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مًعا نطّور التعليم في املجتمع العربي
ألّن املعرفة وحدها ال تكفي 

ال بّد أن يصاحبها التطبيق    
وألّن التخطيط وحده ال يكفي

ال بّد أن يصاحبه التنفيذ 
وألّن النجاح وحده ال يكفي

ال بّد أن يصاحبه التفّوق

املعهد األكادميي العربي للتربية - بيت بيرل، يُهنئ ُطالبه الذين اختاروا الدراسة فيه 
ويَتمنى للجميع عاًما دراسيًا ممتًعا وُمثمرًا

بفخر واعتزاز
د.علي وتد

رئيس املعهد
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هوية املعهد وأهدافه التربويّة
اخلريجات  تأهيل  إلى  بيرل،  بيت  كلية  في  للتربية  العربي  األكادميي  املعهد  يسعى 
خالل  من  البالد،  هذه  في  العربي  وتطويراملجتمع  تنمية  على  للعمل  واخلريجني، 
»الكيف  على  نؤكد  املعهد  في  إننا  واالجتماعية.  والثقافية  التعليمية  املؤسسات 
في التعليم« وعلى تطبيق معايير الشفافّية والدميوقراطّية في اتخاذ القرارات، وعلى 
التعامل مع احملاضرين والطلبة وفق املعايير األكادميية املتبعة. هذه األخالقيات والقيم 
على  القادرين  واملعلمني،  املعلمات  من  املستقبل  جيل  لتأهيل  متينًا  أساًسا  تشكل 
نقل ثقافة اإلبداع والتمّيز إلى املدارس ومؤسسات الثقافة والتنمية اإلجتماعية. نحن 
التربوية،  الواثق بقدراته  املؤِمن برسالته،  املعلم  دور  نثمن بشكل ملحوظ  املعهد  في 
والقادر على مواجهة حتديات العصر احلديث، والتأقلم مع التطورات العلمية والثقافية 

املستمرة. 
تأسس املعهد األكادميي العربي للتربية في إسرائيل في أيلول عام 1971 في مدينة يافا. 
هذا املعهد العريق اِنتقل الى أماكن أخرى ليستقر منذ سنة 1981 في مكانه احلالي 
في كلّية بيت بيرل األكادميية، قريبًا من البلدات والقرى العربية في وسط البالد )املثلث(. 
إعداد  حقل  في  خدماته  تقدمي  هذا،  يومنا  وحتى  تأسيسه  منذ  املعهد  واصل  لقد 
يفخر  املعهد  إن  املستكملني.  املعلمني  قدرات  وتعزيز  إثراء  اجلدد،  واملعلمني  املعلمات 
مبستويات محاضريه التعليمية، العلمية والبحثية. كما أننا قررنا أن نفضل »الكيف ال 

الكم« في إعداد املقبولني للدراسة في املعهد. 
يحافظ املعهد باستمرار على طابعه كمؤّسسة إلعداد املعلمات واملعلمني العرب، وفي 
الوقت نفسه يسعى إلى التجديد والتغيير. هذا اجلمع بني احملافظة على أصالة املعهد 
وعراقته وتطوير برامج جديدة تتناسب مع احتياجات املجتمع العربي، تضمن مواجهة 
حتديات العصر والتواصل املستمر مع قضايانا اخلاّصة كأقلية عربية في إسرائيل. إننا 
لكننا  املتميزة.  والثقافة  الُهوية  تنمية  وعلى  العربية،  بالّلغة  التدريس  على  نحافظ 
في الوقت نفسه، نستفيد من كوننا جزءًا ال يتجزأ من كلية بيت بيرل، التي يتعايش 
فيها جنبا إلى جنب العرب واليهود على أساس املساواة واالحترام املتبادل. هذا الدمج 
بني احملافظة على الهوية اخلاصة للمعهد وكونه جزءًا ال يتجزأ من مؤسسة أكادميية 

عريقة، يشكل أساًسا متينًا للنجاح والتطور.   
لقد طرأت على املعهد األكادميي منذ أواخر عام 2009، تغييرات وإصالحات في مجاالت 
وتعزيز  والطلبة،  للمحاضرين  األكادميي  املستوى  رفع  إلى  املعهد تسعى  فإدارة  شتى. 
العالقة االجتماعية الصحيحة بينهم. كما يسعى املعهد باالضافة إلى دوره األساسي 
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خاصة  وقضاياه،  العربي  املجتمع  مع  التواصل  إلى  واملعلمني،  املعلمات  تأهيل  في 
االجتماعية والثقافية منها. هذا التواصل من خالل املؤسسات التعليمية والثقافية 
إلى خدمة املصلحة  املختلفة، يسعى  املدني  املجتمع  احمللية ومؤسسات  والسلطات 

العامة والتنمية، ومواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة. 

إطار الدراسة في املعهد وأهدافها
َخّول مجلس التعليم العالي املعهد صالحية منح خريجيه شهادة ألـ )B.Ed.(. هذه 
الصالحية تلزم املتسجل للمعهد الدراسة به مدة أربع سنوات، شريطة أن ينجح في 
نهايتها في جميع متطلبات املسار الذي يدرس فيه ، ليحصل على الشهادة املذكورة 

أعاله.
ومبوجبه  اجلديد  املنهاج  على  للمعهد،  العالي  التعليم  2008 صادق مجلس  عام  منذ 
يتعلم الطالب 92-96 ساعة تعليمية سنويًا في املسار، بدالً من 110 ساعات بحسب 

املنهاج القدمي.
لقد وضع املعهد نصب عينيه األهداف التالية: 

إعداد معلم متنور، ذي نهج إنساني وعقل محب لالستطالع، ومتمكن في مجاالت    .1
املعرفة وتعليمها.

اإلرشاد  خالل  من  مبادراتهم  وتشجيع  الذاتية،  التعليمية  الطالب  قدرات  تطوير    .2
الشخصي والتجارب املخبرية، والعمل في ورشات تعليمية ومكتبية.

زيادة وعي الطالب للتغيرات والتجديدات التي حتدث في املجتمع العربي الدينامي.   .3
تنمية املعرفة للتعايش اليهودي العربي في الدولة من خالل االحترام املتبادل، وزيادة    .4

الثقة بني الشعبني، والتربية للدميوقراطية.
ملشاكله  الوعي  وتنمية  العربي  الوسط  في  والتعليم  التربية  جهاز  على  التعرف    .5

املختلفة، وطرائق التغلب عليها، وتقدمي حلول مناسبة.
تزويد املعلم باملهارات املطلوبة لقيامه مبهام التدريس، والتركيز على التربية العملية.   .6

توسيع معلومات الطالب ومعارفهم في مواضيع تخصصهم في املراحل التالية:   .7
جيل الطفولة املبكرة، املدرسة االبتدائية وفوق االبتدائية، والتربية اخلاصة.  

االجتماع،  علم  النفس،  )علم  التربية  لعلم  األساسية  النظريات  على  التعرف    .8
الفلسفة( ذات األهمية البالغة ملهنة التدريس.

متيز  التي  اخلاصة  الظروف  مع  تتالءم  مختلفة،  تدريسية  أساليب  على  التدريب    .9
التربية  حقل  في  التجديدات  وإبراز  العربي،  واملجتمع  العربية  املدارس  في  التعليم 

والتعليم.
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العامة لدى الطالب، وترسيخ املعرفة في مجاالت مختلفة، مثل:  الثقافة  10.  توسيع 

اللغة العربية، حضارة عربية وإسالمية، حضارة عاملية، علم احلاسوب، وغيرها.
بواسطة  العربي  املجتمع  وخدمة  اجلماهيري،  العمل  فضيلة  الطالب  اكتساب   .11

مساقات خاصة، والتأكيد على التربية العملية إلعدادهم للعمل اجلماهيري.
12.  قلب املدرسة العربية إلى واحة تعليمية منتجة تشارك فعلياً في إعداد املعلمني 

واملعلمات.

