطفولة المُبكرة
 تطوُّ ر اللُّغَة ،القراءة والكِتابة
 تعزيز ال َّتفكير الرِّ ياضي في جيل ّ
الطفولة المُب ّكرة
 سلوك األطفال في روضة األطفال
شروط القبول أُحادي القسم:
 استحقاق لشهادة البجروت وإمتحان بسيخومتري بعالمة  500وما فوق.
أو مُعدَّل بجروت  85وما فوق
أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي بعالمة  85وما فوق
أو شهادة إنهاء ثانويّة مُوازية من خارج البالد وامتحان بسيخومتري بعالمة  500وما فوق.
أو القبول بواسطة "أفيك معفار" (قناة مرور) ال ّتابع للجامعة المفتوحة :الم ُِر َّشحون الذين تعلَّموا وأنهوا بنجاح أربعة
مساقات مُختلفة في الجامعة المفتوحة بمجموع  20نقطة وما فوق ب ُم َعدَّل عالمات  80وما فوق .المر ّ
شحون الذين
استوفوا هذه ال ّشروط ال ي َ
ُلزمون بشهادة بجروت.
 لغة انجليزيَّة :عالمة بجروت في  4وحدات تعليميَّة  60وما فوق /تحضيريَّة مُخصَّصة ("يعوديت") في اإلنجليزيَّة
بعالمة  60وما فوق.
 خرِّ يج مدرسة ،لغة األم فيها ليست العبريَّة م َ
ُلزم بإمتحان "يعيل" بعالمة 115
شروط القبول ُثنائي القسم:
ُ
ً
شروط القبول على أساس تعليم ثنائي القسم ُتحَ دَّد وفقا للشروط األعلى من بين قسمي التعليم.

قسم علم اإلجتماع*

ُثنائي القسم

رئيس القسم :بروفسور أوري لفيتان | بريد ألكتروني UrielL@wgalil.ac.il

أعضاء ال َّطاقم األكاديمي:
بروفسور عضو :بروفسور نمرود لوز ،بروفسور يعيل كيشت
ُمحاضِ ر كبير :د .خليل ريناوي
ُمحاضِ ر :د .يوفال أشوش ،د .عيدو ليبرمان ،د .زوهر ليختمان ،د .نهاد علي ،د .زئيف شبيط
ُم َعلِّم :د .شلوميت منور ،د .يردينا شاؤل
ُمحاضِ رون خارج ُّيون :د .عنات هيخت ،ال ّسيِّدة هيال حافا أشكنازي ،ال َّس ِّيدَة أورديت يوختمان ،ال َّسيِّد تيسير خطيب ،ال َّسيِّد
سيرجي جورنوستيب
ُم َر ِّك َزة القسم :عينات يونش
تلفون ُمباشر –

| بريد ألكتروني Einaty@wgalil.ac.il

علم اإلجتماع هو دراسة وبحث المُجتمع اإلنساني .علماء االجتماع يعملون في الدّراسة المنهجيَّة لل ّتفاعُالت بين
األشخاصَّ ،
الظواهر اإلجتماعيَّة والعملّيات والبُنى االجتماعيَّة .علم اإلجتماع هو علم أساسي ُي َش ِّكل قاعدة لمجاالت دراسة
وبحث كثيرة ،مثل :التنظيمات ،الموارد البشريَّة ،علم اإلجتماع ال ِّديني ،علم االجتماع الطبي ،علم اجتماع العلوم
والتكنولوجيا وغيرها.
األنثروبولوجيا هي دراسة وبحث الحضارات اإلنسانيَّة .االنثروبولوجيون يعملون في بحث الحضارات المُختلفة .الدراسة
األنثروبولوجيَّة والبحث في األنثروبولوجي يُم ِّكنان من ال ّتعرُّ ف على ثروة من الحضارات ،توثيق حضارات آخذة في
اإلختفاء ،ال ّتعرّف على ثقافات مُختلفة وغيرها.
في نطاق ال ِّدراسة في القسم ينكشف ال َّتالميذ على مجموعة متنوعة كبيرة من المواضيع االجتماعيّة .والدراسة ُتكسب
ُّ
الطالب أدوات تفكير لفهم الواقع اإلجتماعي وتحديد العوامل التي ُت َش ِّكله.
بواسطة أدوات ال ّتفكير هذه ،يتعلَّم ُّ
الطالب أن ُيحَ لِّلوا عمليّات إجتماعيّة وأن ُي َقيِّموا الواقع اإلجتماعي بشكل مهني وناقد.
خالل الدّراسة يتم ال ّتركيز على بحث المُجتمع المُعاصِ ر ومُجتمع ما بعد الحداثة بشكل عام وعلى المُجتمع اإلسرائيلي
بشكل خاص.

ُتدَرَّ سُ في القسم نظريَّات اجتماعيَّة تتناول قضايا عالميَّة وإسرائيليَّة بارزة ،مثل:
الطبقات اإلجتماعيَّة ،ال ّتنظيمات ،ال ّتحضُّر ،العائلة ،الهجرة ،الصّراعات اإلجتماعيَّة ،الجوانب االجتماعيَّة ّ
ّ
للطب،
ال ّشيخوخة ،الهويَّة االجتماعيَّة.
كذلك ،خالل الدّراسة للَّ َقب األوَّ ل في علم االجتماع يكتسب ُّ
الطالب مهارات بحث ُتم ّك ُنهم من تقييم وتنفيذ أبحاث بشكل
مُس َتقِل.
ّ
المعرفة السوسيولوجيَّة يوفر ثقافة أساسيَّة واسعة وضروريَّة لكل مواطن مُه َتم في مُتابعة األحداث االجتماعيَّة في البالد
وفي العالم.
حامل لقب في علم اإلجتماع ينبغي أن يفهم على نحو أفضل مُحيطه المُباشر والواسع ،وأن يمتلك األدوات التي ُتسا ِع ُده في
ُشار ًكا فيه.
أن يكون م ِ
ً
ً
ً
َّ
المعرفة التي يكتسبُها تجعل منه مواطِ نا مُثقفا وأكثر انخراطا مما كان عليه من قبل.
ُشارك فيها ،وكذلك ،مساقات اختياريَّة يختارُها
من بين المساقات المُق َترَ حَ ة توجد مساقات إلزاميَّة ،على كل طالب أن ي ِ
َّ
الطالب بحسب مجال اهتمامه.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 اإلنسان ،المجتمع والبيئة :الجوانب المحلية والعالمية
 عدم المُساواة اإلجتماعيَّة
 فرض القانون في المُجتمعات المُنقسمة
 ال ّتنظيمات ،المؤسسات والمُجتمع المدني في المُجتمعات اإلسالميَّة
 اإلنتماء العرقي في إسرائيل -الماضي والحاضر
شروط القبول:
 مُعدَّل بجروت  85وما فوق
أو استحقاق لشهادة البجروت وإمتحان بسيخومتري بعالمة  500وما فوق.
أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي بعالمة  85وما فوق
أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي وعالمة بسيخومتري  500وما فوق
أو شهادة إنهاء ثانويّة مُوازية من خارج البالد وامتحان بسيخومتري بعالمة  500وما فوق.
أو القبول بواسطة "أفيك معفار" (قناة مرور) ال ّتابع للجامعة المفتوحة :الم ُِر َّشحون الذين تعلَّموا وأنهوا بنجاح أربعة
مساقات مُختلفة في الجامعة المفتوحة بمجموع  20نقطة وما فوق ب ُم َعدَّل عالمات  80وما فوق .المر ّ
شحون الذين
استوفوا هذه ال ّشروط ال ي َ
ُلزمون بشهادة بجروت.
 خرِّ يج مدرسة ،لغة األم فيها ليست العبريَّة م َ
ُلزم بإمتحان "يعيل" بعالمة 115
لجنة القبول تحتفظ لنفسها بحق دعوة المُر َّشحين إلى مُقا َبلَة شخصيَّة.
تجربة سابقة في مجاالت مهنيَّة ذات عالقة يُمكن أن َ
تؤخذ بالحسبان في اعتبارات القبول.

القسم مُت َع ِّدد المجاالت*

أُحادي القسمُ /ثنائي القسم
رئيس القسم :بروفسور يوفال وولف | بريد ألكتروني yuvalw@wgalil.ac.il
سق أكاديمي :د .حاييم شفيربر | بريد ألكتروني haims@wgalil.ac.il
ُم َن ِّ

ُم َر ِّكزو القسم:
نطاع ليفي
| بريد ألكتروني netal@wgalil.ac.il
تلفون ُمباشر –
رونيه بايس (عيناف لحميش -نائب)
| بريد ألكتروني ronaf@wgalil.ac.il
تلفون ُمباشر –
أهداف الدّراسة
تهدف ال ِّدراسة للَّقب األوَّ ل مُتع ِّدد المجاالت إلى إكساب ُّ
الطالب ثقافة أكاديميَّة واسعة.
الخرِّ يجون ذوو ال ّتحصيل العلمي العالي يُمكنهم مُتابعة دراستهم للَّقب َّ
الثاني .يُمكن للخرِّ يجين اإلندماج في المؤسسات
الجماهيريَّة وفي السّلطات المحليّة ،وكذلك ،في الخدمات الحكوميَّة وفي الخدمة العامّة ضمن مجموعة متنوعة من
الوظائف في الحقل والوظائف اإلداريَّة.

مبنى ال ّتعليم  -لقب أول

مُتع ِّدد المجاالت أُحادي القسم

تشمل الدّراسة أربع وحدات تعليميَّة:
ثالث وحدات في العلوم اإلجتماعيّة ووحدة واحدة في العلوم اإلنسانيَّة.
في كل واحدة من وحدات ال ّتعليم يجب على ّ
الطالب أن ُيجَ مِع  28نقطة.
كذلك يجب تجميع  8نقاط في دورات المنهجيَّات.

مبنى ال ّتعليم  -لقب أول

مُتع ِّدد المجاالت ُثنائي القسم

تشمل الدّراسة ثالث وحدات تعليميَّة:
وحدتين في العلوم اإلجتماعيّة ووحدة واحدة في العلوم اإلنسانيَّة.
في كل واحدة من وحدات ال ّتعليم يجب على ّ
الطالب أن ُيجَ مِع  20نقطة.
المجموع ال ُكلي الذي يجب تجميعه هو  60نقطة استحقاق في هذا اللقب.

العلوم اإلجتماع َّية








موارد بشريَّة
إقتصاد وإدارة أعمال
علوم سياسيَّة
تربية
علم اجتماع وأنثروبولوجيا
علم اإلجرام

العلوم اإلنسان َّية






الدّراسات ّ
الثقافيَّة
تاريخ شعب إسرائيل مع ال ّتركيز على الهولوكوست
ال ّشرق األوسط
دراسات المسرح

المجموع ال ُكلي الذي يجب تجميعه هو  120نقطة استحقاق في هذا اللقب.
شروط القبول أُحادي القسم:
ُم َعدَّل بجروت  82وما فوق بدون امتحان بسيخومتري.

أو مُعدَّل بجروت  82-78وعالمة  500وما فوق في امتحان البسيخومتري
أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي 30+ /بعالمة  82وما فوق.
أو إنهاء سنة تحضيريّة لل َّتحديث ("رعنون") ب ُم َعدَّل  82وما فوق
أو إنهاء سنة تحضيريَّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي ،ال ّتابعة لل ُكلِّيَّة ،ب ُم َعدَّل  82وما فوق.
 للذين يتعلّمون في قسم اإلقتصاد وإدارة األعمال 4 :وحدات تعليميّة وما فوق في الرِّ ياضيَّات بعالمة  60على األقل
أو عالمة عالية في فصل "ال ّتفكير ال َكمِّي" في اإلمتحان البسيخومتري.
 المُر ّشحون الذين تنطبق عليهم ال ّشروط ال َّتالية ي َ
ُلزمون بإمتحان في ال َّتعبير العبري:
ُ مرَ ّشحون ل ُ َغ ُة ال َّتدريس في المدارس التي تعلّموا فيها هي العبريَّة وحصلوا على عالمة أقل من  70في وحدتين
تعليميّتين في التعبير العبري.
ّ
ُ مرَ ّشحون ل ُ َغ ُة ال َّتدريس في المدارس التي تعلموا فيها ليست العبريَّة
شروط القبول ُثنائي القسم:
ُ
شروط القبول على أساس تعليم ثنائي القسم ُتحَ دَّد وف ًقا للشروط األعلى من بين قسمي التعليم.
َّ
الطالب الذي يتعلَّم في مسار ُثنائي القسم ال يُمكنه أن يتعلّم في نطاق برنامج ُ B.Aم َت َع ِّدد المجاالت وحد ًة من نفس المجال.
ُ
َّ
ّ
ّ
َّ
ً
َ
مثال :طالب يتعلم للقب ثنائي القسم في التربيَة ال يُمكنه أن يتعلم في نطاق برنامج ُ B.Aمت َع ِّدد المجاالت وحدة في التربية.

تفصيل الوحدات

العلوم اإلجتماع َّية
علم اإلجرام
علم اإلجرام عبارة عن نظريَّة الجريمة التي تهتم في فهم أعمال وسلوكيَّات ُح ِّددَت من ال َّناحيَة اإلجتماعيَّة ،القانونيّة أو
الطبيَّة أنها ُمنحَ ِر َفة وذات طبيعة ضارَّ ة.
يهدف علم اإلجرام إلى بحث وفهم السُّلوك ال ُمنحَ ِرف ،ال ّتع ُّرف على العوامل التي تؤدّي إلى الجُنوح وتطوير أدوات لل َّتعامُل
مع سلوك الجُنوح من الجانب القانوني ،العقاب والعالج.
في نطاق الدّراسة في الوحدة ينكشف َّ
الطالب على مُجمَل جوانب ظاهرة اإلنحراف -ال ُّشذوذ والجُنوح ،بحيث أن المساقات
التي ُتدرَ س تعكس المناهج المُختلفة.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 نظر َّيات في علم اإلجرام
 قانون العقوبات
 جرائم ذوي الياقات البيضاء
تربية
تهدف الوحدة إلى إكساب ثقافة أكاديميَّة واسعة في مجال ال َّتربية وإلى تطوير طرق تفكير في ال ّتربية مع ال ّتركيز على
المواضيع ال َّتالية:
َّ
َّ
نظريَّة ال َّتربيَة ،ما هي؟ جوانب نفسيَّة وسوسيولوجيَّة في التربيَة؛ تخطيط وتقييم مناهج التعليم.
كذلك ،يُمكن ُّ
للطالب اختيار مساقات تتناول األطفال ذوي االحتياجات الخاصّة والتنوّ ر التعليمي.
من بين مساقات ال ّتعليم:
ّ
 مُقدمة لنظريَّة ال ّتربية والتدريس
 مبادئ لعلم ال ّنفس ال َّتربوي
 مُقدّمة ّ
للطفل المتميّز
موارد بشر َّية
تهدف وحدة الموارد البشريَّة إلى إكساب المعرفة وتوسيع اآلفاق في مجال إدارة الموارد البشريَّة .يتم ال ّتركيز خالل
ال ِّدراسة على إدارة الموارد البشريَّة كجُزء من المفهوم ال َّشامِل لإلدارة ،مع ال ّتطرُّ ق إلى القطاع الخاص من جهة وإلى
القطاع العام من جهة أخرى.
يتع ّرف ّ
الطالب على المناهج المُختلفة إلدارة المُس َتخدَمين في القطاع العام والقطاع الخاص ،وعلى ال ّتطورات التاريخيَّة
إلدارة المُس َتخدَمين في البالد وفي العالم ،وينكشفون على مسائل صناعة القرار ،تصنيف المُس َتخدَمين ،عالقات العمل
والسّلوك ال ّتنظيمي.

