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المعهد األكاديمي العربي للتربية 

- الكلية األكاديمية بيت بيرل 
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هوية المعهد وأهدافه التربوّية

يسعى المعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل، إلى تأهيل الخريجات والخريجين، 

للعمل على تنمية وتطوير المجتمع العربي في البالد، من خالل المؤسسات التعليمية والثقافية 

الشفافّية  معايير  تطبيق  وعلى  والنجاعة"  "الجودة  على  نؤكد  المعهد  في  إننا  واالجتماعية. 

المعايير  وفق  والطلبة  المحاضرين  مع  التعامل  وعلى  القرارات،  اتخاذ  في  والديموقراطّية 

من  المستقبل  جيل  لتأهيل  متيًنا  أساًسا  تشكل  والقيم  األخالقيات  هذه  المتبعة.  األكاديمية 

المعلمات والمعلمين، القادرين على نقل ثقافة اإلبداع والتمّيز إلى المدارس ومؤسسات الثقافة 

والتنمية اإلجتماعية. نحن في المعهد نثمن بشكل ملحوظ دور المعلم المؤِمن برسالته، الواثق 

العلمية  التطورات  والتأقلم مع  الحديث،  العصر  التربوية، والقادر على مواجهة تحديات  بقدراته 

والثقافية المستمرة. 

تأسس المعهد األكاديمي العربي للتربية في إسرائيل في أيلول عام 1971 في مدينة يافا. هذا 

المعهد العريق ِانتقل الى أماكن أخرى ليستقر منذ سنة 1980 في مكانه الحالي في كلّية بيت 

بيرل األكاديمية، قريًبا من البلدات والقرى العربية في وسط البالد )المثلث(. 

الصالحية  هذه   .)B.Ed.( ألـ  شهادة  خريجيه  منح  صالحية  المعهد  العالي  التعليم  مجلس  َخّول 

أن ينجح في نهايتها في جميع  أربع سنوات، شريطة  الدراسة به مدة  المتسجل للمعهد  تلزم 

متطلبات المسار الذي يدرس فيه ، ليحصل على الشهادة المذكورة أعاله.

المعلمات  إعداد  حقل  في  خدماته  تقديم  هذا،  يومنا  وحتى  تأسيسه  منذ  المعهد  واصل  لقد 

والمعلمين الجدد، إثراء وتعزيز قدرات المعلمين المستكملين. وبهذا يفخر المعهد بمستويات 

باستمرار على طابعه كمؤّسسة  المعهد  يحافظ  والبحثية. حيث  العلمية  التعليمية،  محاضريه 

إلعداد المعلمات والمعلمين العرب، وفي الوقت نفسه يسعى إلى التجديد والتغيير. هذا الجمع 

بين المحافظة على أصالة المعهد وعراقته وتطوير برامج جديدة تتناسب مع احتياجات المجتمع 

العربي، تضمن مواجهة تحديات العصر والتواصل المستمر مع قضايانا الخاّصة كأقلية عربية في 

إسرائيل. إننا نحافظ على التدريس بالّلغة العربية، وعلى تنمية الُهوية والثقافة المتميزة. لكننا 

في الوقت نفسه، نستفيد من كوننا جزًءا ال يتجزأ من كلية بيت بيرل، التي يتعايش فيها جنبا إلى 

المحافظة على  الدمج بين  المتبادل. هذا  العرب واليهود على أساس المساواة واالحترام  جنب 

الهوية الخاصة للمعهد وكونه جزًءا ال يتجزأ من مؤسسة أكاديمية عريقة، يشكل أساًسا متيًنا 

للنجاح والتطور.   

لقد طرأت على المعهد األكاديمي منذ أواخر عام 2009، تغييرات وإصالحات في مجاالت شتى. 

العالقة  وتعزيز  والطلبة،  للمحاضرين  األكاديمي  المستوى  رفع  إلى  تسعى  المعهد  فإدارة 

شهادة  منح  صالحية  المعهد  العالي  التعليم  مجلس  ل  خوَّ حيث  بينهم.  الصحيحة  االجتماعية 

اللقب الثاني في موضوعي تدريس وتعلم اللغات والتربية والثقافة العربية.
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إلى  والمعلمين،  المعلمات  تأهيل  في  األساسي  دوره  إلى  باالضافة  المعهد  يسعى  كما 

التواصل مع المجتمع العربي وقضاياه، خاصة االجتماعية والثقافية منها. هذا التواصل من خالل 

المختلفة،  المدني  المجتمع  ومؤسسات  المحلية  والسلطات  والثقافية  التعليمية  المؤسسات 

يسعى إلى خدمة المصلحة العامة والتنمية، ومواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لألجيال 

القادمة. 

لقد وضع المعهد نصب عينيه األهداف التالية: 

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

وتعليمها.