منهاج إعداد املعلمات واملعلمني

1. تعريف 

1. املسار : طبقة اجليل التي يتخصص بها منهاج إعداد املعلمني.
يقترح املعهد ستة مسارات وهي: 

مسار املدرسة االبتدائية )الصف األول حتى السادس(.   #

مسار املدرسة فوق االبتدائية ) الصف السابع حتى العاشر(.   #

مسار البستان: جيل الطفولة املبكرة، مع إمكانية توسيع التخصص ليشمل    #

الصفني األول والثاني.
مسار التربية خاصة )الصف البستان، حتى الثاني عشر( أو التربية اخلاصة جليل    #

الطفولة املبكرة.
مسار اللغة االجنليزية.   #

مسار التميز.   #

2. تخصص : التخصص في مجال املعرفة.
كل تخصص يشمل 26 ساعة سنوية. هناك ثالث إمكانيات للتخصص: 

1. تخصص أول + تخصص ثاٍن )يتعلم الطالب تخصصني مًعا(.
2. تخصص واحد موسع. 

3. تخصص + عناقيد.
ت. عنقود: هو وحدة تعليمية تتكون من 10 ساعات سنوية، أو 15 ساعة سنوية في 

مجال معرفة معينة )تخصص(.
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يقترح املعهد، التخصص في مجاالت املعرفة اآلتية:   
جيل الطفولة )إمكانية إضافة الصف األول والثاني(.   .1

اللغة العربّية وآدابها.   .2

اللغة العبريّة وآدابها.   .3
اللغة اإلجنليزية.   .4

الرياضيات.   .5
احلاسوب.   .6

العلوم الطبيعية.   .7
التاريخ.   .8

التربية خاصة.    .9
10. التربية اخلاصة جليل الطفولة املبكرة.

2. مبنى التعليم
يشمل منهاج التعليم أربع وحدات أساسية:  

علم التربية والتدريس ) يشمل دراسات بيداغوغية وتربية عملية(. أ.  
ب.  مواضيع التخصص )موضوعان، موضوع موسع، موضوع واحد وعناقيد تعلم(.

ت.  مساقات عامة.
ث. مساقات أساسية ومساقات مساعدة.

يجب عل كل طالب أن يتعلم 92 - 96 ساعة سنوية. هناك بعض االختالفات بني 
مواد التدريس في كل مسار ومسار، وهذا يتالءم مع املتطلبات املتعارف عليها، وعدد 

الساعات املفروضة من قبل مجلس التعليم العالي.
3. مدة الدراسة في املعهد وعدد ساعات التعليم

أ. مدة الدراسة
.).B.Ed( تستمر الدراسة في املعهد أربع سنوات ملن يريد احلصول على شهادة ألـ

ب. عدد ساعات التعليم
عدد ساعات التعليم املسموحة في كل سنة محددة، وفق منهاج التعليم امللزم، 
الساعات  عدد  يتجاوز  أن  له  يحق  ال  ولكن  جزئيًا،  تعليًما  يتعلم  أن  للطالب  ويحق 

املقررة للمنهاج التعليمي في املسار، والسنة التي يتعلم بها.
إن عدم االلتزام بالساعات املقررة، يتطلب موافقة خاصة من إدارة املعهد وميكن أن 

تعطى في ظروف خاصة فقط.
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التسجيل وشروط القبول
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التسجيل وشروط القبول للطالب املنتظمني
عالمة الدمج - بجروت وامتحان بسيخومتري

البجروت  عالمة  إلى  استنادًا  للتعليم  الطالب  يقبل  التربية،  وزارة  تعليمات  حسب 
وعالمة الدمج الناجتة عن حتصيل الطالب في امتحان البسيخومتري ومعدل عالمات 

البجروت.
الثاني عشر ويحمل شهادة بجروت أن يتسجل للدراسة  يحق لكل من أنهى الصف 
في املعهد، كما ويحق التسجيل لطالب الصف الثاني عشر الذين سيتقدمون جلميع 

امتحانات البجروت في صيف 2015. 

يقبل للمعهد كل من تتوفر لديه الشروط التالية:
1. شهادة بجروت أو تصديق يثبت استحقاقه لشهادة البجروت. 

2. يتم قبول الطالب حسب اإلمكانيتني التاليتني:
# شهادة بجروت ذات جودة )תעודת בגרות איכותית( تعفي من البسيخومتري.

# مرشح ليس لديه شهادة بجروت ذات جودة يجب أن تكون لديه عالمة بسيخومتري 

 + )بجروت  الدمج  عالمة  البسيخومتري(.  عالمة   50% و  بجروت  عالمة   50%(
بسيخومتري( ال تقل عن 535.

3. شروط قبول إضافية:
وحدات   3 البجروت  شهادة  في  العربية  اللغة  موضوع  في  االقل  على   80 عالمة   #

تعليمية او عالمة 70 على االقل في 4 وحدات تعليمية فما فوق.
فما   75 عالمة  على  ويحصل  العربية  اللغة  في  خاصا  امتحانا  املرشح  يجتاز  ان    #

دورة  الصيفية  العطلة  في  يتعلم  أن  يستطيع  االمتحان  في  ينجح  ال  من  فوق. 
حتضيرية )60 ساعة(، وذلك قبل بداية السنة الدراسية. عالمة النجاح في الدورة 

التحضيرية هو 75.
مقابلة  املسارات:  كل  في  املرشحني  لكل  اخرى  تصنيف  عمليات  إجراء  سيتم    #

)شخصية أو جماعية( وامتحان في كل التخصصات.
كل املرشحني الذين ال تتوفر لديهم عالمة بسيخومتري، عليهم القيام بامتحان   

أمير )אמי"ר( وذلك ملعرفة مستواهم في اللغة االجنليزية. 
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شهادة بجروت ذات جودة:

شروط القبول

مسار

شهادة بجروت ذات جودة
احلد االدنى 

ملعدل البجروت
جلان القبول العلوم 

اإلنسانية 
واالجتماعية

علوم

+92+بستان

+92++ابتدائي

فوق االبتدائي - 
علوم+رياضيات 

+ حاسوب
+100+

فوق االبتدائي 
+94+- لغات

فوق ابتدائي: 
تاريخ وعربي أو 

تاريخ وعبري 
+94+

+100+لغة إجنليزية

+100+تربية خاصة

 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية: 4 وحدات لغة إجنليزية ו-5 وحدات مبوضوع آخر

 5 او   85 3 وحدات رياضيات عالمة  أو  4 وحدات رياضيات  4 وحدات لغة إجنليزية،  علوم: 
وحدات مبوضوع علمي آخر 

شروط القبول ملسار التميز
دمج  عالمة  على  حصلوا  قد  الذين  املرشحون  املسار  لهذا  يقبل  املتفوقني:  برنامج  أ. 
اجتياز كل عمليات  املرشحني عليهم  630 فما فوق. كل  )بجروت + بسيخومتري( 

التصنيف كجزء من عملية التسجيل.
دمج  قد حصلوا على عالمة  الذين  املرشحون  املسار  لهذا  يقبل  املمتازين:  برنامج  ب. 
620 فما فوق. كل املرشحني عليهم اجتياز كل عمليات التصنيف كجزء من عملية 

التسجيل.
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1. التسجيل وشروط القبول لطالب شهادة التدريس / واملستكملني: 
#  عالمة 75 في اللقلب األول في العلوم اإلنسانية.

#  عالمة 70 على األقل في اللقب األول في العلوم.

#  عالمة 80 وما فوق في اللقب األول او االستحقاق للقلب األول ملسار التربية اخلاصة. 

العربية  اللغة  امتحان  اجتياز  واملستكملني   / التدريس  املرشحني لشهادة  على كل   
كباقي املرشحني.

تعلم  يريد  مرشح  لكل  البجروت  امتحان  في  العربية  اللغة  عالمة  تكون  أن  يجب    #

موضوع اللغة العربية 80 على األقل )4 وحدات(.
في  األقل  على   80 لديه عالمة  تكون  أن  يجب  آخر  تعلم تخصص  يريد  كل مرشح    #

موضوع اللغة العربية في شهادة البجروت في 3 وحدات تعليميه فما فوق، أو عالمة 
70 في 4 وحدات في موضوع اللغة العربية.

شروط القبول للقب الثاني
#  أن يكون املرشح حاصل على اعفاء في اللغة اإلجنليزية.