من بين مساقات ال ّتعليم:
 عالقات المُستخدمين وإدارة الموارد البشريَّة
 السلوك التنظيمي "أ" " +ب"
 إدارة المُس َتخدمين في الخدمة العامّة
 صناعة القرارات
إقصاد وإدارة أعمال
هدف الوحدة هو إكساب معرفة لفهم السّلوك اإلقتصادي للمرافق الوطنيَّة وللوحدات اإلقتصاديَّة ال ُم َكوِّ نة لهذه المرافق.
ال ِّدراسة تهدف إلى خلق إدراك شامل للظواهر وال ّتطورات في العالم بشكل عام وفي المرافق اإلسرائيليَّة بشكل خاص.
برنامج ال َّتعليم في الوحدة يدمج المعرفة بدءًا من المستوى الجُزئي ("ميكرو") الخاص بالمرافق البيتيَّة وال ّ
شركات ال ّتجاريَّة
وانتهاء بالمستوى ال ُكلِّي ("ماكرو") الخاص باإلقتصاد الوطني والدّولي .يتم ال ّتركيز بشكل خاص على دراسة الجوانب
المُختلفة إلدارة األعمال.
من بين مساقات ال ّتعليم:
ُم َق ِّدمة في اإلقتصاد "أ" " +ب"

 أساسيَّات ال ُمحَ ا َسبَة
 أساسيات التمويل
 إقتصاد إسرائيل
علم اإلجتماع واألنثروبولوجيا
تهدف الوحدة إلى إكساب أدوات تفكير لفهم الواقع اإلجتماعي ولتحديد العوامل التي ُت َش ِّكله .بواسطة أدوات ال َّتفكير هذه
يتعلَّم ُّ
الطالب تحليل عمليَّات اجتماعيَّة وتقييم الواقع اإلجتماعي بشكل مهني وناقد ،بحيث يتم ال ّتركيز خالل ال ِّدراسة على
بحث المُجتمع المُعاصِ ر ومُج َتمع ما بعد الحداثة ،وعلى بحث المُجتمع اإلسرائيلي بشكل خاص.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 مُق ِّدمة لعلم االجتماع
 مُقدمة لألنثروبولوجيا
 المُجتمع اإلسرائيلي
 االنتماء العرقي في إسرائيل
سياس َّية
العلوم ال ّ
تهدف الوحدة إلى دمج دراسات توسّع اآلفاق لفهم المُجتمع ،الدَّولة والعالم الذي نعيش فيه ،المؤسسات التي تكوّ نه
والعمليَّات السّياسيَّة الفاعلة فيه .دراسات العلوم السّياسيَّة هي دراسات لل َّتفكير السّياسي ،لنظام الحُكم والسّياسة ،نظام ال ُحكم
في إسرائيل ،والتي ُتم ّكن من الفهم بعُمق ،وح َّتى تطبيق المعرفة ضمن مجموعة متنوعة غنيَّة من المواضيع.

من بين مساقات ال ّتعليم:
ُم َق ِّدمة لنِظام الحُكم والسّياسة

َ
ُمق ِّدمة للعالقات الدّوليّة

 المنظومة السّياسيَّة اإلسرائيليَّة

العلوم اإلنسان َّية
ال َّ
شرق األوسط
تهدف وحدة ال ّشرق األوسط إلى ال ّتعرُّ ف على تاريخ شعوب المنطقة وحضاراتها منذ بدء اإلسالم ح ّتى الوقت الرَّ اهن.
دراسة ال ّشرق األوسط ُت َم ِّكن ّ
الطالب من ال ّتعرّف على ال ّتطورات السّياسيَّة ،ال ّتيارات اإلجتماعيَّة وال ِّدينيَّة الموجودة في
ّ
العالم العربي وفهم العالقات المتبادلة بين الشرق والغرب في الوقت الرَّاهن بشكل أفضل.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 تاريخ ال ّشرق األوسط في العصر الحديث
 مُق ِّدمَة لتاريخ اإلسالم
 السِّيا َسة ،اإلسالم واألماكن ال ُم َق َّدسَة في ال َّشرق األوسَط
 دراسات المسرح
دراسات المسرح
وحدة دراسات المسرح تدمج بين ال ّتعليم األكاديمي وتنمية مهارات ال ّتمثيل ،الكتابة الدراميَّىة وفي األساس اإلخراج في
المدرسة وفي المسرح الجماهيري .التأهيل المهني يتم بإرشاد ّ
ُخرجين وتربويين ،وهدفه هو ال َّتأهيل األكاديمي
ممثلين ،م ِ
لل ُمرَ بين في مجال المسرح والدراما ،مُخرج مسرح جماهيري ومدرسي في مجال الدراما.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 تاريخ المسرح
ُم َق ِّدمَة للمَسرَ ح اإلسرائيلي

 مشروع تدريب في مسرح المُجتمع
تاريخ شعب إسرائيل مع ال َّتركيز على الكارثة
ً
تهدف الوحدة أن تعرض أما َّ
خطوطا رئيسيَّة في تاريخ شعب إسرائيل في العصر الحديث مع ال ّتركيز على دراسة
الطالب
الكارثة ("الهولوكوست")

من بين مساقات ال ّتعليم:
 تطوّ ر السّياسة ال َّنازيَّة تجاه اليهود 1945-1933
 الحياة اليوميَّة في الجيتوهات
 الطفولة في ظِ ل اإلبادَة
الدِّراسات ال َّثقاف َّية
ّ
َّ
َّ
تهدف الوحدة إلى تعريف الطالب على جوانب مُختلفة للدّراسات الثقافيَة .يتعلم الطالب مساقَ مُق ِّدمة حول المجال في نطاق
 4نقاط استحقاق .كذلك ،يختار ّ
الطالب عنقودَين تعليميَّين من بين العناقيد ال َّتاليَة:
عنقود الحضارة الغرب َّية
ُّ
َّ
هذا العنقود يهدف إلى إكساب الطالب معرفة حول خصائص الحضارة الغربيَّة وتطوّ رها ،منذ بدايتها حتى الوقت الرَّ اهن.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 الحضارة القديمة و ُت ُ
راثها
 قضايا في الفلسفة المُعاصِ رَ ة
 من الحركة ال ّنسويَّة إلى دراسات ال َّنوع (الجندر)
عنقود حضارة إسالم َّية
هذا العنقود يهدف إلى إكساب ُّ
الطالب معرفة حول خصائص الحضارة اإلسالميَّة ،منذ بدايتها ح َّتى الوقت الرَّ اهن.
من بين مساقات ال ّتعليم:
ُم َق ِّدمَة لحضارة اإلسالم "أ" " +ب"

 ال َّت َديُّن والحَ دَا َثة في المُجتمع اإلسالمي
 البدو -ت َميُّز حضاري واجتماعي
عنقود حضارة شعب إسرائيل
هذا العنقود يهدف إلى إكساب ُّ
الطالب معرفة حول خصائص حضارة شعب إسرائيل ،منذ بدايتها ح َّتى الوقت الرَّ اهن.
من بين مساقات ال ّتعليم:
 مُقدّمة لل ّتوراة
 ال ِّنساء في ال َّتوراة
 الحَ داثة وتأثيرها على المُجتمع اليهودي 1914-1750

مسارات لألشخاص العاملين
المسارات ال َّتالية للَّ َقب األوَّ ل يُمكن دراستها في برنامج تعليمي مُدمَج ،مُالئِم لألشخاص الذين يعملون ويتعلّمون في نفس
الوقت:
مدَّة ال ِّدراسة
ساعات ال ِّدراسة
أيَّام ال ِّدراسة (*)
قسم
يوم األحد
 9فصول دراسيّة تشمل 3
في
لقب أول
يوم ّ
الثالثاء
فصول صيف
اإلقتصاد واإلدارة
يوم الجمعة
في اإلدارة
لقب أول
تخصُّص إدارة مشاريع
صغيرة ومتو ِّس َطة
في اإلدارة
لقب أول
واللوجستيّة (*)
في علم
لقب أول
اإلجرام وعلم اإلجتماع (*)

يوم األحد
يوم ّ
الثالثاء
يوم الجمعة

 9فصول دراسيّة تشمل 3
فصول صيف

يوم األحد
يوم ّ
الثالثاء
يوم الجمعة

 9فصول دراسيّة تشمل 3
فصول صيف

يوم األحد

يوم األربعاء

 9فصول دراسيّة تشمل 3
فصول صيف

يوم الجمعة

في ال َّتربية
لقب أول
(*) -عنقود "إدارة األنظمة
ال ّتعليميَّة"

يوم الجمعة

في
لقب أول
ّ
ّ
الصثيانة والترميم

يوم اإلثنين
يوم األربعاء

يوم اإلثنين
يوم األربعاء

يوم الجمعة
يوم األحد
يوم ّ
الثالثاء
يوم الجمعة

 9فصول دراسيّة تشمل 3
فصول صيف
 9فصول دراسيّة تشمل 3
فصول صيف

مُتع ِّدد
 لقب أول
المجاالت (*) في
األقسام:
 إقتصاد وإدارة أعمال
 موارد بشريّة
 علوم سياسيَّة
 العلوم اإلنسانيَّة
 9فصول دراسيّة تشمل 3
مُتع ِّدد يوم اإلثنين
 لقب أول
فصول صيف
يوم األربعاء
المجاالت (*) في
(في الفصل الصّيفي يُمكن أن
يوم الجمعة
األقسام:
تتم الدراسة في يوم األحد بدالً
 علوم سياسيَّة
من يوم اإلثنين)
 علم اإلجرام
 موارد بشريّة
 العلوم اإلنسانيَّة
 9فصول دراسيّة تشمل 3
يوم اإلثنين
مُتع ِّدد
لقب أول
فصول صيف
يوم األربعاء
المجاالت (*) في األقسام:
يوم الجمعة
 علم اإلجتماع
 ال ّتربية
 موارد بشريّة
 العلوم اإلنسانيَّة
ُمالحظة عا ّمة
صة باألشخاص العاملين ُت َحدَّد بواسطة ال ُكلِّ َّية وهو غير قابِل لل َّتغيير.
ساعات في المسارات الخا ّ
برنامج ال ّ
(*) منح اللَّقب مشروط بمُصادقة مجلس ال َّتعليم العالي.
 أيَّأم ال ّتعليم يُمكن أن تتغيَّر من سنة إلى أخرى ،ما عدا يوم الجُمعة.
أيَّام ال ّتعليم ال تشمل دراسة اإلنجليزيَّة والتعبير العبري
صف ،يُمكن أن
 األيّام والسّاعات التي س ُتجرَ ى فيها االمتحانات في نهاية الفصلين "أ" و" -ب" وكذلك امتحانات المُن َت َ
تكون مخالفة لأليَّام ال ِّدراسيَّة ولساعات ال ّتعليم (االمتحانات يُمكن أن ُتجرَ ى في ساعات الصّباح أيضًا).
 9فصول دراسيّة تشمل 3
فصول صيف

ُملحق

 -لغة إنجليز َّية

ُمستوى اللغة اإلنجليز َّية

ُمستوى اللغة اإلنجليز َّية
ما قبل األساسي "أ"
ما قبل األساسي "ب"
أساسي
ُم َت َقدِّم "أ"
ُم َت َقدِّم "ب"
إعفاء

عالمة بسيخومتري" /أمير"" /أميرام"
50-69
70-84
85-99
100-119
120-133
 134وما فوق

مواعيد امتحانات "أميريم"
اليوم
يوم ّ
الثالثاء
يوم ّ
الثالثاء
يوم اإلثنين
يوم األربعاء
يوم ّ
الثالثاء
يوم األربعاء
يوم اإلثنين
يوم الخميس
يوم الخميس
يوم األحد
يوم األحد
يوم ّ
الثالثاء

ال َّتاريخ

لحق
ُم َ

 -التعبير العبري

امتحان دخول في ال ّتعبير العبري
كجزء من عمليَّة القبول للدّراسة األكاديميَّة في ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي ،ومن مُنطلق ال ّرغبة في االستعداد لالحتياجات الخاصَّة
ُّ
للطالب ،سيُطلب من قسم من المُتسجِّ لين إجراء امتحان بالعبريَّة.
اإلمتحان يُجرَ ى مرَّ ة ك ّل شهر في مواعيد يُعلن عنها فيما يلي وهي مشروطة بالدّفع .يُمكن ال ّتقدُّم لهذا اإلمتحان في موعدَين.
صص لل ُم َر َّ
شحين في القسم ُم َت َعدِّ د المجاالت الذين:
اإلمتحان ُمخ َّ
 لغة ال َّتدريس في المدرسة التي تعلَّموا فيها هي العبريَّة ،وعالمتهم ال ّنهائيَّة في امتحان البجروت ،في ال َّتعبير العبري ،أقل من
في وحدتين تعليميّتين.
 لغة ال َّتدريس في المدرسة التي تعلَّموا فيها ليست العبريَّة.
عالمة اجتياز في امتحان ال َّتصنيف بالعبر َّية
يجب اجتياز اإلمتحان بعالمة  .70يُمكن ال َّتقدُّم لهذا االمتحان في موعدين فقط.
سوف يتم إرسال إشعار عن نتائج االمتحانات إلى ال ُمر ّشحين.
مبنى اإلمتحان
إمتحان الدُّخول في ال ّتعبير للمسار متعدّد المجاالت يشمل قسمين:
القسم "أ" -فهم المقروء :أسئلة فحص إكمال ُجمَل ،نصوص تشمل أسئلة فهم وأسئلة إعادة صياغة.
القسم "ب" -كتابة قطعة إنشائيّة (مقالة) من  15-12سطرً ا ،يعرض تفكيرً ا من خالل وجهتي نظر (مع وضد).
ُمدَّة اإلمتحان -ساعة ونصف
مواعيد امتحانات ال َّتعبير العبري

ال ّتاريخ

اليوم
يوم الجُمعة
يوم األحد
يوم ّ
الثالثاء
يوم الجُمعة
يوم الخميس
يوم الجُمعة
يوم الخميس
يوم الخميس
يوم الجُمعة
يوم اإلثنين

ساعة
ال ّ

مواعيد امتحان "يعيل"
انتهاء ال َّتسجيل
6.3.16
23.5.16
24.7.16
9.11.16

موعد اإلمتحان

5-6.9.16
23,25.12.16

مناطق اإلمتحان
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موعد االمتحان

23,25.12.16

اللغات
العبريَّة ،العربيَّة

تاريخ انتهاء ال ّتسجيل
6.3.16

العبريَّة ،العربيَّة ،مُد َمج،
اإلنجليزيَّة ،الرّ وسيَّة،
الفرنسيَّة ،اإلسبانيَّة
العبريَّة ،العربيَّة

23.5.16
24.7.16

العبريَّة ،العربيَّة

9.11.16

مناطق اإلمتحان
إيالت ،الجنوب ،أورشليم
القُدس ،المركز ،ال ّشمال
الجنوب ،أورشليم القُدس،
المركز ،ال ّ
شمال ،إصبع
الجليل
إيالت ،الجنوب ،أورشليم
القُدس ،المركز ،ال ّشمال
الجنوب ،أورشليم القُدس،
المركز ،ال ّ
شمال

مسار تأهيل مُستشاري إستثمارات ومُديري محافظ استثماريّة
تحضير إلمتحان هيئة األوراق المال َّية
الطاقم األكاديمي :بروفسور نيسيم بن دافيد | ال ُمحامي دافيد أيدلبرغ
خلف َّية:
وف ًقا لقانون تنظيم العمل في االستشارة االستثمارية وإدارة المحافظ االستثماريَّة ،ووفقا لألنظمة الصادرة بمقتضاه ،يتوجّ ب على
كل من يُريد العمل في اإلستشارة االستثماريَّة وفي إدارة المحافظ االستثماريَّة أن يجتاز امتحان هيئة األوراق الماليَّة في إسرائيل.
يُمكن للمُر ّ
شحين تقديم طلبات إعفاء من قسم من االمتحانات التي ُتجريها هيئة األوراق الماليَّة في إسرائيل أمام الهيئة.
جمهور الهدف:
المساق مُخصَّص للذين يرغبون في العمل في اإلستشارة االستثماريَّة وفي إدارة المحافظ .المُستشارون االستثماريُّون ومُديرو
المحافظ م َ
ُلزمون بالحصول على ترخيص من هيئة األوراق الماليَّة.
للحصول على ترخيص يجب اجتياز امتحانات الهيئة في المواضيع ال َّتالية :مقدّمة في اإلقتصاد ،إحصاء وشؤون ماليَّة ،مُحاسبة،
أخالقيَّات المهنة ،أوراق ماليَّة وأدوات ماليَّة ،إدارة محافظ.
ال ّنجاح في االمتحانات يتطلَّب إعدا ًدا ُم َك َّث ًفا وقُدرة تحليل عالية للمٌت َقدِّمين لإلمتحانات.
أهداف المساق:
 إعداد ُّ
الطالب إلمتحانات هيئة األوراق الماليَّة
 لترخيص مُستشاري استثمارات ومُديري محافظ استثماريّة
مبنى المساق:
المساقات التي ُتدرس في اإلطار األكاديمي:
 اقتصاد :أساسيَّات اإلقتصاد الجُزئ] (ميكرو) ،أساسيَّات اإلقتصاد ال ُكلِّي (ماكرو) وأساسيّات اإلقتصاد الدولي.
 إحصاء وشؤون ماليَّة :إحصاء ،الحسابات المالية وإدارة األصول الماليّة
 مُحاسبة :أسس المُحاسبة ال ُم َّتبعى وتأثيرها على التقارير الماليَّة ،مبنى ال ّتقارير الماليَّة :الموازنة ،تقرير الرّبح والخسارة،
تقرير عن تغييرات في رأس المال -الهيكلة وال ّتركيبة ،تقرير عن التدفقات النقدية ،التقارير المالية الموحدة والمع َّدلة،
أساليب توازن الموازنة ،إيضاحات حول ال ّتقارير ،أحداث الحقة لتاريخ الميزانيّة ،أرباح السّهم الواحد وأهميّتها ،التقارير
المالية المرحلية وتحليل ال ّتقارير الماليّة.

المساقات التي ُتدرس في نطاق وحدة ال َّتعليم ال َّتكميلي:
 مساق أخالق َّيات وقوانين األوراق المال َّية:
قانون األوراق الماليَّة لسنة  ،1968قانون االستثمارات المشتركة اإلئتماني لسنة  ،1994مفاهيم أساسيَّة في قوانين ال ّشركات،
وبضمنها ،قانون تنظيم العمل في االستشارة االستثمارية ،في تسويق االستثمارات وإدارة المحافظ االستثماريَّة  ،1995قانون
حظر غسل األموال لسنة  2000وقانون حظر تمويل اإلرهاب لسنة  ،2005مُخالفات األوراق الماليّة وف ًقا لقانون األوراق
الماليَّة لسنة  1968أخالقيَّات عامَّة.
 تحليل أوراق مال َّية وإدارة محافظ -مهن ّية "أ" " +ب"
مهن ّية "أ" ال ّتعرُّ ف على األدوات االستثماريَّة للشراء في إسرائيل ،صناديق االئتمان ،األوراق الماليَّة ،برامج ال ّتوفير ،صناديق
ال ّتقاعُد ،المنتجات المهيكلة ،العمالت األجنبية ،صناديق األسهم المتداولة ،تعرّف أساسي على أسواق السّلع ،ال ّتسجيل لل ّتجارة
وطرق ال ّتجارة ،تسجيل األوراق التجارية ،طرق ال َّتداول في البورصة اإلسرائيليَّة وفي البورصات األساسيّة في العالم ،ال ّتعرف
على مؤ ّ
شرات األوراق الماليَّة في بورصة إسرائيل ،البيع المكشوف ،شركة تسجيالت ،مُقاصّة البورصة ،مُقاصّة "معوف"،
ِّ
ّ
المشاركة في االجتماعات العامة ،التوكيل ،عوامل تؤثر على قيمة األةراق الماليَّة ،تعديل أسعار الصّرف ،حصص أرباح
وفوائد ،أسهم منحة ،استحقاقات ،رُزمة اكتتاب ،تقييم السّندات ،القيمة السوقية ومقاييس خطر ،الهﻴﻜﻞ الﺰمﻨي آلسعار الفائﺪة،
تكهُّن -فهم وتحليل ،استخدام األدوات المالية وتسعير الخيارات.
الزبون ،تحديد درجة الم َ
ُخاطرة التي يُدار فيها ملف ّ
مهن ّية "ب" تحديد احتياجات ّ
الزبون ،بناء محفظة استثمارية عمل ًّيا ،إدارته
الجارية ،قُدرة االستجابة وتحليل األوضاع ،إدارة ديناميكيَّة للمخاطر ،استغالل فرص المراجحة ،إدارة ملف بإستراتيجيَّة "دلتا
نيوترال" ،حسابات العائد والمقارنات وإخطار الزبائن.
شهادات:
ّ
الطالب الذين يستوفون متطلّبات المساق يتقدّمون إلى امتحان هيءة األوراق الماليّة ( 4أوّ ليَّة)
من أجل ال ّتقدُّم إألى اإلمتحانات المهنيَّة يجب إجتياز اإلمتحانات األساسيَّة األربعة.
مُستشار اإلستثمارات م َ
ُلزم بفترة تدريب ُم َّد ُتها  6أشهر.
َّ
مُدير ال َمحافِظ م َ
ُلزم بفترة تدريب إضافيَّة ُمدّتها  3أشهر -مجموع فترة التدريب 9 :أشهُر.

مساق أُمناء صيانة مواقع ال ُّتراث

الصيانة وال َّترميم في ال ُك ِّل َّية األكاديم ّيضة الجليل الغربي
ُمدير البرنامج :د .نداف كيشطن | رئيس قسم دراسات ّ
نسق ال ّ
شؤون المهن َّية :شمعون تسفرير | ُمدير قُطري في مجلس صيانة مواقع ال ّتثراث في إسرائيل
ُم ّ

خلف َّية:
برنامج ال ّتعليم يرتكز على الدراسة ال ّنظريَّة ،دراسة الحالة والجوالت المهنيَّة.
اللقاءات س ُت َر ِّكز على تحليل دقيق للمباني ،مواقع ومناطق م َُحدّدة للصّيانة من الجوانب ال َّتالية :الجانب ال َّتاريخي والقانوني،
جوانب تاريخيَّة ومعماريَّة ،الصّيانة كرافعة لل َّتطوير السِّياحي واإلقتصادي ،الجوانب اإلجتماعيّة والعامّة للصّيانة.
أهداف:
تأهيل أُمناء صيانة لمواقع ال ُّتراث في البالد ،سُفراء للصِّيانة
من بين مساقات ال ّتعليم:
 مواقع أثريَّة في إسرائيل ،مسائل في تخطيط الصّيانة ،قضايا هندسيَّة في الصِّيانة ،أسباب خراب المباني ُ
وطرق المُعالجة،
تقنيّات ومواد في ترميم المبنى ،إكساب معرفة تطبيقيَّة في الصّيانة في سياق السّياحة واإلقتصاد :بحث السوق ،تخطيط،
ص َيانة،
إنشاء وتسويق مواقع ُتراث ،العمارة في أرض إسرائيل :تأثيرات ،أنماط وصيانة المباني ،أُسُس وأهداف ال ِّ
ال ّتخطيط والصِّيانة في المجال البلدي ،ترميم مراكز تاريخيَّة في ال ُمدُن ،المدن المقدَّسة ومواقع ال ُّتراث.
ولمبان في الوسط العربي.
 في المجال الرِّيفي -موشاف ،كيبوتس ،قرية تعاونيَّة ،صيانة أساسيَّة لبلدات تاريخيَّة
ٍ
 عقبات الصّيانة ،جوانب إجتماعيَّة في الصّيانة -مواقع أثريَّة في حيفا.
خيرة ذوي اإلختصاص ،وهي تر ِّكز على قضايا
يشمل المساق برنامج جوالت ،جميع الجوالت يتم إرشادها مِن قِ َبل َ
الصّيانة التي تتم مُناقش ُتها خالل الدّروس.
 جولة في ع َّكا -البلدة القديمة واالنتدابيّة
 جولة تطبيق ال ّتقنيّضات في عكا
 صفد ،جولة في متحف "بيت همئيري" وفي مواقع البلدة القديمة
 جولة مواقع سياحيَّة ومباني للصّيانة في عيمك يزراعيل
 جولة صيانة َمكننة :صيانة وترميم ماكنات ،أجهزة هندسيَّة
 جولة في حيفا البحريَّة
شهادة:
الذين يُنهون دراستهم بنجاحُ ،تمنح لهم شهادة من وحدة ال َّتعليم ال َّتكميلي والدِّراسات الخارجيَّة في ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي

برنامج تأهيل للعمل مع أوالد وشبيبة في خطر
مجال أوالد وشبيبة في خطر
في السّنوات األخيرة يوجد في إسرائيل ازدياد لظاهرة العُنف والجُموح في أوساط األوالد وأبناء الشبيبة.
ً
إضافة إألى ذلك ،تزداد مجموعات األوالد وأبناء ال ّشبيبة الذين يقعون ضحايا للعُنف .مجموعات األوالد و"شبيبة في خطر"
ُّ
وتدخل خاص نظرً ا لخصائصها المُع ّقدة .ذوو اإلختصاص في إسرائيل يشيرون في السّنوات األخيرة إلى
تتطلّب برامج عالجيَّة
تفاقُم خصائص الـ "مجموعات في خطر" ،فمثالً ،انخفاض جيل الجُنوح ،تفاقُم أبعاد العُنف ،ازدياد استخدام الم َُخدِّرات والكحول
في أوساط األوالد وال ّشبيبة وغيرها.
مُس َتخدَمو ِجهاز ال َّتعليم في األ ُ ُ
طر المُخ َتلِ َفة ،يتعاملون من خالل عملهم في كثير من األحيان مع التعقيدات التي تجلبها هذه الفئة
من السّكان؛ تعقيدات عاطفيَّة ،عائليَّة وإجتماعيَّة .هذا ال َّتعامُل يرتكز في الغالب على تجربتهم في الحقل التي تراكمت لديهم خالل
عملهم .طرق ال ّتعامل وال ّتداخل في العمل مع األطفال والشبيبة الموجودين في خطر وضائقةُ ،ت َحسِّن من شعور األهليَّة لدى
المُربي لكي يتعامل مع ظواهر العنف ،تحديد الضّحايا وغيرها ،وكذلك ُتساعِ د في خلق مناخ تربوي إيجابي لدى ال ّتالميذ.
وحدة العمل ومُعالجة األوالد وشبيبة في خطر وضائقة بإدارة د .رؤوبين يعكوف ،متخصّص في علم اإلجرام االكلينيكي
( )Clinicalوذو تجربة واسعة في العمل مع أوالد وشبيبة على الحا ّفة ،وضعت لها هد ًفا أن ُتضفي الطابع المهني على مجال
العمل مع أوالد وشبيبة في خطر وضائقة من خالل الدَّمج بين ثالثة م َُر ِّك َبات مركزيَّة:
 تعميق الفهم اإلكلينيكي
 إكتساب أدوات لل ّتعامل وال ّتدا ُخل
 ال ّتمكين ال ّشخصي للموارد البشريَّة في العمل
طاقم الوحدة يتألّف من مهنيين من تخصّصات مُختلفة ذوي خبرة واسعة ،سواء في العمل في الحقل أو في العمل األكاديمي .هذه
ال َّتركيبة ُتم ّكن من ال ّتعرف على المجال بشكل شامل ومُتعمّق.
مبنى برنامج ال ّتأهيل للعمل مع أوالد وشبيبة في خطر.
البرنامج مؤلَّف من مساقات في مجال العمل مع أوالد وشبيبة في خطر ،م َُخصَّصة لزيادة المعرفة ال َّنظريَّة والعمليَّة لدى
الدّارسين.
برنامج ال َّتعليم مُر َفق بتطبيق عملي (براكتيكوم) في أماكن تدريب ذات عالقة وبإرشاد جماعي وشخصي.
محاضرو البرنامج هم من العاملين الحقل وذوو تجربة واسعة في مجاالت ّ
الطب النفسي ،علم ال َّنفس ،علم اإلجرام والرَّ فاه.
تأهيل ُمرشِ دي مجموعات أوالد وشبيبة في خطر
خلف ّية
في السّنوات األخيرة ازدادت في إسرائيل ظاهرة العُنف .الجنوح والضّحايا في أوساط األطفال وأبناء ال ّشبيبة .على ضوء هذا
الواقع ،توجد حاجة إلى تأهيل ،تعميق وتوسيع مجموعة أدوات المشتغلين في االستجابة المهنية والمناسبة لهذه المجموعات .أحد
أدوات العمل األساسيّة هو العمل ضمن مجموعات ،التي تدفع عمليَّات تغيير وتطوير في العمل مع هذه المجموعات المميّزة.
يهدف البرنامج إلى تطبيق مبادئ العمل ضمن مجموعة في مجموعات أوالد وشبيبة في خطر.

جمهور الهدف:
البرنامج م َُعد للعاملين مع أوالد وشبيبة في خطر من مجاالت ال ّتربية ،العالج ،التشخيص والرّ فاه الذين يرغبون في توسيع
وتعميق معرفتهم وتجربتهم العمليَّة في مجال العمل ضمن مجموعات.
يهدف البرنامج إلى زيادة مجموعة األدوات لمُرشدي الشبيبة ،عاملي الرّ فاه ،عاملي تعزيز ال َّشبيبة ،عاملي برامج الوقاية،
المُعلِّمين والمُستشارين ال َّتربويين.
مبنى:
برنامج تأهيل لسنة واحدة .في أيَّام األربعاء ،مرَّ ة في األسبوع 4 ،ساعات أكاديميَّة.
مبنى المضامين:
البرنامج يدمج نظريّات وموديالت في العمل ضمن مجموعات ،من خالل تطبيقها بواسطة محاكاة مُوجّ هة ،مُناقشة ،وصف
حاالت من الحياة اليوميّة للمُشاركين في المجموعة .وكذلك مجموعة عالجيّة تعليميّة يُساهم فيها المُشتركون.
هدف البرنامج:
ّ
 زيادة المعرفة النظريَّة في العمل ضمن مجموعات
 توسيع التجارب والخبرات الكامنة في المجموعة
 تعزيز الوعي بقوّ ة أداة المجموعة
 تعميق المعرفة باإلرشاد ،فهم واستخدام المجموعة.
مبدأ البرنامج:
طور وتحقيق القُدرات
يهدف البرنامج إلى تعميق فهم العمليَّات الجماعيَّة ،القُدرة على ال َّتأثير على المجموعة ،قُدرة األفراد على ال ّت ُّ
الكامنة في داخلهم وفي المجموعة ،وهي أمور ذات أهميَّة فائقة بال ِّنسبة للعاملين في الحقل العالجي وال َّتربوي.
ُص َّغر للجُمهور وللمُجتمع .العمليّات ،ال ّتفاهُم ُ
وطرق التواصل
المجموعة في حاالت كثيرة ،هي مرآة للحياة في الواقع؛ هي عالم م َ
والحوار التي تنشأ في المجموعة هي أساس لفهم هذه المُعامِالت نفسها في الحياة اليوميَّة للفرد وفي المُجتمع الذي يعيش فيه.
لتوسيع وتعميق معرفة المُربين والمُعالجين العاملين في الحقل في مجال العمل الجماعي أهميَّة بالغة ،من أجل أن يتم َّكنوا من
استخدام موارد المجموعة واستغاللها لتعزيز األشخاص الذين بمسؤوليَّتهم .الرؤية التي توجّ ه تخطيط المُشاركة الجماعيَّة هي
استغالل القدرات الكبيرة الكامنة في المجموعة وتسخيرها لتحقيق أهداف الفرد ،المجموعة ،الجمهور والمُجتمع.
أثناء تخطيط العمل يجب األخذ بالحسبان المجموعات الطبيعيَّة ،العالقات بين المجموعات الفرعية ،البنى التنظيمية العاملة في
الحياة اليومية واآلفاق المُختلفة القائمة في حياة المُشاركين وفي داخلهم وبها ُتبنى ال ّتدخالت الجماعيّة.
الفكرة المبد ِئيَّة لهذا الدّمج ناتجة عن إيماننا بأن من يرغب في أن يكون مُرشِ د مجموعة ،يقودها ويُح ّقق معها اإلمكانات الكامنة
فيها وفي أعضائها ،عليه أن يمارس ويفهم العمليَّات الجماعيَّة التي تحدث في الوظائف المُختلفة لل ّشخص ضمن المجموعة.