#  على املرشح اجتياز مقابلة شخصية.

#  أن يكون املرشح حاصال على شهادة تدريس.

#  أن تتوفر للمرشح 3 سنوات خبرة في سلك التعليم. 

11 | 
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  M.Ed. لقب ثان لغات
#  عالمة 80 على األقل في اللقب األول في املواضيع التالية: لغة عربية، لغة عبرية، لغة 

اجنليزية وملعلمي الطفولة املبكرة والتربية اخلاصة.
)التعبير الشفهي، قراءة  اللغات  باقي  متكن واضح من لغة األم ومتكن أساسي من    #

علمية(.

  M.Ed. لقب ثان ثقافة وحضارة عربية
#  عالمة 80 على االقل في اللقب األول. 

 \ ملسارات  التسجيل  باب  إغالق  العربي  األكادميي  للمعهد  يحق  هامة:  مالحظة 
لتخصصات معينة، وذلك يتعلق بعدد املقبولني.

M.Teach فوق االبتدائي:

#  عالمة 80 على األقل في اللقب األول. معدل 70 على األقل للمرشحني مبجاالت العلوم 

الدقيقة. 
لديهم  أو  باملوضوع  الصلة  ذات  املجاالت  في  أكادميية  خلفية  لديهم  ليست  طالب    #

مجال  في  األغلب  على  تكميلية،  مساقات  تعلم  منهم  سيطلب  جزئية،  خلفية 
التخصص.

امتحان البسيخومتري
إًن اجتياز امتحان البسيخومتري في اللغة العربية هو بديل للقبول للمعهد بحسب 

شهادة بجروت ذات جودة. إن شهادة البجروت العادية )ليست ذات جودة( وحدها ال 
متنح املرشح حق القبول للمعهد.

مواعيد امتحانات البسيخومتري هذه السنة هي:

نهاية التسجيلموعد االمتحان
1-2.4.201515.2.2015

2.2.201520.5.2015

على كل طالب يرغب في االلتحاق باملعهد في السنه الدراسية 2016-2015 أن يتسجل 
البسيخومتري  االمتحانات  مركز  في   2.7.2015 أو   1-2.4.2015 ملوعد  االمتحان  لهذا 
امتحانه  نتائج  يرسل  وأن  االمتحانات  مركز  إعالم  الطالب  على  يترتب  القطري. 

البسيخومتري إلى الكلية.



13 | 

امتحان دخول في اللغة العربية
في  االلتحاق  يبتغي  طالب  كل  على  يترتب   ،2012-2011 الدراسية  السنة  من  ابتداء 
املعهد األكادميي العربي للتربية في كلية بيت بيرل، أن يتقدم المتحان دخول في اللغة 
العربية، شريطة أن يحصل على عالمة 75 على األقل. نذكر بأن االمتحان سيجرى في 

املعهد، وذلك في 3 مواعيد منفصلة
موعد أ:  04 - 8- 2015
موعد ب: 17 - 9- 2015
موعد ج: 7- 10 - 2015

)بناءً على تعليمات وزارة املعارف(.
الطالب الذي ال يحصل على العالمة املطلوبة، ميكنه االشتراك في دورة حتضيرية خالل 

العطلة الصيفية في املعهد، قد تؤهله للحصول على العالمة املطلوبة.
يشتمل مبنى االمتحان على: أ. فهم مقروء. ب. معرفة لغوية )نحو، صرف، بالغة، داللة 
لغوية، عالمات الترقيم، وإمالء(. ج. تعبير كتابي. ميكن اإلطالع على منوذج من اإلمتحان 

في موقع املعهد األكادميي العربي للتربية بيت بيرل. 

املعهد  في  التخصصات  جلميع  إلزامي  العربية  اللغة  امتحان  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
للطالب املنتظمني وللمستكملني.    

 

شهادة البجروت من خارج البالد
ميكن ألي شخص يحمل شهادة بجروت من خارج البالد، أن يقبل للتعليم في املعهد 

بحسب عالمة البسيخومتري، على أال تقل عالمته عن 535.

احتساب عالمة الدمج
عالمة الدمج هي العالمة الناجتة عن جمع حتصيل املرشح في امتحان البسيخومتري، 

مع معدل شهادة البجروت املوازنة في سلم البسيخومتري مقسوما على اثنني.
الطريقة هي:

إحتساب معدل شهادة البجروت. أ.  
موازنة معدل البجروت مع سلم البسيخومتري حسب املعادلة التالية: ب.  

معدل شهادة البجروت مضروبًا بـ 7.26 مطروًحا منه 116.8.  
ت. اضافة عالمة البسيخومتري الى معدل شهادة البجروت في سلم البسيخومتري 

وتقسيم املجموع على اثنني:
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مثال:
# معدل شهادة البجروت ملتقدم معني 91.

# عالمة البسيخومتري التي حصل عليها 550

أوالً: موازنة معدل البجروت حسب سلم البسيخومتري:

 116.8 - )7.26 X 91( = 543.86

   
معدل شهادة        املعدل في سلم 

البجروت                 البسيخومتري 

ثانياً: نحسب عالمة الدمج

            546.93= 543.86 )معدل البجروت( + 550 )عالمة البسيخومتري( 

    2

إرشادات عامة لتعبئة استمارة التسجيل
يجب قراءة اإلرشادات بإمعان شديد قبل تعبئة االستمارة.   .1

يجب استعمال قلم حبر أزرق أو أسود لتعبئة االستمارة.   .2
صورة عن الهوية.   .3

وصل لقسيمة الدفع املعدة للمعهد بقيمة 410 شواقل مختومة من قبل البنك.    .4
أو التسجيل بواسطة موقع الكلية بقيمة 330 شاقال.

شهادة البجروت. أما بالنسبة للطالب الذين يدرسون حاليا في الصفوف الثانية    .5
عشرة فعليهم إرسال تسريع إلى قسم االمتحانات في الوقت املناسب، لتعجيل 
إرسال نتائجهم ألن التأخير في تسليم شهادة البجروت للمعهد عن الوقت احملدد 

يعيق قبول الطالب إليه. لن تقبل نتائج البجروت بعد تاريخ 15.9.2015. يجب 
تسليم عالمة البسخومتري حتى موعد أقصاه 15.9.2015، هذا إن لم تبعث من 

قبل مركز االمتحانات القطري.
كل من يتسجل للدراسة في املعهد ميكنه أن يختار واحًدا من املسارات التالية:   .6

أ. مسار إعداد املعلمني العرب للمدرسة اإلبتدائية )األول حتى السادس(.
ب. مسار إعداد املعلمني العرب للمدرسة فوق اإلبتدائية.
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ت. مسار إعداد املعلمني العرب ملدارس التعليم اخلاص.
ث. مسار إعداد معلمات البستان - مربيات لرياض األطفال ولدور احلضانة مع 

إمكانية توسيع التخصص ليشمل الصفني األول والثاني.
ج. مسار اللغة االجنليزية.

ح.  مسار التميز: مرفق ملخص خاص في ذيل الكراس.
7. كل من يتسجل ملسار املدرسة االبتدائية عليه أن يختار تخصًصا في أحد املجاالت 

التالية:
أ. علم الطبيعة والرياضيات.

ب. اللغة العربية وآدابها واللغة العبرية وآدابها.
ت. اللغة العربية وآدابها والتاريخ. 
ث. اللغة العبرية وآدابها والتاريخ

8. كل من يتسجل ملسار املدرسة فوق االبتدائية، عليه أن يختار أحد املجاالت التالية:
أ. اللغة العربية وآدابها واللغة العبرية وآدابها.

ب. الرياضيات وعلم احلاسوب.
ت. علوم الطبيعة )موضوع موسع(.

ث. اللغة العربية وآدابها والتاريخ.
ج. اللغة العبرية وآدابها والتاريخ

9.  كل من يتسجل ملسار التربية اخلاصة عليه أن يختار مجاالً واحدا من املجالني 
التاليني:

أ. تربية خاصة )21-6(.
ب. تربية خاصة جليل الطفولة املبكرة.