من بين مواضيع ال ّتعليم:
ال ّتعرُّ ف على خصائص المجموعة من منظور إجتماعي وديناميكي ،ال ّتعرُّف على نظريَّات في تطور المجموعة ،تحديد الظواهر
وعمليات داخل المجموعة ،الوظائف النفسية في المجموعة ،وظائف ّ
معززة ،مُحاافظة ،ضارَّ ة وكابحة.
المُرشِ د -شخصِ َّي ُته ،أنماط اإلرشاد ،إرشاد ال ّتحويل المُضاد ،إرشاد مُشترك على الصعيد العملي تكشف ّ
الطالب على موديالت
مُختارة في تفعيل المجموعات ،مثل:
المفهوم المُخالِف في الدِّيناميكيَّة الجماعيَّة ،موديل الصّراع البُؤري ،موديل المجموعة ك ُكل.
باإلضافة لذلك ،يتعرفون على أدوات لتخطيط وإرشاد مجموعات ،مثل:
مهارات المُناقشة واإلرشاد ،تقنيَّات إ ّتصال ،تنمية القيادة وال َّتأثير.

ال ّتنميط ال َّتطبيقي
خلف َّية:
يرجع ال ّتنميط التطبيقي إلى مجال علم الجريمة .هدفه األساسي هو تحديد ومُسا َءلة المُشتبهين بارتكاب جنايات ،وذلك بواسطة
تحليل مُس َبق لمسرح الجناية وتفاصيل الجناية نفسها ،من منطلق أن هذه األمور تدل على شخصيّة الجاني ،سلوكه ،دافعه
وخصائصه.
أدوات العمل األساس َّية في مجال ال ّتنميط تتطرق في مُعظمها إلى تشخيص وتحديد أنماط سلوكيّة ،وعليه ،تبلور مفهوم يقضي بأن
هذه األدوات يُمكن أن ُتساعد العاملين في مجال الموارد البشريَّة ،مع ال ّتركيز على تصنيف وفحص المُال َءمة للعمل في تنظيمات
وشركات ،العناية بالقوى البشريّة في ال ّتنظيمات.
هدف البرنامج:
ُشاركون في البرنامج يكتسبون أدوات متنوّ عة من مجال علم ال ّنفس ،علم الجريمة واالستشارة ال ّتنظيميَّة ،من أجل ترسيخ
الم ِ
وتعزيز مهنيّتهم في مجاالت عملهم.
العاملون في مجال الجريمة ،وكذلك أولئك العاملون في مجال الموارد البشريَّة يكتسبون معرفة واسعة يُمكنهم من الفهم والمعرفة
ُقابل تصنيف أفضل للقُوى العاملة ،مع
ال َّتطبيقيَّة وال ّشاملة ألدوات ال ّتصنيف ،ال ّتشخيص ،تحديد المُشتبهين بجنايات أو بالم ِ
المُال َءمة لخصائص المجموعة واحتياجاتها.
جمهور الهدف:
البرنامج م َُخصَّص للعاملين في المجال الجنائي في جانب العالج والتنفيذ ،وكذلك للعاملين في مجال الموارد البشريَّة ،تجنيد،
صيانة ،تصنيف والعناية بالقوى العاملة.
مُدّ ة البرنامج:
 3فصول

من بين مواضيع ال ّتعليم:
أساسيَّات ال ّتنميط ،لغة الجسم ،كشف الكذب -االحتيال وكشف الوجه ،تقييم مخاطر ،التواصل بين األشخاص -ال ّتقمُّص الوجداني،
تصنيف وتنبُّؤ بالسُّلوك اإلجرامي ،ال ّتنظيم كمسرح للجريمة ،تحديد معلومات في ال َّشبكة وغيرها.
شروط القبول:
لقب أول  B.Aفي العلوم االجتماعيَّة /العلوم السّلوكيَّة ُ
وطالب يتعلّمون في السّنة ّ
الثالثة (األخيرة) للَّ َقب.
شهادة:
الحصول على شهادة مشروط بالمُشاركة في  %85من اللقاءات.

مُديرو موارد بشريَّة -المسار ال ّتطبيقي

من بين طاقم ال ُمحاضرينُ :مستشارون تنظيم ُّيونُ ،مديرو موارد بشر َّيةُ ،محامونُ ،مد ِّققو حساباتُ ،محاسِ بو أجور.

خلف َّية:
في الواقع ال ّتنظيمي للقرن الـ  ، 21دور وظائف الموارد البشرية ،أي :مُديري الموارد البشريَّة والمُنسّقين الميدانيين في الموارد
البشريَّة ،هو دور مركزي لضمان ال ّتميُّز ال َّتنظيمي ولتحقيق ال ّتنظيم ألهدافه ال ّتجاريَّة.
مُدير /ة الموارد البشريَّة والمنسّقون الميدانيُّون في الموارد البشريَّة ،دورُهم هام في استيعاب عاملين بنوعيَّة جيِّدة مُالئمين
للتنظيم ،وفي نفس الوقت ،تعزيز ،تطوير والعناية بالعاملين القُدماء والمُحافظة على بيئة عمل سليمة ومتطوّ رة.
جمهور الهدف:
طالب في المسار األكاديمي للموارد البشريّة يرغبون في تعزيز األدوات العمليَّة .منسّقو موارد بشريَّة ،مُديرو موارد بشريَّة،
مُنسِّقو قُوى عاملة يريدون زيادة معرفتهم واكتساب أدوات عمل إضافيَّة ويرغبون في العمل في مجاالت الموارد البشريَّة.
هدف المساق:
في هذا المساق ال ُم َميَّز يتم دمج النظريّة مع ال َّتطبيق .ال ُكليَّة تعرض أدوات عمل تطبيقيَّة لمُديري الموارد البشريّة وللمُنسِّقين
الميدانيين في الموارد البشريَّة للعمل اليومي مع المهام المهنيَّة المتنوعة .المساق يشمل مُحاضرات نظريَّة إلى جانب ال َّتشديد على
تطوير مهارات وأدوات ،في ورشات عمل تفاعلية ،مع تغذ َية مُر َتدَّة إمكانيَّة تحسين المهارات.
مبنى المساق:
 180ساعة أكاديميَّة تشمل  50ساعة "براكتيكوم" ،يوم في األسبوع ،بعد ّ
الظهر.

من بين مواضيع ال ّتعليم:
مجال الموارد البشريَّة وإشكاليّات في تموضُع الوظيفة في المبنى ال َّتنظيمي ،عمليّة تجنيد وتصنيف العاملين ،عمليّة استيعاب
العاملين ،تغييرات في نهج التنظيمات (على مر ال َّتاريخ) وال ّتعامل مع وظيفة الموارد البشر َّية وف ًقا لذلك.
ال َّتطوير ال َّتنظيمي وإرشاد العاملين ،التواصل بين األشخاص وأنماط ال ّتواصل ،إدارة صراعات في ال ّتنظيم ،مبادئ التجسير
والمُصالحة ،إدارة مفاوضات ،الرّفاه ومُعالجة الفرد ،الحزم كأداة في تموضع مُديري موارد بشريَّة في التنظيم.
القانون والقضاء -قوانين العمل وعالقات العمل ،ال ّتوازن الدّقيق في العمل مُقابل لجان العمال.
األجر وا ّتفاقيَّات العمل -مبنى الرّاتب ،المنافع االجتماعيّة ،أنظمة ال ّتقاعُد ،إ ّتفاقيَّات العمل.
بناء برنامج عمل سنوي للموارد البشريَّة وانعكاسها من خالل الميزان َّية.
"براكتيكوم" في الحقل -تنفيذ  50ساعة عمليَّة لتطبيق المواضيع التي تتم دراستها في تنظيمات في الجليل.
ال ُكلِّيَّة ُتساعِ د في الوصل بين الطالب وأقسام الموارد البشريَّة في ال َّتنظيمات ،من خالل تطبيق م َُوجَّ ه لموضوع الوظيفة.
شهادة:
خرِّيجو المسار الذين يستوفون متطلّبات المساق ،يحصلون على شهادة من قِ َبل وحدة ال ّتعليم ال ّتكميلي وال َّتعليم الخارجي ال َّتابعة
لل ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي.

دراسات ال ّتجسير وحل الخالفات
مساق تجسير أساسي
الشهادة باإلشتراك مع شركة "جوما"
خلف َّية:
ال ّتعرّف على عمليَّة ال َّتجسير من خالل إكساب مهارات وأدوات إلدارة عمليَّة ال َّتجسير ،إدارة مفاوضات وحل ال ّنزاعات.
جمهور الهدف:
مُديرون ،مُحامون ،وللجمهور العريض ،لمن يرغب في اكتساب مهنة جديدة.
أهداف:
تأهيل سفراء تجسير في كل مجاالت الحياة ،العمل ،العائلة والمُجتمع .ترسيخ مبادئ ال ّتجسير في الجمهور العريض ،زيادة وعي
الجمهور في الموضوع.
إكساب مهارات أساسيَّة في ال َّتجسير ،تسوية ومنع النزاعات .النزاع الذي يُدار بشكل صحيح من شأنه أن يُش ِّكل رافعة للتطوّ ر
ال ّشخصي والمهني للمُشاركين ،أن يخلق حلوالً نوعيَّة وأن يُحسّن مهارات اإلدارة والقيادة.
ال ّتعليم وال ّتدرب على المهارات األساسيَّة في ال ّتواصل بين األشخاص ،هما حجر األساس في إدارة عمليَّة التجسير :مُساعدة
األطراف على إيجاد ثقة ،هي غير موجودة ،خلق حوار بدالً من اإلنقطاع ،إعادة تشكيل العالقة التي ّ
تعطلت ،تعزيز األطراف،
تمككينهم من البحث عن أصل ال ِّنزاع وإيجاد حل يركز على رغباتهم واحتياجاتهم.

المبنى:
 60ساعة أكاديميَّة ،مرة في األسبوع ،بعد ُّ
الظهر.
من بين مواضيع ال ّتعليم:
ُقابل اإلجراء القضائي ،إيجابيَّات ،سلبيَّات ،أنواع التجسير ،ال ّنزاعات ،مصادر ،أنماط ردود الفعل ،إدارة
إجراء ال ّتجسير م ِ
ُقابل ال ّتفاوض المُندمج ،BATNA ،تواصل ،اإلصغاء الفعَّال ،اختالف ّ
الثقافات ،أواع اللقاءات/
م
التنافسي
التفاوض
مفاوضات،
ِ
األسئلة ،طرق بديلة لتسوية ال ّنزاعات ،إجراء ال ّتجسير بمراحله .مرحلة اإلعداد ،مرحلة البدء .تحديد مواضيع ال ّنزاع ،تحديد
المواقف واالحتياجات ،إيجاد امكانيَّات وبدائل ،اإلبتكار.
ُمالحظات:
الدّروس تشمل مادَّة نظر َّية ،تقنيّات المُحاكاة ،تمارين وأفالم.
ُت َو َّزع على المُشاركين مقاالت ومواد مهنيّة.
ُت َ
عطى اإلمكانيَّة للمُشاهدة والمشاركة في تجسير حقيقي في المحاكم.
َّ
َّ
ُدرجون ضمن فريق الم َُجسِّرين التابع لمركز التجسير وقائمتة البريديَّة ويُشاركون في نشاطاته التي تشمل:
المُشاركون ي َ
مؤتمرات ،أيَّام دراسيَّة ،استكماالت ،مُحاضرات وتجسيرات.
شهادات
الذين ينهون الدّراسة بنجاح ،يحصلون على شهادة من قِ َبل وحدة ال ّتعليم ال ّتكميلي وال َّتعليم الخارجي ال َّتابعة لل ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل
الغربي وشهادة من قِ َبل شركة "جوما" المعترف بها من قِبَل إدارة المحاكم

سرة
مبادئ في ال َّتجسير األ ُ َسري وقانون األ ُ َ

سيِّدَ ة أييلت ألموج
ال ُمحاضِ ر :ال َّ

خلف َّية:
لقد ازداد انتشار ال ّتجسير في المجال العائلي .األسباب لذلك كثيرة وهي تشمل من بين أمور أخرى :دوافع اقتصاديّة (تكاليف
وجين) ،عنصر َّ
بنسبة العُشر من تكاليف اإلجراءات القضائيَّة ،هذا قبل األخذ بالحسبان تكاليف الحرب الدّائرة بين ّ
الزمن،
الز َ
الذي يلعب دورً ا ها ًّما ،بدءًا من فصل وتقسيم الممتلكات بشكل فوريّ ح َّتى تقليص "فترة المُعاناة" التي تلحق بالمُحيطين
وبالجهات المعنيَّة.
دوافع شخصيَّة تشمل الرَّ غبة في عدم إنهاء العالقة بحرب وانقطاع وغير ذلك.
في ال ّنزاع العائلي يُشارك أشخاص كثيرون ،بدءًا من المُحامين و /أو ال ُم َجسِّرين ،المُستشارين والمُعالجين ،طاقم المدرسة ،زمالء
في مكان العمل ،جيران ،أصدقاء ،أبناء العائلة ،وإذا كان الحديث يدور عن شراكة في مشروع عائلي فإن عدد المُشاركين سيأخذ
في اإلزدياد .لكل هؤالء يوجد تأثير على َّ
الزوجين ،على قرارهم في اإلنفصال والطريقة التي ين ّفذون فيها ذلك.
في العقود األخيرة طرأت تغييرات على المبنى األ ُ َسري ،في اال ّتجاهات ،في العادات ،في المعايير .لقد أصبح المجال األُسري
ّ
اإلطالع على كل أسرار المجال .أُضيفت مواضيع جديدة مثل ّ
الزواج
ديناميك ًّيا ،عصر ًّيا ،يُثير عواصف جماهيريّة ويتطلّب
العرفي ،األزواج المثليُّون ،أزواج في الفترة "ب" وغيرها.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن اإل ّتجاه في العديد من بُلدان العالم ،وهو ا ّتجاه وصل إلى البالد أيضًا ،هو الوساطة اإلجباريَّة.ن الذي
يُلزم الذين يريدون تقديم دعوى قضائيَّة في الشأن العائلي أن يمرّ وا أوالً في مرحلة ال ّتجسير ،وبعد ذلك فقط  ،يُمكنهم استنفاذ
اإلجراءات القضائيّة.
هذه العوامل ،وغيرها الكثير ،تجعل هذا المجال مطلوبًا ،مُثيرً ا لإلهتمام ،مُتغيِّرً ا من لحظة ألُخرى وم َُح ِّف ًزا لل َّتفكير.