10.  اللغة اإلجنليزية وآدابها )موضوع موسع(.  
11.  كل من يتسجل ملسار البستان عليه أن يختار مجال الطفولة املبكرة  أو 

الطفولة املبكرة مع إضافة الصفني األول والثاني.
12. على املتسجل للمعهد أن يختار اثنتني من اإلمكانيات املذكورة أعاله: أفضلية 
أولى وأفضلية ثانية. إذا لم يقبل املرشح لألفضلية األولى بسبب حتصيله في 

البجروت والبسيخومتري أو بسبب عدم تسجيل عدد كاف لهذه األفضلية، 
فسوف تعطى له األفضلية الثانية. يفضل أن تكون األفضلية الثانية من مسار 

آخر وليس من نفس املسار.

15 | 
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دراسات في التربية والتدريس
هذا املجال الزامي لكل الطالب في املعهد و يشمل نوعني:

1. علم التربية
)نعني  الكلية  في  الطالب  جلميع  التربية  في  املساقات  جميع  تشمل  والتدريس،  التربية  دراسة  إن 
الطالب املنتظمني واألكادمييني املستكملني(. هذه املساقات مشتركة لكل مسارات التأهيل للتدريس: 
اللغة اإلجنليزية  االبتدائي ومسار  االبتدائي، املسار فوق  التربية اخلاّصة، املسار  البستان، مسار  مسار 

ومسار التميز
الدراسات في التربية والتدريس، تتضمن مساقات نظريّة. قسم من املساقات التي يتعلمها الطالب 
)من كافة التخصصات( هي مساقات في مجال التربية، األمر الذي يسهم في إثراء العملية التربويّة، 
أما القسم اآلخر فهي مساقات خاصة باملسار الذي يدرس فيه الطالب. إن املساقات النظرية تشمل 
علم النفس التربوي، علم االجتماع التربوي، وفلسفة التربية، مع التركيز على العالقة بني هذه العلوم 

التربويّة ومهنة التدريس.
يشمل التعليم ورشات عمل تربويّة، تهدف إلى إكساب مهارات تعليمّية، وتنمية كفاءات شخصّية، 
فضالً عن وجود مساقات تبحث في نظريات التعليم والتدريس اخلاّصة، و تتالءم مع مجموعات اجليل أو 

التخصصات، باإلضافة الى دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصال املختلفة في اإلقليم الدراسي.
يهدف منهاج الدراسات في التربية والتدريس، الى إعداد وتأهيل خريجني ذوي معرفة وثقافة واسعة 
ولديهم الدافعّية للعمل في مجال التعليم، ويرون في التدريس مهنًة ممتعة ومتنحهم االكتفاء الذاتي، 
املقدرة  ولديهم  االجتماعي،  والعدل  باملساواة  ويهتمون  االجتماعّية،  للقيم  احلس  لديهم  كمعلمني 

على عدم التمييز، واالستعداد لالعتراف باالختالفات بني بني البشر واحترام خاّصيتهم.  

2. التربية العملية 
تعتبر التربية العملية حلقة الوصل بني اجلانبني األساسيني في دور املعهد األكادميي العربي للتربية 
معلم  إعداد  عند  وال ميكن  التربوي.  واجلانب  األكادميي،  اجلانب  وهما:  للتربية  العربي  األكادميي  املعهد 
املستقبل الفصل بني هذين اجلانبني. التربية العملية ميدان حقيقي من خالله يقوم الطالب املتدرب 
بتطبيق ما تعلمه من املبادئ النظرية التربوية بشكل عملي في احلقل احلقيقي، وهو املدرسة، وذلك 
حتت إشراف معلمني مدربني أكفاء ومرشدين تربويني ذوي تأهيل وخبرة واسعة. وهكذا تسنح الفرصة 
التدريس بشكل  التربوية اخلاصة بعملية  واملواقف  املتدرب من مشاهدة ومواجهة األحداث  للطالب 
فعلي، األمر الذي يكسبه العديد من املهارات التي متكنه من حتمل مسؤولية مهام التدريس التي يقوم 
بأدائها باإلضافة إلعداده وجتهيزه جتهيزًا كامال ملواجهة التحديات وتطوير التفكير االرتدادي لديه. حيث 
يقضي الطالب املتدرب في املدرسة يوماً كامالً من كل أسبوع وملدة ثالث سنوات، باإلضافة إلى أسبوع 
مكثف أو أسبوعني مكثفني. ومن أجل حتقيق أهداف التربية العملية بصورة أفضل وأجنع، فقد تبنى 
املعهد األكادميي العربي للتربية في بيت بيرل منوذًجا خاًصا به ومختلًفا عن النموذج التقليدي، أساسه 
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التعاون واملشاركة الفعالة بني املدارس املدربة واملعهد أال وهو » املدرسة للتطور املهني«
)P.D.S - )professional development school ومن أهداف هذا النموذج اجلديد في البالد:

تعزيز وتقوية ثقة الطالب املتدرب على الصعيد الشخصي واملهني ، وتطوير مهارات تسهم في   أوالً:  
مجابهة فعالة لكل املهام املطلوبة من معلم مبتدئ. 

للعملية    راجعة  وتغذية  وحتليل  توثيق  بواسطة  املدرسة  داخل  التعليمية  العملية  تطوير  ثانياً: 
التعليمية . 

ثالثاً: تطوير جماعات تعلمّيه مكونة من: الطالب املتدربني، املعلمني املدربني، مركزين، طاقم الكلية، 
وذلك بهدف تطوير املهنية عند كل املشاركني في العملية التعليمية.  

فالهدف السامي من وراء تطبيق هذا املنحى هو إعداد خريجني، ذوي خبرة غنية قدر اإلمكان للتعامل 
املهني  والتطور  اجلمة  الفائدة  عن  ناهيك  املستقبلي،  عملهم  في  مختلفة  مبواقف  أفضل  بصورة 

للمعلمني املدربني الذين يهدفون ويسعون في نهاية املطاف إلى تطور املدرسة وتنميتها مهنيا.

مسار البستان
من املعروف في عصرنا أن التربية والتعليم، هي وسيلة هامة للحراك االجتماعي، لتحسني الظروف 
االقتصادية، لتنمية تفكير مستقل، لتحسني املكانة االجتماعية ولتنمية الشعور باالكتفاء والوعي 
اجلماعي. يتوقع من املربيات واملربني في مسار الطفولة املبكرة توفير بيئة تربوية آمنة وغنية من أجل 
حتضير األطفال في أعمار 0-6 للتعلم، وإكسابهم مهارات اجتماعية وحياتية من أجل تنمية هويتهم 
الشخصية، الوطنية والثقافية. كذلك يفترض أن يطور األطفال في هذه األجيال مهارات تفكيرية، 
لغوية، اجتماعية وحركية. لقد دلت األبحاث في هذا املضمار أن هناك عالقة طردية بني هذه املهارات 

وبني التحصيل العلمي في املراحل املختلفة في املدرسة، وبني حياة اجتماعية ومدنية ناجحة.  
بناء عليه، تشكل التربية في الطفولة املبكرة، بنية حتتية أولية، من أجل ضمان منو سليم في مراحل 
حياتهم التالية. في املقابل فإن النقص في ظروف مهنية وبيئية مالئمة، ميكن أن يشكل عامال عائقا 
تأهيل  إلى  برنامجا يهدف  بنينا  املنطلق  الطفال. من هذا  وأن يخلق فجوة واضحة بني  لنمو سليم، 
في  التربية  حتديات  مواجهة  على  قادرات  ليكّن  الفلسطيني،  العربي  املجتمع  في  األطفال  مربيات 
العصر الراهن، وفي مجتمع إسرائيلي يشمل ثقافات متعددة. هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل مربية 
أطفال قادرة على مالءمة األهداف حلاجات األطفال، قادرة أن تختار سبال مالئمة متكنها من أجل حتقيق 
األهداف التي حددتها، قادرة أن تخلق وعيا ذاتيا يؤدي إلى حتقيق األهداف التربوية، وجتديدها بشكل دائم 
، وقادرة على تنظيم بيئة تربوية وتعليمية تأخذ بعني االعتبار االختالفات بني األطفال وتنمي املهارات 

التفكيرية، االجتماعية، احلركية والشعورية على حد سواء.
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يقترح املسار التخصصات اآلتية:
1. جيل الطفولة املبكرة 0 - 6.

2. جيل الطفولة املبكرة وإمكانية إضافة تخصص الصفوف األول والثاني.
كل طالب اختار أحد املواضيع املذكوره أعاله، ملزم بتعلم عناقيد التخصص اآلتية:

1. اللغة العربية وآدابها
2. علوم 

3. رياضيات

مسار املدرسة االبتدائية
يؤهل املسار االبتدائي معلمات ومعلمني للمدرسه االبتدائية العربية، من الصف األول وحتى الصف 
السادس. مينح املعهد الطالب الذين يستوفون الواجبات والشروط الدراسية بعد أربع سنوات تعليمية 

.)B.Ed.( شهادة الـ
يعتمد منهاج التعليم في هذا املسار على فرعني رئيسيني للتخصص وهما: فرع اللغات وفرع العلوم.
فرع اللغات: يتخصص الطالب في هذا الفرع مبوضوعني رئيسيني وهما: اللغة العربية وآدابها واللغة 
العبرية وآدابها. يتعلم الطالب في هذا التخصص 52 ساعة سنوية بحيث يشمل 26 ساعه سنوية 

في موضوع اللغة العربية وآدابها و 26 ساعه سنويّة في موضوع اللغة العبرية وآدابها أو التاريخ.
فرع العلوم: يتخصص الطالب في هذا الفرع مبوضوعني رئيسيني وهما: علوم الطبيعة والرياضيات. 
يتعلم الطالب في هذا التخصص 52 ساعة سنوية بحيث يشمل 26 ساعة سنوية في موضوع علوم 

الطبيعة و 26 ساعه سنوية في موضوع الرياضيات.
إضافة إلى تأهيل طالب املسار في أحد تخصصات اللغات أو العلوم، يؤهل جميع طالب املسار االبتدائي 
لتدريس الصفوف األول والثاني في موضوع القراءة والكتابة وفهم املقروء. التأهيل لهذا املجال يتم 
في السنة التعليمية األولى، وأما التأهيل ملواضيع التخصص فيكتسبها الطالب في السنة الثانيه 
والثالثه من تعليمه. مجمل ما يتعلمه الطالب في املسار االبتدائي 92 ساعة سنوية على مدار أربع 

سنوات تعليمية.

 املسار فوق االبتدائي
يهدف البرنامج التعليمي في هذا املسار إلى إعداد معلمني للمرحلة فوق االبتدائية، يحصل خريجو 

املسار على شهادة الـ ).B.Ed( وذلك بعد إنهائهم السنة الرابعة بنجاح.
يعمل  املسار،  هذا  في  االبتدائية.  فوق  للمدرسة  ومتميزة  معينة  مواضيع  التخصص  مواد  تتضمن 
املعهد على تطوير واقتراح برامج تعليمية ألغلب املواضيع التي تدرس في املرحلة فوق االبتدائية في 
املدارس العربية. فيما يلي قائمة التخصصات التي يقترحها املعهد، حيث يختار كل طالب موضوعي 

تخصص أو موضوًعا موسًعا واحًدا.
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التخصصات هي:
#  اللغة العربية وآدابها + اللغة العبرية وآدابها.

#  الرياضيات + علم احلاسوب.  
#  علوم الطبيعة )تخصص موسع(. 

#  التاريخ + اللغة العربية وآدابها .
#  التاريخ + اللغة العبرية وآدابها

مسار التربية اخلاّصة
هدف التعليم في مسار التربية اخلاصة هو تأهيل كادر معلمني ومعلمات قادر على التدريس والعمل 

مع تالميذ ذوي احتياجات خاصة، في األطر املنفصلة واألطر العادية. 
تهدف الدراسة ايًضا إلى إكساب اخلريجني أساليب التقومي، التشخيص، ومهارات العالج. باإلضافه إلى 
ذلك، إعداد اخلطط الفردية لكل تلميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة. كما ويسعى قسم التربية اخلاصة 
إلى تأهيل معلمات قادرات على التعامل مع أهالي التالميذ املعاقني ومساعدتهم في التوجيه والعالج.
يواكب مسار التربية اخلاصة التغييرات والتجديدات في حقل التربية اخلاصة، ويساهم في إعداد كادر 

من املعلمني واملعلمات وفق هذه التغييرات. 
مبنى التعليم في املسار

أنهى  طالب  كل  يحصل  الرابعة،  السنة  انتهاء  وعند  سنوات.   4 القسم  هذا  في  التعليم  يستمر 
واجباته على شهادة الـ ).B.Ed( في التربية اخلاصة ألجيال من 21-6. 

وذلك حسب أحد االختيارات التالية:
االختيار األول: .B.Ed في التربية اخلاصة ألجيال من 21-6 
حيث يدرس الطالب 96 ساعة مكونة من املواضيع التالية:

مع  العمل  طرائق  اخلاصة،  التربية  في  مقدمة  وتشمل:  اخلاصة  التربية  في  التخصص  مواضيع   .1
أهالي األطفال، برامج في التربية اخلاصة، الدمج، مهارات حياتية، قوانني، عالج اضطرابات سلوكية، 
القراءة  تعلم  اخلاصة، صعوبات  التربية  في  املوسيقي  واحلركة،  الفن  عن طريق  أدب عالجي، عالج 
يختار  التخصص  مواضيع  ضمن  من  وغيرها.  اخلاصة،  التربية  في  العلمي  البحث  والرياضيات، 

الطالب أحد احملورين التاليني:
األول: إعاقات تطوريّه، ويشمل املواضيع التالية: إعاقات عقلية، التوحد، املتالزمات، وغيرها.  

ونواحي  املصحح،  التدريس  التعلم،  صعوبات  التالية:  املواضيع  ويشمل  التعلم،  صعوبات  الثاني:   
نفسيه عصبيه في القراءة، وغيرها. 

2. علوم التربية 
3. أساسيات التعلم 

4. عناقيد تخصصية من أقسام أخرى: عنقود اللغة واألدب العربي، وعنقود الرياضيات.
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االختيار الثاني: .B.Ed في التربية اخلاصة جليل البستان حيث يدرس الطالب 126 ساعة مكونة من 
املواضيع التالية:

ما ذكر في البنود 1،2،3،4 باإلضافة الى مواضيع التخصص في جيل البستان وتشمل: التطور العاطفي، 
االجتماعي والعقلي لدى األطفال، أدب األطفال، ألعاب األطفال، تطور التعليم والكتابة لدى األطفال، 

تطور مهارة احلركة، مسرح الدمى ورسومات األطفال.

مسار اللغة اإلجنليزية
يأتي برنامج تعليم اللغة اإلجنليزية ليلبي احلاجات التربوية والبيداجوجية للطالب العربي املتخصص 
باحلسبان:  الصلة  ذات  القضايا  من  العديد  البرنامج  يأخذ  وآدابها.  اإلجنليزية  اللغة  موضوع  في 
التربية  مجال  في  املتراكمة  واملعرفة  التطورات  العربي،  للطالب  االجتماعية  اللغوية-  اخلصوصية 

اللغوية، واملنهج اجلديد لتدريس اللغة اإلجنليزية في املدارس واملبني على مفهوم التربية اللغوية.
يهدف البرنامج إلى تعزيز وترسيخ معرفة الطالب بأدب اللغة وقواعدها، واستعمال اللغة في احملادثة، 
وذلك لتأهيل معلم له كفاءة عالية. ويهدف البرنامج إلى تهيئة الطالب وتزويده مبا يلزم من وسائل 

في مجال تعليم اللغة اإلجنليزية. 
للصفوف  االجنليزية  للغة  معلمني  لتأهيل  ومعد  موسع  واحد  مبوضوع  تخصص  هو  البرنامج  هذا 

االبتدائية وفوق االبتدائية، والذين يختارون هذا البرنامج التعليمي يدرسون 4 سنوات. 
تتألف دراسة اللغة االجنليزية من أربعة أقسام: مهارات لغوية )فهم مقروء، وتعبير كتابي وشفوي( 

)Literature( وأدب )Linguistics( علم اللغة ، )Language and Grammar( لغة، وقواعد

املرشح الذي يريد القبول حسب البسيخومتري + بجروت عليه أن يفي بأحد الشروط التالية: 
1. عالمة 80 فما فوق في 5 وحدات بجروت في اللغة اإلجنليزية.
2. عالمة 85 فما فوق في 4 وحدات بجروت في اللغة اإلجنليزية.