جمهور الهدف:
المساق م َُخصَّص للم َُجسِّرين ،المُعالِجين ،األخصَّائيين ال َّنفسيين ،العاملين اإلجتماعيينُ ،م َت َطوِّ عين في تنظيمات ُتعالج القضايا
األُسريَّة المختلفة وللجمهور العريض الذي يرغب في معرفة حقوقه وواجباته أو في توسيع مداركه في هذا المجال.
مبنى المساق:
 32ساعة أكاديميَّة 8 ،لقاءات أسبوعان.
من بين مواضيع ال ّتعليم:
الصّالحيَّات القضائيَّة ،سباق الصّالحيَّات ،قانون القضاء في المحاكم الدّينيَّة اليهوديَّة (الحاخاميَّة)" ،المرسوم الملكي" ،المحكمة
الطالقّ ،
الدّينيّة اليهوديَّة (الحاخاميَّة) ،القُضاة ،مبرّ رات ّ
ُقابل الماهيَّة ،القضيّة المفصول فيها،
الطالق بدون ذنب ،الصّالحيَّة م ِ
ضم ،إكتساب صالحيَّة ،نفقة الزوجة ،تدخل محكمة العدل العليا ،أحكام بارزة ،محكمة شؤون العائلةّ ،
الطلقة
صالحيَّة مُستمرَّ ةَ ،
بالطالق ،إلزام بال ّ
الطالق ،فسخ الخطوبة ،حكم ّ
والطالق ،قانون المحكمة الدينيّة الحاخاميّة تنفيذ أحكام ّ
ّ
طالق ،نفقة المُعلّقة ،قيود
ّ
الزواج ،مجموعات في ضائقة ،خطوبة "كيدوشين" ،خطوبة دُعابة ،إ ّتفاق تسوية ممتلكات ،مشهورون عُر ًفا ،تقسيم ممتلكات،
ُقابل قانون تسوية الممتلكات ،وظيفة الم َُجسِّر ،أهداف ،تصور تنظيمي ،القانون ،بنود في إ ّتفاق ّ
َّ
الطالق :،النفقة،
م
راكة
ش
ال
أعراف
ِ
حضانة األوالد ،ممتلكات ،أوالد ،تطور ال ّتجسير للطالق.
منظومة عالقات ،أنماط (موديالت) ،لقاء أوّ ل ،إجراءات ،صعوبات ال ّتجسير ،الوالديَّة ،تنسيق مُشاهدة ،وصاية.
تقنيَّات الم َُجسِّر (الوسيط) ،نزاع حضانة ،تكيُّف األوالد ،نقاط بارزة في إجراء التجسير ،مشاكل ،احتياجات ،أساليب (تكنيكات)،
ا ّتخاذ قرارات ،نفقة أوالد ،تقسيم ممتلكات ،خلط موارد ،تفكيك شراكة ،سكنَ ،رس َم َلة ،حقوق ماليَّة ،ملكيَّة مهنيَّة ،اسم ال ّشهرة
ُّ
وتدخالت.
والعمل ،أخالقيَّات
شهادات:
الذين ينهون الدّراسة بنجاح ،يحصلون على شهادة من ِق َبل وحدة ال ّتعليم ال ّتكميلي وال َّتعليم الخارجي ال َّتابعة لل ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل
الغربي.

تقني

واختصاصي دعم تقني

تم اعتماد ال ُكل َّية كـ IT Academy Microsoft -
خلف َّية:
مساق تقني  PCواختصاصي دعم تقني هو بمثابة مساق أساسي لعالم ال ّشبكات .المساق يتر ّكز في حاسوب ّ
الزبون بدءًا من
ال ّتركيب ،اكتشاف خلل وح َّتى تركيب منظومة ال ّتشغيل ،برمجيّات ،وسائل حماية وتأمين والرّبط بشبكة الحواسيب .مع انتهاء
األول الخاص بميكروسوفت الذي يؤدي إلى لقب مُدير شبكة ومُهندس شبكة.
المساق يستطيع الطالب ال ّتقدُّم إلمتحان ال ّتأهيل َّ
أهداف:
المساق يُم ّكن من اكتساب مهنة مطلوبة في مجال إدارة ال ّشبكات في تقنيات مايكروسوفت الشائعة في السوق اإلسرائيلية .المساق
يرتكز على م ّ
ُخطط المنهج الدراسي األصلي لمايكروسوفت مع مُال َءمات لسوق الـ "هايتك" في إسرائيل.
ال ّتأهيل يشمل ال ّنظريَّة والمنهجيَّة مع دمج تطوير المهارات المطلوبة من مُدير ال ّشبكة ودمج الكثير من العمل ال ّتطبيقي.
جمهور الهدف:
المساق م َُخصَّص للذين ال توجد لهم خلفيَّة في الموضوع ،الرَّ اغبين في اكتساب مهنة شائعة ومطلوبة في مجال إدارة ال ّشبكات.
المبنى:
 150ساعة أكاديميَّة.
طريقة ال َّتدريس:
المساق يتم في مختبر حواسيب ويشمل مادَّة نظريَّة وتطبيقيّة ،مُحاضرات وُ جا ِهيَّة وتدريب عملي كثير في مختبر للحاسوب.
شروط ُمس َب َقة:
ّ
 معرفة العمل بالحاسوب ومنظومة التشغيل Windows
 اإلنجليزيَّة بمستوى قراءة وفهم نص باإلنجليزيَّة.

من بين مواضيع ال ّتعليم:
القسم أ -مُعدَّات الحاسوب ،ال ّتعرّف على مبنى الحاسوب ومنظومة ال ّتشغيل  Windows XPو Windows 7
ال َّتعرّف على مبنى الحاسوب ،يشمل ال َّتفكيك وال َّتجميع ،ال ّتعرف على منظومة المل ّفات ،إنشاء وإدارة ملفات ومكتبات ،ال ّتعرّف
األوّ لي على لوحة ال ّتح ّكم وسطح المكتب ،Command Prompt ،ملفات  ،Batchملفات نظام.
ص ِّفح +اإلعدادات المُتقدّمة.
مقدّمة لإلنترنت :ما هي شبكة اإلنترنت ،مبنى شبكة اإلنترنت ،ال ّتعرّف على ال ُم َت َ
ّ
َّ
البريد األلكتروني ،مُحركات البحث ،ال ّشبكات اإلجتماعيّة ،منتديات ،أنواع بروتوكوالت ،أنواع التطبيقات ،تنزيل ملفات.
تحديد برامج تشغيل ُم َعدَّات الحاسوب ،أدوات إنترنت لل ّتقنيين.
َّ
ّ
مقدّمة للقسم ال ّتقني :ال ّتعرف على المُصطلحات ال َّتالية :تيَّار ،جهد ،مُقاومة ،حساب دائرة التوالي ودائرة التوازي ،المزوّ د،
مُكوّ نات ألكترونيَّة ،مزوّ د طاقة ،مزود الطاقة الالمنقطعة.
شبكات اإل ّتصال :موديل الـ  7طبقات (مرجع  ،)OSIمُعدّات اإل ّتصال  ،Ethernet, Token Ringطوبولوجيا الشبكة ،أنواع
ال ّتوصيالت  ، COAX, TP, FOتركيب شبكة اتصال أساسية ،توزيع بروتوكوالت االتصاالت
 ، Netbeui, IPX/SPX, TCP/IPمُعدّات ا ّتصال  ،(Hub, Repeater, Router, Bridge, Gatewayتعريف كمبيوتر في
ال ّشبكة َكـ  DNS, WINS, DHCP -لـ .Client
ّ
 ،توزيع عناوين  ،(Class A, B, C, D, E) IPتعريف كمبيوتر في الشبكة
توصيل  ،Peer 2 Peerشبكة السلكيّة
كزبون تابع لـِ  ،DNS, WINS, DHCPكشف مشاكل وحلّها.
القسم ب -إختصاصيُّو دعم تقني وإرشاد Configuring Windows 7 Client -تأهيل  ،MCTSتركيب نظام تشغيل ،أنواع
جدار الحما َية ،دعم من بعيد،
ال ّتركيب ،تعريفات إنترنت ،مُستخدِمون ،إدارة مُس َتخدِمين ،إدارة األمان في شبكة تعريف األذوناتِ ،
إدارة نظام ال ّتشغيل ،إدارة فاكسات ،إدارة وسائط إعالم ،إدارة ال َّشريط الجانبي ،إدارة وتنظيم نظام التشغيل ،إدارة موارد ال ّنظام،
تحديث نظام ال َّتشغيل ،تحديث تطبيقات ،تحديث ودعم لم َُعدَّات الكمبيوتر ،تحضير وتدريب على امتحان .70-680
شهادات:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال ّتدريب يُمكن الطالب من التقدّم المتحانات التأهيل التابعة لـِمايكروسوفت  ، MCTSوفيما بعد ،يُشكل المساق أساسًا لمساق
مُدير شبكة.
يحصل الخرِّيجون على شهادة إنهاء ،وإضافة إلى ذلك ،يُمكنهم ال َّتقدُّم إلى إمتحان تأهيل دولي تابع لمايكروسوفت (امتحان -680
.)70
خرِّيجو المسار الذين يستوفون متطلَّبات المساق يحصلون على شهادة من وحدة الدراسات ال ّتكميليّة ووحدة ال ّتعليم الخارجي في
ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي.

ُمدِيرو شبكات-
تم اعتماد ال ُكل َّية كـ IT Academy Microsoft -
خلف َّية:
َّارس من ال َّت َخصُّص كمُهندس شبكة كبير مُع َت َمد من قِ َبل مايكروسوفت ألن ُي َن ِّفذ في التنظيم كل الوظائف المتنوعة
ال ّتأهيل ُي َم ِّكن الد ِ
في نظام التشغيل الجديد  Windows Server 2008مُديرشبكات تنظيمي ،مُدير أنظمة  ،ITمُدير تأمين معلومات.
شهادة  MCSAال ّتقليد ّية مُخصَّصة للعاملين أو الذين يرغبون في العمل في تخطيط ،تصميم وجدولة أنظمة وحلول خوادم ترتكز
على أنظمة  Microsoft Windowsفي شركات بحجم متوسِّط وما فوق ،والحاصلين على شهادة  MCSAأو ذوي خلفيَّة
مواز َية.
ظم ،مُهندس شبكات ،مُحلِّل ُن ُ
أنواع وظائف ذات عالقة :مُهندس ُن ُ
ظم ،م َُحلِّل شبكات أو مُستشار تقني.
شهادة  :MCITP Server Administratorتدمج حاجة ال ّشركات وال ّتنظيمات إلى الفصل بين إختصاصيي ال ّشبكة وبين
اإلختصاصيين في تأمين المعلومات.
عمل ًّيا ،هذا هو ال ّتأهيل األول الذي يدمج اختصاصيي تخطيط ،تصميم وتطبيق ُن ُ
ظم متقدّمة لتأمين المعلومات على برامج من
مايكروسوفت.
ال ّتأهيل ،كما ُذك َِر ،يم ِّكن ال َّتنظيمات ،ال ُم َش ِّغلين ّ
والزبائن المحتملين من اإلنطباع الجيّد من أشخاص ماهرين حاملي شهادات ُتثبت
مهنيّة في مجال تأمين المعلومات.
أهداف:
المساق يُم ّكن من اكتساب مهنة مطلوبة في مجال إدارة ال ّشبكات في تقنيات مايكروسوفت الشائعة في السوق اإلسرائيلية .المساق
يرتكز على م ّ
ُخطط المنهج الدراسي األصلي لمايكروسوفت مع مُال َءمات لسوق الـ "هايتك" في إسرائيل.
ّ
ّ
ال ّتأهيل يشمل ال ّنظريَّة والمنهجيَّة مع دمج تطوير المهارات المطلوبة من مُدير الشبكة ودمج الكثير من العمل التطبيقي.
جمهور الهدف:
المساق م َُخصَّص للذين ال توجد لهم خلفيَّة في الموضوع ،الرَّ اغبين في اكتساب مهنة شائعة ومطلوبة في مجال إدارة ال ّشبكات.
مدّ ة المساق:
 250ساعة أكاديميَّة.
طريقة ال َّتدريس:
المساق يتم في مختبر حواسيب ويشمل مادَّة نظريَّة وتطبيقيّة ،مُحاضرات وُ جا ِهيَّة وتدريب عملي كثير في مختبر للحاسوب.
شهادات:
المساق يُم ّكن الطالب من ال ّتقدّم المتحانات ال ّتأهيل ال ّتابعة لـِمايكروسوفت  ،MCTSPوفيما بعد ،يُش ّكل المساق أساسًا لمساق مُدير
شبكة .يحصل الخرِّيجون على شهادة إنهاء ،وإضافة إلى ذلك ،يُمكنهم ال َّتقدُّم إلى إمتحان تأهيل دولي تابع لمايكروسوفت.

شروط ُمس َب َقة:
 معرفة العمل بالحاسوب ومنظومة ال ّتشغيل Windows
 اإلنجليزيَّة بمستوى قراءة وفهم نص باإلنجليزيَّة.
 قُدرة تقنيَّة ومعرفة أساسيَّة في اإلنجليزيَّة
 شهادة تقني PC – MCTS
من بين مواضيع ال ّتعليم:
Windows 7 Configuration :70-680
إعداد لشهادة نظام تشغيل  :7تثبيت ،تعريف ُم ّ
شغالت ،تأمين بواسطة  ،UACتعريفات شبكة ،مركز التبادل ،جدار حماية مُتقدِّم،
تحسين أداءات ،أدوات تشخيص وصيانة لحل مشاكل.
Windows Server 2008 Active Directory Configuration :70-640
إعداد لشهادة نظام تشغيل  ،Server 2008مواضيع ال ّتعليم تشملDns, Active Directory Infrastructure, RODC AD :
 ،MDS, AD LDSصيانة Active Directory ،إدارة  Active Directoryتحديد ُم َل ِّقم شهادة تشفير CA
Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration :70-642
مساق إدارة شبكات شامل وفي نهايته تأهيل لبُنى تحتيّة لشبكات واسعة في مُحيط مايكروسوفت ،بُنى تحتيّة  IPوإعداد مقاطع،
إعداد  ،Name Resolutionإعداد NATواستخدام ُم َل ِّقم  ،RASاستخدام تقنيَّة  ،NAPإعداد ملفات وطابعات ،DFS, EFS ،دعم
وإستعادة بيانات ،إعداد  ،quotasإعداد  WSUSوتشكيل GPO
Windows Server 2008, Server Administrator :70-646
مساق تأهيل شامل عن ال ّترويج واستخدام تطبيقات ال ّشبكة في مُحيط مايكروسوفت .مواضيع ال ّتدريس التي يشملها البرنامج:
المحطة ّ
ّ
الطرفيَّة ،استخدام تقنيّة مايكروسوفت ترتكز على  ،TS, TSتعريف تشكيل ،IIS
توزيع مُل ّقمات بواسطة  ،WDSمل ّقمات
إعداد ُم َل ِّقم  ،WEBأُذونات وإعداد في  ،IISإعداد تشكيل  NAPوغيرها.
اإلفتراضيَّة في دراسات مايكروسوفت -مساق في مُحيط افتراضي .مساق مركز اإلفتراضيّة في مُحيط مايكروسوفت -نظام
 ،مساق ُي َم ِّكن من تطبيق المُحيط ّ
الطبيعي على مُحيط
افتراضي  Virtual server 2005 R2ونظام  Hyper-Vلتقنيَّة
افتراضي.
شهادات:
يحصل الخرِّيجون على شهادة إنهاء ،وإضافة إلى ذلك ،يُمكنهم ال َّتقدُّم إلى أربعة إمتحانات تأهيل دوليَّة تابعة لمايكروسوفت.
خرِّيجو المسار الذين يستوفون متطلَّبات المساق يحصلون على شهادة من وحدة الدراسات ال ّتكميليّة ووحدة ال ّتعليم الخارجي في
ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي.