3. عالمة 100 في فرع اإلجنليزية من امتحان البسيخومتري.
كما وجترى للمرشحني مقابلة تشمل امتحانًا شفويًا وكتابيًا. 

مسار التميز في التدريس
القدرات  ذوي  وخصوصا  العالية،  األكادميية  القدرات  ذوي  والطالبات  للطالب  مخصص  املسار  هذا 
يهدف  والتعليم.  التربية  جهاز  في  وتعليمية  تربوية  لوظائف  أنفسهم  إعداد  في  املعنيني  القيادية 
تربوية  رؤيا  التربية والتعليم ذوي  إلى إعداد معلمات ومعلمني متميزين وأصحاب وظائف في  املسار، 
والذين  واالجتماعيني  التربويني  القادة  سيكونون  وبالتالي  عالية،  تدريسية  وقدرات  قيادية  وقدرات 

سيسعون إلى التغيير والتحديث في جهاز التربية والتعليم املنهجي والالمنهجي.
ميتاز املسار في املعهد األكادميي العربي للتربية بلقاءات يسودها التعددية الثقافية بني الطالب من ثالثة 
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معاهد في الكلية األكادميية بيت بيرل: املعهد األكادميي العربي للتربية، مدرسة الفنون »همدرشاه«، 
وكلية التربية العبرية. كما أن املسار يسعى بواسطة برنامجه اخلاص إلى التأكيد على تعلم مواضيع 
ثقافية وحضارية متنوعة واثراء منتسبيه إثراءً علميًا وأكادمييًا ومهنيًا بواسطة أساليب تعليم خاصة 
ومتنوعة، تستند إلى التعلم الذاتي واإلرشادي والتعلم عن بعد. كما أن مسار التميز يسعى إلى تعزيز 

املهارات القيادية واملبادرات الذاتية والتفاعل االجتماعي واجلماهيري.
مينح املسار اإلمكانية ملنتسبيه من الطالبات والطالب بناء خطة تعليم ذاتية، كما ويتمتع الطالب 

والطالبات في املسار مبرافقة فردية ومهنية خالل فترة التعليم في املعهد.
لهذا املسار برنامجان

أ. برنامج املتفوقني
ب. برنامج املمتازين

1. امتيازات الطالبات والطالب في برنامج املتفوقني
#  مينح برنامج املتفوقني ملنتسبيه من الطالبات والطالب مسارا تعليميا »مسّرعا«، أي تعليم ثالث 

سنوات فقط بدال من أربع سنوات في سبيل احلصول على الشهادة األولى في التربية والتعليم 
).B.Ed( وشهادة التدريس.

#  متنح لطالب ولطالبات برنامج املتفوقني اإلمكانية لتحويل مساقات تعليمية إلى مساقات تعلم 

ذاتي أو تعلم إرشادي فردي. 
#  يعفى الطالب والطالبات في برنامج املتفوقني إعفاءً كامالً من الرسوم التعليمية.

#  متنح للطالب والطالبات في برنامج املتفوقني منحة مالية سنوية ملدة ثالث سنوات.

واجبات الطالب والطالبات في برنامج املتفوقني
إلى االمتياز  90 على أألقل في كل سنة تعليمية، باإلضافة  حتصيل علمي عال، معدل عالمات    #

اإلبداعي والبحثي وتنفيذ املشاريع التربوية واالجتماعية.
#  مبادرات ذاتية للتطوع االجتماعي واجلماهيري داخل وخارج الكلية.

#  املشاركة في املؤمترات واأليام الدراسية اخلاصة ببرنامج املتفوقني القطري.
 3 ملدة  أجر،  التدريس مع  يعملوا في مهنة  أن  املتفوقني،  وطالبات خريجي مسار  واجبات طالب    #

سنوات مع نهاية دراستهم في املعهد.

شروط القبول لبرنامج املتفوقني:
قبول الطالبات والطالب في برنامج املتفوقني يستند إلى خصائص أكادميية وتفكيرية. 

يقبل لهذا البرنامج املرشحون الذين قد حصلوا على عالمة دمج )بجروت وبسيخومتري( 630 فما 
اجتياز مقابلة  املتفوقني،  القبول ملسار  يفون بشروط  الذين  املرشحني  ذلك، على  إلى  فوق. إضافة 

شخصية. يقبل لبرنامج املتفوقني الطالب والطالبات األكثر مناسبة للبرنامج.
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ب. برنامج املمتازين
امتيازات الطالبات والطالب في هذا البرنامج

مينح البرنامج ملنتسبيه من الطالبات والطالب مسارا تعليميا مكثًفا مدة أربع سنوات. يتعلم الطالب 
خالل السنوات الثالث األولى كل املساقات استنادا إلى البرنامج اخلاص باملتفوقني ويتبقى له في السنة 

الرابعة مساًقا واحًدا- حلقة دراسية في موضوع التخصص )سيمنريون(. 
#  تعطى لطالب ولطالبات برنامج املمتازين اإلمكانية لتحويل مساقات تعليمية إلى مساقات تعلم 

ذاتي أو تعلم إرشادي فردي. 
الطالب  يدفع  الرابعة  السنة  األولى، وفي  الثالث  السنوات  التعليم في  بدفع رسوم  الطالب  يقوم    #

تكلفة املساق الوحيد املتبقي له. 
#  متنح للطالب والطالبات في هذا الفرع منحة مالية سنوية مبقدار 2500 شاقل ملدة ثالث سنوات.

واجبات الطالب والطالبات في برنامج املمتازين
#  حتصيل علمي عال، باإلضافة إلى االمتياز اإلبداعي والبحثي وتنفيذ املشاريع التربوية واالجتماعية.

#  مبادرات ذاتية للتطوع االجتماعي واجلماهيري داخل وخارج الكلية.

شروط القبول لهذا البرنامج  
الفرع يستند إلى خصائص أكادميية وتفكيرية. الطالب والطالبات  قبول الطالبات والطالب في هذا 
فما فوق )عالمة دمج ما بني شهادة   620 عالمة دمج  الفرع هم من يحصلون على  املرشحون لهذا 
البجروت ونتيجة امتحان البسيخومتري(. إضافة إلى ذلك، على املرشحني الذين يفون بشروط القبول 
مناسبة  األكثر  والطالبات  الطالب  البرنامج  لهذا  يقبل  شخصية.  مقابلة  في  النجاح  الفرع،  لهذا 

للبرنامج. 
مالحظة: العدد محدود في هذا البرنامج.
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جيل الطفولة املبكرة
يشمل جيل الطفولة املبكرة:

ا.   البستان
ب. إمكانية إضافة تخصص الصف األول والثاني

يكّن  مهني،  بتخصص  يتمتعن  مربيات  تنشئة  إلى  املبكرة  الطفولة  مسار  يهدف 
قادرات على خلق بيئة تربوية تتالءم مع منو الطفل وتطوره. انطالًقا من هذا، يرتكز مبنى 

برنامج التأهيل على االجتاهات التالية:
توسيع املعرفة حول النمو في جيل الطفولة املبكرة.   .1

وإمكانيات  منائية،  تربوية  وأساليب  طرائق  الطالبات  إكساب  إلى  البرنامج  يرمي   .2
تطبيقها في بيئات تعليمية متنوعة.

العمل  الوالدين في  الطالبات مهارات حول مشاركة  إلى إكساب  البرنامج  يهدف    .3
التربوي في الروضة والبستان.

تنشئة  كوكيالت  العربيات،  للطالبات  املهني  التطور  أهمية  على  البرنامج  يرّكز   .4
األفكار  تعزيز  وكذلك  احلقيقية،  واملساواة  الدميوقراطية  أسس  على  اجتماعية 

واملواقف حول مهنة التربية والتعليم واإللتزام بها كرسالة اجتماعية هامة.

التربية اخلاصة
1. التربية اخلاصة ألجيال من 21-6

يستمر التعليم في هذا القسم 4 سنوات. وعند انتهاء السنة الرابعة يحصل كل 
طالب أنهى واجباته على شهادة الـ ).B.Ed( في التربية اخلاصة ألجيال من 21-6 

حيث تدرّس املواضيع التخصصية التالية:
التربية  في  برامج  األطفال،  أهالي  مع  العمل  طرائق  اخلاصة،  التربية  في  مقدمة 
عالجي،  أدب  سلوكية،  اضطرابات  عالج  قوانني،  حياتية،  مهارات  الدمج،  اخلاصة، 
عالج بواسطة الفن واحلركة، املوسيقي في التربية اخلاصة، صعوبات تعلم القراءة 

والرياضيات، البحث العلمي في التربية اخلاصة، وغيرها.
من بني مواضيع التخصص يختار الطالب أحد احملورين التاليني: إعاقات تطورية )7 

ساعات(. صعوبات التعلم )7 ساعات(.  