مساق
تم اعتماد ال ُك ِّل َّية كـَ IT Academy Microsoft -
تم تطوير مساق تطوير وبناء المواقع األلكترونيَّة خصِّيصًا للرَّ اغبين في بناء وتصميم مواقع اإلنترنت ،تصميم صفحات إعالن
وشعارات لالنترنت وانتاج شرائح عرض وألعاب كمبيوتر تفاعُليَّة لإلنترنت ،مع دمج عناصر جرافيكيّة ،صور ،روابط،
نصوص ،رسوم متحرّ كة ووسائط إعالم ّية متعدّدة .في نطاق المساق يتم تدريس البرمجيّات الجرافيكيّة األكثر شيوعًا في المجال
عال.
بمستوى مهني ٍ
المساق م َُخصَّص للذين ال تتوفر لديهم خلفيَّة مُس َب َقة ،الرَّ اغبين في العمل في مجال بناء مواقع إنترنت واإلعالن في اإلنترنت
كعاملين مُستقلِّين أو كقائمين على مشاريع في شركات اإلنترنت ومكاتب اإلعالنات.
في نطاق المساق يحصل الطالب على أدوات ومعرفة تسويقيّة ،معرفة لوسائط اإلعالم لإلعالن في اإلنترنت ،تحديد مواقع
وبوّ ابات ألكترونيَّة.
شروط القبول :تجربة أساسيّة في العمل على الحاسوب واإلنترنت .مُقابلة شخصيَّة.
مُدَّ ة المساق 200 :ساعة أكاديميَّة ،من مرّ ة إلى مرَّ تين في األسبوع ،في ساعات ما بعد ّ
الظهر.
خرجو المساق؟
بماذا يعمل ِّ
مُصمِّمو وبُناة مواقع اإلنترنت يندمجون في وظائف متنوّ عة في السّوق ،مثل :محررو /مُديرو مضامين ،مُديرو مُنتديات ،مُدير /ة
موقع ،كتابة كود  ،HTMLمُبرمجو  ،JAVASCRIPTتسويق عبر اإلنترنت أو عاملون مُستقِلُّون.
مواضيع ال َّتعليم:
 ال ّتعرُّ ف على بيئة اإلنترنت
 مقدّمة ،استعراض لتقنيَّة اإلنترنت ،استعراض ألدوات اإلعالن وال ّتسويق.
 ال ّتعرّف على وسائط اإلعالم وال ّتسويق ،لغة HTML
 مُقدّمة للُغة  ،HTMLعالمات أساسيّة (كود) ،جداول ،روابط ،قوائم ،صور ،مُقدِّمة لـِ  ،JS + JQUERYمُقدِّمة لبرمجيّات
لُغة  ،PHPأساسيَّات OOP ،تشكيالتُ ،
طرُق البرمجة وغيرها.
ُ
 إعداد البُنية ال ّتحتيّة لموقع اإلنترنت ،إعداد تجربة المُستخدم  ، UXتصميم بواسطة  CSSمقدّمة لبرمجة لغة PHP
 قواعد البيانات  ،MySQLمُقدِّمة لـِ JS + JQUERY
 فوتوشوب أساسي لمُصممي المواقع
 تصميم شعار "لوجو" وبطاقة تعارف عمل
 مناليّة مواقع اإلنترنت
 بناء موقع مع نظام كود(شيفرة) مفتوح JOOMLA
 بناء ُد َّكان افتراضي
َّ
 مُال َءمة مواقع للهواتف الذ ِكيَّة
 كتابة مضامين للموقع والتنظيم الصّحيح للمعلومات
 مشروع نهائي

تح َّية ط ِّي َبة،

بارك لك على اهتمامك بال ّتعليم ما قبل الجامعي ،هذه خطوة جيِّدة في ا ّتجاه اللقب األوّ ل!
ُن ِ
الدّراسة ال َّتحضيريَّة قبل الجامعيَّة وللبجروت في ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي توفّر لك مُعظم الشروط للتكملة ،تحسين وترفيع شهادة
البجروت وال ّتحضير األفضل للدّراسة في مؤسسات ال ّتعليم العالي.
ُت َبيِّن األبحاث أن خريجي الدّراسة ال ّتحضيريَّة يستطيعون التعامل بشكل أكثر نجاحا مع متطلبات القبول في المؤسسات األكاديميَّة
المُختلفة وينحون في الدّراسة نفسها .كما أن تجربتنا ُتبيِّن ذلك.
الدّراسة ال َّتحضيريَّة قبل الجامعيَّة وللبجروت في ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي تعمل في شكلها الحالي منذ عام  1991ومنذ ذلك
الحين عدد ّ
الطالب وإمكانيَّات الدّراسة في ازدياد دائم.
في الوقت الرَّ اهن ،حوالي  1000طالب يملؤون غرف ال ّتدريس ،والكثير من خرّيجيها اندمجوا في الدراسة الجامعيَّة.
نحن ُنالئِم من أجلك برنامج تعليم شخصي لتحسين أو إكمال شهادة البجروت أو برنامج م َُخصَّص أو قبل أكاديمي آخر يُالئِم معطياتك
ال ّشخصيَّة ،وذلك بمُساعدة طاقم المُستشارين المهنيين وذوي ال ّتجربة العاملين لدينا .إلى جانبهم ،يُرافقك طاقم معلمين ماهرين ح َّتى
ال َّنجاح.
نسبة كبيرة من الذين يتعلمون في تحضسريَّة البجروت ،تحضيريَّة ال ّتحديث ،وتحضيريَّة ما قبل ال َّتعليم الجامعي يستح ُّقون تمويالً جُزئِ ًّيا
أو كامالً من الدّولة (ليس من مبالغ اإليداع).
سر نجاحنا:
 استثمار كبير
 مُعلّمون مهنيُّون وذوو اهتمام
 ساعات تعليم وفيرة تشمل دروسًا وجاهيَّة ،دروس مُساعدة ،دروس تقوية وماراثونات
 مُالءَمة برنامج تعليمي لكل طالب
 عالقة شخصيّة على امتداد فترة الدّراسة ،تعامل مع العسر ال ّتعلّمي ،المشاكل اإلقتصاديَّة وال ّشخصيَّة.
أنا أدعوك إلى استشارة شخص َّية بدون إلتزام ،لفحص اإلمكان َّيات المتو ِّفرة أمامك.
ليليانا كمينرُ ،مديرة
وحدة ال َّتعليم قبل الجامعي

أصحاب الوظائف في الوحدة :
ليليانا كمينر
كيرن منور-كوهين
موطي فينتروف
شيني براك
دينا مدمون
فيرد دهّان
شيرن موشيه
هالة عبد هللا

مُديرة الوحدة
مُستشارة تربويَّة
مُستشار تربوي
مُر ّكزة جهاز
سكرتيرة و ُمرَ ِّكزة ِم َنح
سكرتيرة و ُمرَ ِّكزة تسجيل
سكرتيرة و ُمرَ ِّكزة دراسة تحضيريَّة قبل جامعيَّة
مُنسّقة مساعدة

مواعيد ال ّتسجيل
لتحضيريَّة أيلول /تشرين أول -من بداية آذار ح َّتى أيلول.
ثان ح َّتى نهاية كانون أول.
لتحضيريَّة شباط -من بداية تشرين ٍ
لتحضيريَّة  30+خالل ُكل السَّنة
امتحان "ميماد".
 امتحان "ميماد" هو امتحان بسيخومتري لتصنيف المُر ّشحين من إعداد المركز القُطري لإلمتحانات وال ّتقييم.
 المُر ّشحون الذين ال يحصلون على عالمة كافيَة ،يتم دمجهم في مسار مُالئم لقُدراتهم.
 اإلمتحان ُمحَ وسَب ويُمكن االستعداد له عن طريق اإلنترنت.
استشارة وتوجيه
كل طالب يُقبَل للوحدة ،يتلقى مُرافقة ،استشارة وتوجيهًا بحسب احتياجاته من طاقم المُستشارين في الوحدة.
هذه الخدمات خاصّة لل ّتحضيريَّات .المُستشارات يُساعدن ّ
الطالب في عمليّة إعادة ال ّتكيُّف مع الدّراسة وفي استنفاذ الحد األقصى من
المؤهالت والمهارات للتمكين من نجاح أفضل .يُمكن تلقي مُساعدة في حاالت الخوف ،تد ّخل في وقت األزمات وغيرهاُ .تساعِد
المُستشارات أيضًا في تحديد طالب ذوي عُسر تعليمي وفي توجيههم إلى تشخيص مُالئم ُي َم ِّكن من الحصول على تسهيالت كبيرة في
امتحانات البجروت -الكثير من الطالب لديهم استحقاق للحصول على تمويل لل ّتشخيص نفسه أيضًا .الطالب الذين تم تشخيصهم على
أنهم ذوو عسر تعليمي ،مدعوُّ ون لتلقّي مُساعدة وإرشاد حول حقوقهم في تلقي مساعدة ودعم خالل فترة دراستهم .في نهاية فترة
الدّراسة ُتساعِد المُستشارة في إعطاء توجيه لمُتابعة ال ِّدراسة و /أو االندماج في مجال العمل.
ال ُك ُتب الدّراس َّية
ُ
ُ
َّ
ّ
يحق لكل طالب في التحضيريَّة الحصول على غالبيَّة الكتب التعليم َّية عن طريق االستعارة مُقابل دفع  10ش.ج لكل كتاب ،خالل فترة
دراسته.

إعفاء من رسوم ال ّتعليم
للجنود ال ُم َسرَّ حين ول ُم َسرَّ حي الخدمة الوطنيَّة ح َّتى جيل  ،26الذين يستوفون شروط القبول لل ّتحضيريَّات ووف ًقا لمعايير قانون استيعاب الجُ ندي
ال ُم َسرَّ ح  1993إعفاء ُجزئي ح ّتى كامل من رسوم ال ّتعليم .كذلك ،توجد إمكانيَّة الستعمال أموال اإليداع ،إذا لم يحصل َّ
الطالب على إعفاء كامل من
رسوم ال َّتعليم .كما أن ُّ
الطالب الذين ليسوا جنو ًدا مُسرحِّ ين ،يُمكنهم االستفادة من االستحقاق إلعفاء من رسوم ال َّتعليم وف ًقا لوضعهم االقتصادي-
العائلي.
منحة معيشة :للمُس َتح ِّقين الذين يستوفون ال ّ
شروط االقتصاديّضة واالجتماعيَّة ُتع َطى منح معيشة مِن ِقبَل صندوق استيعاب الجُ ندِي ال ُم َسرَّ ح.
ذوو العسر ال ّتعليمي :في ال ّتحضيريَّة ُتم َنح مُساعدة كبيرة ُّ
للطالب ذوي العُسر ال ّتعليمي في المجاالت ال َّتالية:
 .1توجيه لل ّتشخيص وتمويل ال ّتشخيص للمُس َت ِح ِّقين.
 .ورشات لمهارات ال ّتعلُّم والخوف من االمتحانات.
 .دروس مُساعدة.
 .إرشاديّة
دروس ُمساعدة :دروس مُساعدة في الرِّ ياضيَّات ُتجرى بانتظام خالل كل السّنة ،كما ُتجرى دروس مُساعدة إضافيَّة بحسب الحاجة.
عمل َّية ال َّتسجيل :يتم ال ّتسجيل بواسطة ال َّتوجُّ ه المُباشِ ر لل ُكليَّة في أوقات االستقبال.
الوثائق المطلوبة:
 صورة عن شهادة ال ّتسريح /الخدمة الوطنيَّة /إعفاء من الخدمة اإللزاميَّة
 صورة لبطاقة هويَّة أحد الوالدين مع تسجيل األوالد
 صورة بطاقة هويَّة َّ
الطالب
 صورة آخر شهادة دراسيَّة
 عالمات البجروت
 صورة واحدة
 نموذج  106للوالدين األجيرين أو نموذج  5269للوالدين المُستقلَّين
خاصة :عجز ،أمراض ،وفاة ،طالق ،صورة لشهادة جُ ندي وحيد ،عالمة بسيخومتري.
تصاريح
ّ
للحصول على معلومات إضاف َّية عن ال ّتحضير َّيات ال ُمختلفة ،ا ّتصلوا مع مركز ال ّتوجيه الدّراسي:
بريد ألكتروني  info@wgalil.ac.ilفاكس
مُالحظة :افتتاح المسارات مشروط بعدد المتسجّ لين.

مسارات ال ّتعليم
تحضير َّيات للبجروت
 تحضيريَّة أُحاديَّة المرحلة
 تحضيريَّة ُثنا ِئيَّة المرحلة
 تحضيريَّة ُم َك َّثفة لتكملة البجروت
 مسار مُتدَرِّ ج

تحضير ّيات ما قبل ال ّتعليم األكاديمي











تحضيريّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي
تحضيريّة ما قبل ال ّتعليم األكاديمي فصليّة
تحضيريَّات 30+
تحضيريَّة قصيرة في اإلنجليزيَّة
تحضيريَّة قصيرة في ال َّتعبير العبري
تحضيريَّة قصيرة في الرّ ياضيَّات
تحضيريَّة تحديث
تحضير إلمتحان "يعيل"
تحضير لل ّتحضيريّة

تحضير َّيات للبجروت

تحضير َّية أُحاد َّية المرحلة
صة في شهادة البجروت ،تحسين وترفيع.
 الهدف :تكملة المواضيع ال َّناق َ
 نرنامج ال ّتعليم  5-4مواضيع من بين المواضيع ال َّتالية :أدب ،عبريَّة ،تاريخ ،مدنيّات ،توراة ،رياضيَّات ،إنجليزيَّة وجغرافيا  5وحدات تعليميَّة.
ُمدَّة الدراسة  9أشهر (فصالن).

 شروط القبول :لديهم  5-4مواضيع في البجروت وامتحان "ميماد" /بسيخومتري.
 مواعيد االفتتاح :أيلول ،شباط
تحضير َّية ُثنائِ َّية المرحلة
 الهدف :تكملة كل شهادة البجدروت
ص َلة أعاله (في ال ّتحضيريَّة ُّ
الثنا ِئيَّة المرحلة) على مرحلتين ،وف ًقا لبرنامج
 برنامج الدّراسة :تحضير إلمتحانات البجروت في ُكل المواضيع ال ُم َف َّ
مالءَم ل ُكل طالب .اإلنتقال من مرحلة إلى أُخرى مشروط الحضور وبإجتياز امتحانات البجروت.
ُمدَّة الدراسة :المرحلة األولى  9أشهُر ،المرحلة َّ
َّ
الثانية من  5إلى  9أشهر (المجموع ال ُكلِّي ثالثة حتى أربعة فصول).

 شروط القبول :شهادة الصّف العاشر وما فوق ،امتحان "ميماد".
 * مواعيد االفتتاح :أيلول ،شباط

تحضير َّية ُم َك َّثفة
 الهدف تكملة البجروت في المواضيع النَّاقصة أو تحسين العالمات بفترة زمنيَّة قصيرة
وحدات تعليميَّة ،جغرافيا
وحدات تعليميّة ،االنجليزيَّة
 برنامج التّعليم جميع المواضيع اإللزاميَّة ،رياضيَّات
موعد شباط فقط ُم َّدة ال ّدراسة أشهُر فصل واحد
 شروط القبول شهادة بجروت جُزئِيَّة أو كاملة للرَّاغبين في تحسين عالماتهم ،امتحان بسيخومتري أو امتحان ميماد
 مواعيد االفتتاح أيلول ،شباط.
مسار ُمتد َِّرج
 الهدف تكملة مواضيع ناقصة بوتيرة شخصيَّة ،موضوع واحد أو إثنان في ُكل فصل
ُم ّدة ال ّدراسة ُمال َءمة بشكل شخصي

 شروط القبول امتحان ميماد
 مواعيد االفتتاح أيلول ،شباط

وحدات تعليميَّة في

حضيريَّات قبل التَّعليم األكاديمي
تحضير َّية قبل ال َّتعليم األكاديمي
 الهدف :إعداد لل َّتعليم األكاديمي في ال ُكلِّيَّة وفي مؤسَّسات أُخرى
 برنامج ال َّتعليم :اإلنجليزيَّة ،ال ّرياضيَّات ،ال ّتعبير العبري ،ومساقان أكاديميَّان في العلوم اإلجتماعيَّة واإلنسانيَّة.
ُمدَّة ال َّتحضيريَّة 9 :أشهُر.

 شروط القبول :عالمة  400على األقل في امتحان "ميماد" /البسيخومتري.
 موعد اإلفتتاح :تشرين أوّ ل /شباط.
تحضير َّية 30+
َّ
 الهدف :إعداد للتعليم الجامعي ألبناء  30+الذين ال يستوفون شروط القبول للمسارات األكاديميَّة.
 برنامج ال ّتعليم :اإلنجليزيَّةُ ،م َقدِّمة لإلحصاء ،التعبير العبري ،مقدّمة للعلوم وال ّتكنولوجيا ،نظام الحكم في دولة إسرائيل.
الرَّ اغبون في اإللتحاق ب ُكلِّيَّة اإلدارة واإلقتصاد يتعلّمون الرِّ ياضيَّات بدالً من مُقدّمة للعلوم وال ّتكنولوجيا.
ُمدَّة ال َّتحضيريَّة  5-4شهور.

 شروط القبول :مُقابلة قبول ،أبناء  12سنة تعليم30+ ،
 مواعيد اإلفتتاح :أيلول ،كانون أوّ ل ،أيَّار.
تحضير َّية قبل ال َّتعليم الجامعي فصل َّية.
 الهدف :إعداد لل َّتعليم األكاديمي لمُستح ِّقي شهادة البجروت ،الحاصلين على معدَّل بجروت أقل من شروط القبول ،أو للذين ينقصهم ح َّتى 5
وحدات بجروت.
 برنامج ال َّتعليم :إنجليزيّة ،رياضيَّات ،تعبير عبري ،نظام حُكم دولة إسرائيل ،مقدّمة للعلوم وال ّتكنولوجياُ .مدَّة ال َّتحضيريَّة  4.5أشهر.
 شروط القبول :شهادة بجروت كاملة ،امتحان "ميماد" /بسيخومتري -عالمة .450
 تاريخ اإلفتتاح :أيَّار.
تحضير َّية قصيرة باإلنجليز َّية
 الهدف :إعداد لل َّتعليم األكاديمي للذين ال يستوفون شروط القبول باإلنجليزيَّة أو يريدون تحسين احتماالت قبولهم.
ُمدَّة ال َّتحضيريَّة :حوالي  6أسابيع بمجموع  60ساعة تعليم.

َّ
 برنامج التعليم :إعداد المتحان "أميرام" ولمستوى  4وحدات باإلنجليزيَّة.
 مواعيد االفتتاح :كانون أوّ ل ،أيَّار ،تمّوز ،آب.

تحضير َّية ثصيرة في التعبير العبري
 الهدف إعداد للتّعليم األكاديمي للذين ال يستوفون شروط القبول في التَّعبير العبري في المسار المتع ّدد المجاالت
ساعة
ُم َّدة التّحضيريَّة حوالي أسابيع ،بمجموع

َّ
ّ
 برنامج التعليم فهم المقروء ،كتابة أكاديميَّة ،إعداد إلمتحان التعبير العبري
 مواعيد اإلفتتاح كانون أ ّول ،ت ّموز ،آب
الرياض َّيات
تحضير َّية قصيرة في ِّ
 الهدف إعداد ُمر ّشحين لدراسات اإلقتصاد ،حاصلين على عالمة بجروت في
الرّياضيَّات ول ُمتطلّبات قسم اإلقتصاد
ساعة
ُم َّدة التَّحضيريَّة أسابيع ،بمجموع

 برنامج التَّعليم رياضيَّات ب ُمستوى أساسي لإلدارة واإلقتصاد
 مواعيد اإلفتتاح كانون أ ّول ،أيَّار ،ت ّموز ،آب

وحدات تعليميّة في ال ّرياضيَّات ،لمستوى

إعداد إلمتحان "ياعيل"
جمهور الهدف :مر ّ
شحون لل ّتعليم األكاديمي في مسارات إختصاص ،لغة األم لديهم ليس العبريَّة.
ُمدَّة ال َّتعليم 6 :أسابيع ،بمجموع  60ساعة.
مواعيد االفتتاح :مع اقتراب كل موعد "ياعيل"
إعداد لل َّتحضير َّية
إعداد للدّراسة في ال َّتحضيريَّة وإلمتحان "ميماد" لمجموعات ُم َعيَّنة ،وف ًقا لمعايير.
ُمدَّة الدراسة 3 :أشهُر.
ثانُ ،حزيران.
تشرين
مواعيد اإلفتتاح:
ٍ

وحدات تعليميّة في

المكتبة
س ِّيدَة زهافا سانيتوُ ،مديرة المكتبة
ال ّ
الطالب في ال ُكلِّيَّة يتل َّقى خدمات مكتبة ،في مكتبة جامعيَّة متطوّ رة وفي ُ
ظروف تعليميَّة مُريحَ ة ُت َم ِّكنُ من العمل بشكل شخصي أو ضمن مجموعات.
ُّ
طاقم المكتبة في خدمة َّ
الطالب ويُقدِّم إرشا ًدا شخص ًّيا في البحث عن معلومات لغرض الدراسة .توجد في المكتبة خدمات استعارة وارشاد للطالب،
ّ
ُ
للمُحاضرين ولمُستخدَمي الكليَّة.
مجموعة ال ُك ُتب في الكتبة متنوّ عة وتحوي موا ّد أكاديميّة متخصّصة ،كتب تعليميّة وكتب مُطالعةُ ،ك ُتب ألكترونيَّة ،مجالت ،مجمعات ُك ُتب ممسوحة
ضوئ ًّيا ،أقراص مدمجة  ،قواعد بيانات أو الين ،و ُك ُتب أدب.
بواسطة نظام "موسكال" الذي يُم ّكن من البحث المُدمج عن كتب ومقاالت باللغتين اإلنجليزيَّة والعبريَّة التي تقع ضمن اشتراك المكتبة ،يُمكن الحصول
على نتائج بنص كامل ،تنزيلها على الحاسوب ال ّ
شخصي ،قراءة وطباعة مقاالت ومطبوعات ممسوحة ضوئ ًّيا ،إجراء تمديد ل ُك ُتب مُس َتعارة وطلب
حجز ُك ُتب غير موجودة على رفوف المكتبة.
في المكتبة ُغرف للعمل في مجموعات لراحة المُس َتخدمين ،ويُمكن حجزها بواسطة موقع اإلنترنت.
عنواننا على موقع اإلنترنت:
ساعات عمل المكتبة:
أيَّام األحد -الخميس،
هاتف رقم

يوم الجمعة،
بريد ألكترونيzahavas@wgalil.ac.il:

أمين مظالم ّ
الطالب

د .يعكوف جولدجربيرُ ،محاضِ ر في قسم ال َّتربية
الطالب.كل مُرَ َّشح و ُكل طالب في المؤسسة يحق له أن ُي َقدِّم شكوى لألمين مظالم ّ
في كل مؤسّسة يوجد أمين مظالم ّ
الطالب أو إلى جهة أخرى في
المؤسَّسة ،م َُخوَّ لة الستيضاح ال ّ
شكاوى ،في حال اعتقاده أن حقوقه قد ُمسَّت وف ًقا لهذا القانون ،بما في ذلك في نطاق إجراء تأديبي ،أو أنه لم يتلقَّ
المُعاملة المناسبة من ِقبَل َّ
الطاقم األكاديمي أو اإلداري في المؤسسة .أمين المظالم يقوم بفحص واستيضاح كل شكوى يتل َّقاها ويقوم بالرّد على
المُشتكي ،ويحق له أن ينقل توصياته حول ال ّ
شكوى إلى أيّ جهة في المؤسَّسة ،كما يُقدِّم األمين تقريرً ا لرئيس المؤسَّسَ ة ،ك ّل سنة ،حول نشاطاته في
استيضاح ال ّ
شكاوى في تلك السّنة.
أمين مظالم ّ
الطالب في ال ُكلِّيَّة هو د .يعكوف جولدجربير ،مُحاضِ ر في قسم ال َّتربية
؛ يوم األربعاء بين السّاعات:
ساعات االستقبال :يوم اإلثنين بين السّاعات:
ساعة  ،)22.00بريد ألكتروني:
 ،رقم هاتف البيت:
لإل ّتصال :رقه هاتف المكتب:
(في ساعات المساء ح َّتى ال َّ
yaacov@wgalil.ac.il

عميد َّ
الطلبة

َّ
َّ
األعزاء
الطالبات وال ُّطالب
الطلبة هو بمثابة الذراع ال ّتنفيذيّة لل ُكلِّيَّة من أجل تعزيز ورفاه ّ
عميد ّ
الطالب .العميد يعمل خالل ُكل السّنة لغرض مُساعدة جميع الطالب في ال ُكلِّيَّة في
ّ
ّ
ّ
ال ّتعامل مع التحديات الدّراسيَّة من جهة ،ومع التحدّيات الشخصيَّة من جهة أخرى .من أجل ذلك يقوم العميد بتفعيل نظام دعم شامل ،يشمل :تشجيع
من أجل ال ّتميُّز ،دمج ومُشاركة مُجتمعيَّة وجماهيريّة ،نظام مُساعدة دراسيَّة فرديَّة وجماعيَّة ،تشخيص ومُساعدة ذوي العُسر ال َّتعلُّمي ،دعم ومُساعدة
إقتصاديَّة ،دعم ومُرافقة عاطفيّة وشخصيَّة ،مُساعدة لذوي العوائق واالحتياجات الخاصَّة ،حلول سكن ،مُساعدة لجنود اإلحتياط ولألمهات األُحاديَّات،
الحياة الجامعيَّة وغيرها.
الطلبة يُرافقكم ،أيّها ّ
عميد ّ
الطالب ،بدءًا من مرحلة استيعابكم ،ثم خالل دراستكم األكاديميَّة وانتهاء بمُساعدتكم في اإلندماج في الدراسات العليا أو في
سوق العمل ،مع انتهاء دراستكم.
نحن هنا من أجل تقديم الدَّعم لكم بش َّتى ُّ
الط ُرق ،من أجل مُساعدتكم في تحقيق القُدرات الكامنة داخل كل واحد منكم لل ّتميُّز ،القيادة والمُشاركة من أجل
المُجتمع والجمهور.
أبوابنا مفتوحة أمامكم ونحن في خدمتكم في كل توجّ ه أو سؤال في ُكل مرحلة من مراحل دراستكم.

بال ّنجاح،
أمير هيرباز
عميد َّ
الطلَبة

الوحدة لتعزيز َّ
الطالب

هدف الوحدة لتعزيز َّ
الطالب هو تعزيز ال َّتميُّز األكاديمي بواسطة نظام دعم تعليمي ومن خالل دمج شبكة دعم اجتماعي -اقتصادي ،األمر الذي يُساعد
َّ
َّ
الطالب في تحسين ال َّتحصيل الدِّراسي وإنهاء التعليم األكاديمي بنجاح .كذلك ،تعمل الوحدة على التشجيع والمُساعدة للقبول لمتابعة الدّراسة لأللقاب
العُليا.

دعم دراسي لل ُّطالب:
مركز الدَّعم الدِّراسي يُم ّكن ُّ
الطالب من الحصول على مُساعدة في مجموعة مواضيع واسعة ومتنوعة.
المُرشِ دون في مركز الدَّعم الدّراسي هم طالب متفوّ قون أو ذوو ألقاب عُليا .قسم من الدّروس يُجرى على شكل ورشات وقسم آخر بشكل فردي
للمُس َت ِح ِّقين.
فوق:
برنامج تشجيع لل َّت ُّ
يُدير المركز ثالثة برامج م َُخصَّصة للمُتفوّ قين ،والتي ُتضفي بيئة داعمة ُّ
للطالب لغرض تحسين دراستهم الجامعيَّة من خالل التشجيع والمُساعدة على
انهاء دراستهم بتفوّ ق ومُتابعة دراستهم أللقاب عُليا.




تعزيز ال ِّنساء -م َُخصَّص لطالبات السّنة األولى في مسار اإلقتصاد واإلدارة
تميّز أكاديمي في جميع مسارات ال َّتعليم -م َُخصَّص ُ
لطالب السَّنة ّ
الثانية الحاصلين على عالمة  85وما فوق.
لطالب السّنة َّ
الثاني -م َُخصَّص ُ
متفوّ قون يُتابعون للَّقب َّ
الثالثة الحاصلين على عالمة  85وما فوق.

عال.
ل ُكل البرامج يتم توفير بيئة داعمة ،من خالل التشجيع والمُساعدة الفعَّالة لمُتابعة دراسة ذات تحصيل أكاديمي ٍ
ُطالب من ال ُمجتمع العربي
صأ الستيعاب ودمج ُ
طالب المُجتمع العربي ،بما في ذلك الدّروز وال ّ
شركس ،في ال ّتعليم األكاديمي بدءًا من مرحلة ما قبل السّنة
يُدي ُر العميد برنامجً ا خا ًّ
ُّ
ُ
األولى ح َّتى إنهاء اللَّقب .من بين الخدمات التي ت َقدَّم :إستشارة ،مُرافقة ودعم للطالب من ن احية اجتماعيَّة ،إقتصاديَّة وأكاديميَّة ،وكذلك ،بواسطة نظام
دعم دراسي.

الوحدة لل ُمشاركة ال ُمجتمع َّية في المجتمع

الوحدة للمُشاركة المُجتمعيّة تشجع ّ
الطالب ليكونوا مُشاركين في المُجتمع ،ليُساهموا في أعمال ذات أهميّة فيه ،ليشعروا بأنهم جزء منه ،ليعززوا
ّ
النسيج اإلجتماعي وليبنوا عالقات قائمة على التسامُح واإلحترام المتبادل.
ّ
اإلطالع على قائمة الصناديق والنشاطات التي ُتدار في نطاق الوحدة ،في موقع اإلنترنت ال َّتابع للعميد.
يُمكن

ال ُمساعدة اإلقتصاد َّية وال ِم َنح

الطلبة يُقدِّم المُساعدة ّ
عميد ّ
للطثالب الذين يحتاجون مُساعدة اقتصاديَّة بواسطة نظام منح ،تشجيع ودعم اقتصاديُ ،تم َنح خالل ال ّسنة الدّراسيَّة .المعايير
َّ
َّ
لتحديد االستحقاق لمنح تشجيع ومنح دعم اقتصادي مُبيَّنة في نموذج طلب الدّعم الموجود في موقع اإلنترنت التابع لعميد الطلبة ،وكذلك ،في منظومة
المعلومات ال ّ
شخصيَّة للطالب.
الطالب اإلقتصاديَّة بشكل نسبي مع سائر ُم َقدِّمي طلبات ال ِم َنحَّ .
منح الدّعم اإلقتصادي ُتع َطى بحسب حالة َّ
الطالب الذي يعمل ال يمس باستحقاقه لتل ِّقي
منحة .جهود َّ
الطلب من أجل إعالة نفسه بواسطة عمل ُجزئي وتمويل دراسته ،من شأنها أن تمنحه نقاط استحقاق في طلب المنحة .كذلك ،يُؤ َخذ
بالحسبان برنامج ال َّتعليم ،التحصيل الدّراسي ،ال ّنشاطات اإلجتماعيَّة ،الخدمة الوطنيَّة والخدمة العسكريَّة.

حلول سكن َّ
للطالب

ال ُكلِّيَّة ًت َقدِّم حلول سكن ُّ
للطالب في موقعين:
 مساكن َّ
َّ
مؤ َّثثة بسرير ،خزانة ،برّاد ،طاولة و َكراسيّ  .ال ّ
ُّ
ّ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
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مؤلّفة من ُغرفتين وُ 3-غرَ ف بحث يُقيم كل طالب في ُغرفة لوحدهّ .
الطالب الذين يُقيمون في مساكن عكا يلتزمون بنشاط اجتماعي داخل مدينة عكا في نطاق 6
ساعات أسبوعيّة ( 180ساعة في السّنة).
شبابيّة) منوف -كفار هنوعر منوف ،المُحاذي لل ُكلّيّة ،يوفّر للطالب ُ
مساكن طلبة في كفار هنوعر (القرية ال ّ
ش َق ًقا مؤلفة من  3وُ 4-غرَ ف .عُقود اإليجار لهذه
شقق تنتهي في  /من كل سنة دراسيَّة .الطالب المعني بتمديد العقد ألشهر الصّيف عليه تقديم طلب خاص إلى مُر ِّكز مساكن ّ
ال ّ
الطلبة.