2. التربية اخلاصة جليل البستان
يستمر التعليم في هذا القسم 4 سنوات. وعند انتهاء السنة الرابعة يحصل كل 
طالب أنهى واجباته على شهادة الـ ).B.Ed( في التربية اخلاصة جليل البستان. حيث 

تدرّس املواضيع التخصصية التالية:
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التربية  في  برامج  األطفال،  أهالي  مع  العمل  طرق  اخلاصة،  التربية  في  مقدمة 
عالجي،  أدب  سلوكية،  اضطرابات  عالج  قوانني،  حياتية،  مهارات  الدمج،  اخلاصة، 
عالج بواسطة الفن واحلركة، املوسيقي في التربية اخلاصة، صعوبات تعلم القراءة 
والرياضيات، البحث العلمي في التربية اخلاصة، وغيرها. من بني مواضيع التخصص 
التعلم  )7 ساعات(، صعوبات  تطورية  إعاقات  التاليني:  احملورين  أحد  الطالب  يختار 
تشمل:  والتي  البستان  جيل  في  مواضيع  تدرّس  ذلك  إلى  باالضافة  ساعات(.   7(
التطور العاطفي، االجتماعي والعقلي لدى األطفال، أدب األطفال، ألعاب األطفال، 
تطور التعليم والكتابة لدى األطفال، تطور مهارة احلركة، مسرح الدمى ورسومات 

األطفال.

اللغة العربية وآدابها
 ،)B.Ed.( هناك مساران في قسم اللغة العربية وآدابها، للحصول على اللقب األول
املسار االبتدائي وفوق االبتدائي. فضال عن املساقات التعليمية املقترحة في القسم 
والطفولة  اخلاصة،  كالتربية  التخصصات،  مختلف  من  الطالب  يستطيع  والتي 
يستطيع  وكذلك  اخلاصة،  رغبته  وفق  املساقات  من  مجموعة  اختيار  املبكرة، 
أن  التدريس،  شهادة  أو  األول  اللقب  على  احلصول  إطار  في  املستكملون  املعلمون 
يختاروا موضوعات مقترحة في القسم. تتوزع املساقات في املجاالت التالية: األدب 

العربي القدمي، األدب العربي احلديث، لغة وقواعد، دراسات إسالمية.
تعليم  عن  فضال  ساعة،   26 القسم  في  الطالب  يدرسها  التي  الساعات  عدد 
أساسيات اللغة، وموضوعات علوم التربية. نشير إلى أن الطالب بإمكانة أن يدرس 

مسار تخصص في املجالني التاليني: لغة عربية وعبرية، أو لغة عربية وتاريخ.

شروط قبول خاصة: 
أن يكون الطالب قد تعلم 4 وحدات تعليمية في البجروت مبعدل 80 فما فوق. 

اللغة العبريّة وآدابها
وآدابها: إكساب الطالب خلفّية نظريّة وطرائق  العبريّة  اللغة  الدراسة فى  أهداف 
تدريس بديلة ترتكز على الدراسات احلديثة لتعليم العبريّة كلغة ثانية في املدارس 
اللغة  دراسة  على  تساعده  معينة  ومواد  بحثّية  بوسائل  املتعلم  تزويد  العربّية. 
التعّرف  منها.  القريبة  اللغات  مع  ومقارنتها  املتعاقبة،  فتراتها  بتسلسل  العبريّة 
إلى  ووصوالً  القدمية  الفترات  النصوص من  األدبّية من خالل معاينة  األجناس  على 

العصر احلاضر. إتقان ملكة اللغة العبريّة كتابة ومحادثة.
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العربّية االبتدائّية  إلزامّية في املدارس  اللغة واألدب كمادة  العبريّة بشقيها  تدرّس 
فإن  املنطلق،  هذا  ومن  املعلم.  نفس  بتدريسها  يقوم  ما  وغالبًا  االبتدائّية،  وفوق 
االبتدائي بشكل  واملسار فوق  االبتدائي  إعدادهم للمسار  يتم  القسم  الطالب في 
أساسية،  مساقات  التخصص:  في  متنوعة  مساقات  يتعلم  وكالهما  منفرد، 
مساقات عامة وحلقات دراسّية، والتي تتمحور في أربع مجموعات تعليمّية: الفهم 

والتعبير، اللغة واألدب.
شروط قبول اضافية للشروط العامة:

أن يكون الطالب قد تعلم على األقل 4 وحدات تعليمية في البجروت. 

اللغة اإلجنليزية
انظر أعاله مسار اللغة اإلجنليزية

علوم الطبيعة
واألدوات  واملعرفة  املعلومات  الطالب  الطبيعة منح  العلوم  التعليم في قسم  يهدف 
واملهارات املطلوبة ليصبح معلما ناجًحا، متخصصا في علوم الطبيعة. اطالع الطالب 
املواضيع  على  التركيز  مع  املختلفة،  العلمية  املواضيع  في  املستجدات  آخر  على 
البيولوجية. باإلضافة إلى إكساب الطالب مهارات البحث وحل القضايا العلمية في 

املستوى اجلزيئي. 
هنالك مساران للتعليم لشهادة الـ .B.Ed - املسار االبتدائي واملسار فوق االبتدائي.

املسار فوق االبتدائي: وفيه يتخصص الطالب ليكون معلما لصفوف فوق االبتدائية. 
والكيمياء  الفيزياء  مواضيع  في  علمية،  مساقات  املسار  هذا  في  الطالب  يتعلم 

والبيولوجيا بتوسع. إضافة الى املساقات العملية املخبرية. 
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شروط القبول حسب البسيخومتري + بجروت:
أن يكون لديه 4 او 5 وحدات في أي موضوع علمي )فيزياء، كيمياء، بيولوجيا( مبعدل 80 

وما فوق. 
املسار االبتدائي: تخصص علوم ورياضيات- هذا التخصص هو مشترك بني فرع العلوم 
وفرع الرياضيات. يضم هذا املسار مساقات علمية، ومساقات رياضيات إلعداد الطالب 

ليكون معلما للعلوم والرياضيات، لصفوف األول حتى السادس في املدارس االبتدائية.
شروط القبول حسب البسيخومتري + بجروت:

 أن يكون لديه 4 + 5 وحدات في أي موضوع علمي )فيزياء، كيمياء، بيولوجيا(  
الرياضيات

يهدف التعليم في قسم الرياضيات أوال: منح الطالب معرفة أساسية ومتقدمة في 
مساقات الرياضيات املتنوعة. وثانيًا، تأهيل معلمني ذوي كفاءة للعمل في مجال تدريس 
الترتيب،  الرياضيات. وثالثًا، تنمية مهارات فكرية لدى الطالب يركز فيها على الدقة، 

اجلمال واإلبداع واملقدرة على التعلم الذاتي.
يؤهل برنامج التعليم في املعهد ملوضوع الرياضيات بحسب مسارين: 

1. املسار فوق االبتدائي للصفوف السابعة حتى العاشرة.
2. املسار االبتدائي للصفوف األولى حتى السادسة.

يتعلم الطالب على مدار 4 سنوات 26 ساعة سنوية في مواضيع الرياضيات املختلفة 
للحصول على لقب أول في التربية ).B.Ed( وشهادة تدريس.

يكتسب الطالب معرفة أساسية ومعرفة متقدمة في مجاالت املنطق، اجلبر، التحليل 
والهندسة.

برنامج تعليم الرياضيات في املسار فوق االبتدائي
طالب هذا املسار الذين اختاروا الرياضيات كموضوع تخصص عليهم اختيار احلاسوب 

كموضوع تخصص ثاٍن.  

شروط القبول حسب البسيخومتري + بجروت:
أن يكون لديه عالمة 75 في 5 وحدات رياضيات، او عالمة 80 في 4 وحدات، أو عالمة 85 

في 3 وحدات.  