خدمات استشارة شخص َّية

تتوفّر للطالب خدمات استشارة في مكاتب عميد الطلبة هدفها مُعالجة توجّهات الطالب بخصوص مشاكل متنوّ عة تواجههم خالل دراستهم :مشاكل دراسيّة ،مشاكل
عاطفيّة ،صعوبات اقتصاديّة ،مشاكل خاصّة لطالب ذوي احتياجات خاصّة ،قادمون جدد وغيرها.




مُعالجة ُ
طالب ذوي احتياجات خاصَّة -مُعالجة ومُرافقة طالب ذوي احتياجات خاصَّة و /أو مُعاقين يحتاجون إلى مُساعَدة خاصَّة تشمل دعمًا
ً
ُقابل جهات مُختلفة داخل وخارج ال ُكلِّيَّة (ال َّتأمين الوطني ،وزارة األمن وما شابه
م
ووساطة
َّة
ي
شخص
ُعالجة
م
ا،
ي
دراس
ًا
م
ودع
ُساعدة
م
عاطف ًّيا،
ّ
ِ
ذلك).
مُعالجة ومُساعدة ُ
طالب ضعاف البصر أو عميان -تعامل خاص مع وضعهم سواء بالدّعم العاطفي أو بالمُرافقة وال ّتوجيه إلى مصادر مُساعدة إضافيّة ،مثل
قارئين ،مُساعدة دراسيّة بواسطة مُرشدين ،وساطة وا ّتصال مع جهات خارجيّة ُتعالج العميان للحصول على األجهزة المُسا ِعدَة ،المكتبة للعُميان وغيرها.
كذلك ،اإل ّتصال مع جهات داخليّة للحصول على المُالءَمات الدّراسيّة ،إتصال مع مُحاضرين وما شابه ذلك.

ُمعالجة شؤون الطالب من القادمين ال ُجدُد

عميد ّ
الطلبة يُرَ ِّكز مُعالجة الطالب القادمين ويعمل على استيعابهم الدّراسي واالجتماعي بواسطة ال ّتعاون مع إدارة شؤون الطالب في وزارة االستيعاب ،عالقات
متبادلة مع م ّ
ُنظمات القادمين وما شابه ذلك

خدمة نفس َّية

في إطار الخدمة ُت َن َّفذ استشارة شخصيَّة ،عالج نفسي شخصي ،وبحسب الحاجة ،ورشات عالجيّة في مجموعة متنوّ عة من المجاالت .الخدمة ُت َقدَّم بواسطة أخصّائيّة
في علم ال ّنفس اإلكلينيكي من قِبَل وزارة الصّحة ،أو إذا دعت الحاجة ،عن طريق توجيه إلى خدمات خارجيَّة.

مركز ال ّتشخيص وعالج ال ُعسر ال َّتعليمي

يُدار في الكليّة مركز لتشخيص ومُعالجة الطالب ذوي العُسر ال ّتعليمي ،والذي يُقدّم لجمهور ّ
الطالب خدمات تشخيص مهني وموثوق ،توصيات عالجيّة مُال َءمَة
لمواضيع الدّراسة ،مُالءَمات في أساليب االمتحانات ،وباألساس إرشا ًدا ،استشارة ومُرافقة متواصلة حتى إنهاء اللقب .المركز ُيدَار بواسطة طاقم مهني مُخ َتص في
تشخيص ومُعالجة العُسر ال ّتعلّمي ،وكذلك ،بواسطة طاقم م ِّ
ُشخصين مُخ ّتصِّين.

للمركز مجاالن أساس َّيان لل ّنشاط
مجال ال ّتشخيص -ييتم التشخيص بواسطة أدوات صالحة وموثوقة مع معايير قُطريّة .التشخيص األساسي يُجرى بلغة األم الخاصَّة َّ
بالطالب وهو
يُعنى يفحص وجود عُسور تعليميّة مُحدّدة :عُسر قراءة ،عُسر تعلّم وعُسر كتابة وإضطراب انتباه وتركيز .ك ُجزء من إجراء ال ّتشخيص ،يتم أيضًا
تقييم القُدرات األكاديميّة للطالب في مجاالت معرفة القراءة والكتابة ،االنجليزيَّة والرّياضيَّات.
ُي َن َّفذ في المركز تشخيص تعليمي وكذلك تشخيص "متال" (نظام مُحَ وسب المتحانات واستمارات قياسيّة ُم َعدَّة لتشخيص مُرَ َّشحين لمؤسسات ال َّتعليم العالي
وطالب يدرسون فيها يريدون الحصول على مُالءَمات في اإلمتحانات ومُساعدة في ال َّتعليم بسبب العُسر ال َّتعليمي)

مجال اإلستشارة وال ُمعالجة

المركز يُرافق ال ّتشخيص باإلستشارة ،تقديم دعم ومتابعة لتقدُّم َّ
الطالب .اإلستشارة والدَّعم يُع َطيَان بواسطة إرشاد شخصي وورشات ،مثل :كتابة
أكاديميَّة ،إعداد لإلمتحانات ،قراءة نقديّة ،ال ّتعامل مع حاالت الضَّغط ،الخوف من اإلمتحانات وما شابه ذلك .كذلك ،يُمكن في المركز تنفيذ تشخيص
وتل ِّقي استشارة باللُّغة العربيَّة.

مركز ال ّتطوير الوظيفي

ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي تعمل على تعزيز الطالب والخرِّ يجين في مجال العمل.
هدف مركز ال َّتطوير المهني هو مُساعدة ّ
ّ
الطالب والخرِّ يجين في االندماج في سوق العمل خالل فترة التعليم وبعدها.
المركز يعرض مجموعة متنوعة واسعة من الخدمات ،مثل :مُساعدة وإرشاد في كتابة سيرة حياة ،إعداد لمُقابالت عمل ولمراكز تقييم ،توجيه
واستشارة شخصيّة للباحثين عن عمل ،إعالن اقتراحات عمل وورشات عمليَّة في المجال المهني.

ّ
الخريجين
منظمة
ِّ

خالل السّنة الدّراسيَّة  2016-2015أُنشِ َئت م َّ
ُنظمة الخِرِّ يجين ال َّتابعة لل ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي .ال ُكلِّيَّة تنعم بآالف الخرِّ يجين ذوي الجودة
وال َّتأثير.
ُ
ُ
ّ
ِّ
ِّ
ُ
ُ
ضمّكم إلى جُمهور خِرِّ يجي الكليَّة ،الذي يكون أعضاؤه مؤثرين على نشاط الكليَّة من جهة ،وعلى جمهور طالبنا من جهة أخرى.
هدفنا هو أن ن ُ
ك ُجزء من أسرة ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي ،نعرض على خِرِّ يجينا اإلندماج ضمن نشاطات متنوعة كثيرة في نطاق ال ُكلِّ َّية ،مثل :مؤتمرات
أكاديميَّة ،مُناسبات ،أيَّام دراسيَّة ،ورشات إعداد مهنى ،برنامج إرشاد وما شابه ذلك.

أصحاب المناصب في عمادة الطلبة
اإلسم
أمير هيرباز
شكيد حين
فيكي أجمون
يوليا روتنبرغ
عوفريت إيتكس
داليا شحادة
لقاء عوّاد
أُميَّة فاعور مصري
عينبال كتّاف أوزن
إيالن فولنبرغ
دانا مالينياك
ليطال أسات زيغلشيفر
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ليئورا كوكيار
مُنى شبل
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عميد الطّلبة
سكرتيرة مكتب العميد
ُمديرة دعم إقتصادي
و ُمشاركة ُمجتمعيَّة
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وحائزين على منح
ُمستشارة وعاملة إجتماعيَّة
مُديرة الوحدة لتعزيز ّ
الطالب
ُمر ّكزة دعم دراسي
ُمر ِّكزة دعم دراسي
ُمر ّكزة دعم دراسي وتحسين
تحصيل
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خاصَّة
مُديرة المركز لل ّتطوير المهني
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مُر ّكزة عالقات أرباب العمل
مُديرة مركز تشخيص وعالج
ذوي العُسر ال ّتعلّمي
مشخصة ومستشارة عسر
تعلّمي
سكرتيرة مركز تشخيص
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رقم الهاتف

خدمات إضاف َية لل ُّطالب

قاعة رياض َّية
ال ُكلِّيَّة األكاديميَّة الجليل الغربي ُت َو ِّفر ُ
لطالبها قاعة رياضيَّة متطوِّ رة وعصريَّة ،تشمل ملعب كرة سلّة للمُح َت ِرفين ،الذي يُستخدم أيضًا أللعاب ال ُكرة
َّ
الطائِرَ ة.
َ
ً
القاعة مُجَ هَّزة بمدرج لـِ  420مُشاهِدا وتجري فيه عروض.
ُد َّكان ال ُّطالب "أكاديمون"
في منطقة مركز ّ
الطلبة يعمل ُد َّكان يعرض مجموعة مُنتجات متنوّ عة ،بدءًا من معدَّات ال َّتعليم وح ّتى الهدايا ،بأسعار مُغريَة للطالب.
أوقات العمل:
في أيَّام األحد -الخميس بين السَّاعات  ،18.00-8.00يوم الجمعة بين السّاعات 13.00-8.00
رقم الهاتف:
خدمات تصوير
في منطقة مركز ّ
الطلبة يوجد مركز تصوير مستندات.
المركز يُقدِّم خدمات في :تصوير مستندات ،نشر ،تصوير ُكتيّبات ،تجليدات سلكيّة(حلزونيَّة) /عاديَّة ،تصوير على شرائح عرض ،تصفيح.
ساعات العمل:
(استراحة بين السّاعات )14.00-13.30
في أيَّام األحد -الخميس بين السَّاعات
يوم ال ُجمعة بين السَّاعات
رقم الهاتف:
عيادة أسنان
في نطاق الخدمات اإلجتماعيَّة التي ُت َق َّدم ُّ
للطالب ولجمهور المنطقة ،تعمل في منطقة مركز ّ
الطلبة عيادة طب أسنان بإدارة مهنيّة مِن ِقبَل د .ليفي
زوهر.
العيادة ُت َقدِّم خدمات طب أسنان في مجموعة متنوعة من العالجات.
خدمات مطاعم
تتوفر لطالب ال ُكلِّيَّة كافتيريا حليبيَّة ومطعم يُقدّم اللحوم ،تتوفّر فيهما تشكيلة أطعمة غنيَّة ومتنوّ عة.
األسعار وال ّتشغيل هما بمُراقبة ال ُكلِّيَّة ولجنة ّ
الطالب
كافتيريا :أيَّام األحد -الخميس 19.30-7.30 ،ويوم الجمعة13.00-7.30 :
موقف س َّيارات
تتوفّر لخدمة ّ
الطالب الذين يتعلّمون في ال ُكلِّيَة مواقف سيّارات مُحاذية لل ُكلِّيَّة ،بدون دفع.

المحتويات
كلمة رئيس ال ُكلِّيَّة
أصحاب المناصب
معلومات عامّة

اللقب األول
شروط القبول
ُكلِّ َّية اإلدارة على إسم سير هاري سولومون
قسم اإلدارة -أُحاديّ القسم ُ
وثنائي القسم
ُ
إدارة مع تخصّص في المشاريع الصّغيرة والمتوسّطة -أحاديّ القسم
قسم االقتصاد -أُحاديّ القسم ُ
وثنائي القسم
قسم الدّراسات اللوجستيَّة* ُ -ثنائيّ القسم
قسم علوم الصّيانة وال ّترميم -أُحاديّ القسم
قسم علم الجريمة -أُحاديّ القسم
قسم الدّراسات المسرحيَّة -أُحاديّ القسم
قسم ال َّتربيَة  -أُحاديّ القسم ُ
وثنائي القسم
قسم علم اإلجتماع*ُ -ثنائيّ القسم
القسم مُتعدّد المجاالت* -أُحاديّ القسم ُ
وثنائيّ القسم
مسارات لألشخاص العاملين
مُلحق 1 -إنجليزيَّة
مُلحَ ق -تعبير عبري
مُلحَ ق  3 -إمتحان بسيخومتري

لقب "بلوس" في وحدة الدّراسات ال ّتكميل ّية وال ّتعليم الخارجي
وحدة ال ّتعليم قبل األكاديمي

معلومات عامّة
مسارات ال ّتعليم
تحضيريَّات للبجروت
تحضيريَّات قبل ال ّتعليم األكاديمي

خدمات لل ُّطالب -معلومات عا َّمة
المكتبة
أمين مظالم ّ
الطلبة
عميد ّ
الطلبة
خارطة الوصول إلى ال ُكلِّيَّة

*منح اللقب مشروط بمُصادقة مجلس ال َّتعليم العالي
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أصحاب المناصب
إدارة ال ُكلِّ َّية األكاديم َّية
عينبال جلعادي
بروفسور دوف دفير

بروفسور يعكوف هورنيك-
يرون رايز
الوحدة األكاديم َّية
ليئة كالمنوفيتش
سمدار سلمة
رؤساء األقسام
بروفسور يعكوف هورنيك
بروفسور دانيئيل تشمنسكي
بروفسور دافيد بيري
بروفسور جدعون فيشمان
بروفسور يوسف شيرمان
بروفسور يوفال وولف
بروفسور دان أوريان
بروفسور أوري لفيتان
د .نداف كيشطن
د .حاييم شفيربر
ال ّسيّد جدعون دافيدسون
ُمر ِّكزو األقسام
راحيل مهرشيك
أمنون كوميلوش
دانا شفونغين-
حايا شنار
شلوميت أزوجي
أورطال غاز
عنات يوناش
إدفا فانتليس
رونيه بايس
نطاع ليفي
عيناف لحميش
قسم اإلمتحانات
سريت ريغف
إلكا دورون
عيناف لحميش
راحيل فرانكو
إدارة ال ّطلبة
زيفا توج
عايشة مُرسي
إيتي حاييموفيتش
أورطال مرجي

رئيس
الرَّ ئيس
نائب رئيس
مُدير عام
رئيس اإلدارة األكاديميَّة
سكرتيرة إدارة الوحدة ومُدير طاقم
رئيس ُكلّيَّة اإلدارة ورئيس قسم اإلدارة
رئيس قسم اإلقتصاد
رئيس قسم الدراسات اللوجستيَّة
رئيس قسم علم الجريمة
رئيس قسم ال َّتربيَة
رئيس القسم ُم َت َع ِّدد المجاالت
رئيس قسم دراسات المسرح
رئيس قسم العلوم اإلجتماعيَّة
رئيس قسم دراسات الصّيانة وال َّترميم
ُم َنسِّق أكاديمي القسم مُتعدّد المجاالت
رئيس قسم اللغة اإلنجليزيّة كلُغَة أجنبيَّة
ناحوم -إدارة ،إقتصاد
إدارة ،إقتصاد
إدارة ،إقتصاد (سكرتيرة قسم)
تربية
تربية
تربية (سكرتيرة قسم)
علم اجتماع
علم الجريمة ،دراسات الصّيانة وال ّترميم ،دراسات المسرح
القسم مُتع ِّدد المجاالت
القسم مُتع ِّدد المجاالت
القسم مُتع ِّدد المجاالت (قائم بأعمال)
مُر ِّكزة قسم اإلمتحانات
سكرتيرة
سكرتيرة
سكرتيرة ،مسؤولة مُراقبة
مُنسّقة إداريّة
ّ
مر ِّكزة لجنة قبول الطالب
سكرتيرة
سكرتيرة