برنامج تعليم الرياضيات في املسار االبتدائي
طالب هذا املسار الذين اختاروا الرياضيات كموضوع تخصص عليهم اختيار الطبيعة 

كموضوع تخصص ثاٍن. 
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شروط القبول حسب البسيخومتري + بجروت: 
أن يكون لديه عالمة 70 في 5 وحدات رياضيات، او عالمة 75 في 4 وحدات، أو عالمة 80 

في 3 وحدات.  

علم احلاسوب
يهدف قسم علم احلاسوب إلى إعداد الطالب امللتحقني بالقسم وإكسابهم املهارات 
الالزمة واألسس التي متكنهم من التعمق في علوم احلاسوب بشتى أنواعها. وكذلك 
يهدف القسم إلى تهيئة امللتحقني من أجل االنخراط في سوق العمل، الذي يعتمد 
على تقنية احلاسوب املتقدمة من ناحية، وفي سلك التعليم لتدريس علوم احلاسوب 
املتنوعة في املدارس الثانوية من ناحية أخرى، وتهيئتهم كذلك من أجل االستمرار في 

التعليم العالي واحلصول على شهادات أكادميية أعلى )ماجستير ودكتورا ة(.
وحتليلها،  تصميمها  اخلوارزميات،  في  جوهرية  معارف  القسم  من  املتخرج  يكتسب 
وفي لغات البرمجة املعاصرة، وفي مبنى وعتاد احلواسيب وكذلك في نظم التشغيل. 
احلاسوب،  لعلوم  والعلمية  النظرية  باخللفية  الطالب  يزود  القسم  في  فالتعليم 
ويهدف  متقدمة.  وتطبيقات  برمجيات  واستخدام  البرمجة  في  املناسب  وبالتدريب 
القسم كذلك إلى تهيئة املتخرجني وجعلهم ذوي قدرات مزدوجة في علوم احلاسوب 

والرياضيات في نفس الوقت، مما ميكنهم من اختيار العمل في األبحاث والصناعة.
أشرنا أعاله الى أن أحد أهداف برنامج تعليم علم احلاسوب، هو تأهيل معلمي الصفوف 
كموضوع  احلاسوب  علم  يختارون  الذين  املسار  هذا  طالب  على  يجب  االبتدائية.  فوق 
يتعلم  األربع  الدراسة  سنوات  وخالل  ثان،  كتخصص  الرياضيات  يختاروا  أن  تخصص، 
 .)B.Ed.( الطالب 26 ساعة سنوية في كل تخصص من أجل احلصول على شهادة الـ

لتدريس  ومؤهلني  حاسوب  مركزي  ليكونوا  مؤهلني  يصبحون  البرنامج  هذا  خريجو 
أساسيات علوم احلاسوب املعرفية )الوعي احلاسوبي( للصفوف فوق االبتدائية ولتدريس 

علم احلاسوب لطالب 3 وحدات بجروت للمرحلة الثانوية.
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التاريخ
تتلخص األهداف التعليمية لقسم التاريخ فيما يلي: إكساب الطلبة معرفة باألحداث 
على  الطلبة  مقدرة  وتطوير  وشعوبها،  املختلفة  التاريخية  الفترات  في  التاريخية 
الفهم السليم لألحداث التاريخية، وتنمية قدراتهم على التحليل العلمي الصحيح، 
وتزويد الطلبة بأحدث أساليب وتقنيات تعليم التاريخ، وبأدوات البحث العلمي األكادميي 
احلديث، وتأهيلهم إلجراء أبحاث تاريخية بحسب الطريقة العلمية األكادميية احلديثة.

يعتمد قسم التاريخ في املعهد على مبدأ إدراك أهمية دور التاريخ في بناء وعي الفرد 
واملجتمع وترقية القيم اإلنسانية التي تسهم في التعامل اإليجابي والفعال بني األفراد 
واملجتمعات. ويوفر برنامج القسم لطلبته مساقات متنوعة في فترات التاريخ القدمي، 
العصور الوسطى، احلديث واملعاصر للعالم العربي− اإلسالمي، واألوروبي− الغربي، مع 

التركيز على تاريخ العرب واإلسالم. 
املعلمني  من  كوكبة  تأهيل  على  سنوات،  عشر  من  أكثر  ومنذ  التاريخ،  قسم  يعمل 
ويزودهم  االبتدائية،  وفوق  االبتدائية  العربية  للمدارس  التاريخ،  ملوضوع  واملعلمات 
التاريخ في املدارس، ويؤهلهم إلجراء بحوث علمية  بأساليب وتقنيات حديثة لتعليم 
يقدم  احلديثة.  األكادميية  العلمية  البحث  لطريقة  وفقا  املوضوع  هذا  في  أكادميية 
القسم برنامجا مؤلفاً من 26 ساعة تعليمية سنوية، بعضها إلزامّي كمساقات في 
تاريخ  كمساقات  اختيارية  اآلخر  وبعضها  العلمي،  البحث  وطرائق  التاريخ  مقدمات 

الشعوب املختلفة.
االبتدائي،  فوق  التعليم  ومسار  االبتدائي  التعليم  مسار  مساران:  القسم  في  يتوفر 

ويستطيع الطلبة اختيار أحدهما كمجال تخصص. 
باإلضافة إلى تخصص التاريخ على الطلبة في مسار التعليم اإلبتدائي أو فوق االبتدائي 

أن يختاروا تخصص اللغة العربية وآدابها / اللغة العبرية وادابها. 
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خدمات الطلبة
مساعدات مالية

يقدم املعهد مساعدات مالية للطالب في املجاالت التالية: 
1. قرض مالّي: 

يستطيع كل طالب أن يحصل على قرض من وزارة املعارف، إذا كان وضعه االقتصادي 
دخل  )مثل  للقرض  الطالب  استحقاق  تقرر  خاصة  معايير  هنالك  ذلك.  يستوجب 
بأقساط  القرض  هذا  بتسديد  الطالب  يقوم  الخ(.   ... األسرة  أفراد  عدد  الوالدين، 
شهرية من راتبه بعد تخرجه وعمله في سلك التدريس. أما إذا رفض الطالب العمل 
في املكان الذي تقترحه وزارة املعارف، فعليه إعادة القرض الى الوزارة بدفعة واحدة 

بعد التخرج مباشرة.
2. منحة مالّية للمتفوقني:

كل طالب متفوق ميكنه احلصول على منحة مالّية. يعني التفوق احلصول على معدل 
ص املعهد في كّل سنة، عددًا  %90 فما فوق في مواد التدريس النظرية. كما ويَخصِّ
قليالً من املنح للمتفوقني في التربية العملية، أو في مجال كتابة دراسات علمية 

متميزة )املعيار النهائي يحدد من قبل مكتب عميد شؤون الطلبة(.
3. منحة مالية: 

هنالك منح محدودة يقدمها املعهد كمساعدة للطالب احملتاجني. املعيار للحصول 
الوالدين  دخل  مثال:  الصعوبة.  شديد  االقتصادي  الوضع  هو  املساعدة  هذه  على 

املنخفض، عدد أفراد األسرة ... الخ.

املواصالت للمعهد 
املعهد،  عن  البعيدة  األماكن  من  القادمني  للطالب  منظماً  سفرًا  عادةً  املعهد  يرتب 
وخاصة طالب املثلث الشمالي. أما الطالب القادمون من األماكن القريبة، مثل املثلث 
اجلنوبي وكذلك من يافا واللد والرمله، فيمكنهم الوصول إلى املعهد بواسطة باصات 

»ايجد« أو »متروبلني« املنتظمة يوميًا أو بترتيبات فردية.

مساكن طلبة 
يوفر املعهد مساكن بأسعار مقبولة . تقع املساكن داخل حرم الكلية.
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הנהלת המוסד שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות והמידע המופיעים 
בחוברת זו בלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

המידע בחוברת זו כפוף לשינויים שעשויים לחול בהתאם להוראות משרד החינוך והתרבות, המועצה 
להשכלה גבוהה וכל גוף אחר הממונה על מוסדנו.

כל נספח שיצורף לחוברת זו יהיה חלק בלתי נפרד ממנה.