الشخصي . 2 اإلرشاد  خالل  من  مبادراتهم  وتشجيع  الذاتية،  التعليمية  الطالب  قدرات   تطوير 

والتجارب المخبرية، والعمل في ورشات تعليمية ومكتبية.

 زيادة وعي الطالب للتغيرات والتجديدات التي تحدث في المجتمع العربي الدينامي.. 3

الدولة من . 4 العرب واليهود في  المتساوية للسكان  المشتركة  الحياة  لتعزيز  المعرفة   تنمية 

خالل االحترام المتبادل، وزيادة الثقة بين الشعبين، والتربية للديموقراطية.

المختلفة، . 5 الوعي لمشاكله  العربي وتنمية  التربية والتعليم في الوسط   التعرف على جهاز 

وطرائق التغلب عليها، وتقديم حلول مناسبة.

 تزويد الطالب بالمهارات المطلوبة لقيامه بمهام التدريس، والتركيز على التربية العملية.. 6

 تزويد الطالب بالمهارات واالدوات المطلوبة لمواحهة التغييرات بما يتالَءم وتحديات العصر. 7

مرحلة . 8 التالية:  المراحل  في  تخصصهم  مواضيع  في  ومعارفهم  الطالب  معلومات   توسيع 

الطفولة المبكرة، المرحلة االبتدائية وفوق االبتدائية، والتربية الخاصة.

ذات . 9 الفلسفة(  االجتماع،  علم  النفس،  )علم  التربية  لعلم  األساسية  النظريات  على   التعرف 

األهمية البالغة لمهنة التدريس.

في . 10 التعليم  تميز  التي  الخاصة  الظروف  مع  تتالءم  مختلفة،  تدريسية  أساليب  على   التدريب 

المدارس العربية والمجتمع العربي، وإبراز التجديدات في حقل التربية والتعليم.

 توسيع الثقافة العامة لدى الطالب، وترسيخ المعرفة في مجاالت مختلفة، مثل: اللغة العربية، . 11

حضارة عربية وإسالمية، حضارة عالمية، التكنولوجيا واستخداماتها في التربية والتعليم.

 اكتساب الطالب فضيلة العمل الجماهيري، وخدمة المجتمع العربي بواسطة مساقات خاصة، . 12

والتأكيد على التربية العملية إلعدادهم للعمل الجماهيري والتداخل المجتمعي.

 قلب المدرسة العربية إلى واحة تعليمية منتجة تشارك فعليًا في إعداد المعلمين والمعلمات . 13

والتداخل المجتمعي.



| 8

برامج المسارات والتخصصات

1. تعريف 

1. المسار : طبقة الجيل التي يتخصص بها منهاج تأهيل المعلمين.

يقترح المعهد ستة مسارات وهي: 

مسار المرحلة االبتدائية )الصف األول حتى السادس(.   

مسار المرحلة فوق االبتدائية ) الصف السابع حتى العاشر(.   

الصفين  ليشمل  التخصص  توسيع  إمكانية  مع  المبكرة،  الطفولة  جيل  البستان:  مسار    

األول والثاني.

مسار التربية خاصة )االعمار 21-6(.    

مسار اللغة االنجليزية.   

المسار الموسع )اللغة العبرية، اللغة العربية(.   

برنامج التميز ومسار معوف )المتفوقين(.   

2. تخصص: التخصص في مجال المعرفة.

كل تخصص يشمل 26 ساعة سنوية. هناك ثالث إمكانيات للتخصص: 

أ. تخصص أول + تخصص ثاٍن )يتعلم الطالب تخصصين مًعا(. 26 ساعة لكل تخصص.

ب. تخصص واحد موسع. 48-52 ساعة

ث. تخصص )26 ساعة( + عناقيد. )عنقود: هو وحدة تعليمية تتكون من 10 ساعات سنوية، 

أو 15 ساعة سنوية في مجال معرفة معينة )تخصص(.
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يقترح المعهد، التخصص في مجاالت المعرفة اآلتية: 

الطفولة المبكرة )إمكانية التوسيع للصفين األول والثاني(.   .1

اللغة العربّية وآدابها.   .2

اللغة العبرّية وآدابها.   .3

اللغة اإلنجليزية.   .4

الرياضيات.   .5

علوم الحاسوب.   .6

علوم الطبيعة.   .7

علوم البيئة   8

التاريخ.   .9

التربية الخاصة.    .10

2.  مبنى التعليم*

يجب عل كل طالب أن يتعلم 90-91 ساعة سنوية. هناك بعض االختالفات بين مواد التدريس 

في كل مسار ومسار، وهذا يتالءم مع المتطلبات المتعارف عليها، وعدد الساعات المفروضة 

من قبل مجلس التعليم العالي. يشمل منهاج التعليم أربع وحدات أساسية اصافًة الى ساعات 

خاصة ببرنامجي "تحديات" و "اتاحة التعليم العالي":  

علم التربية والتدريس ) يشمل دراسات بيداغوغية وتربية عملية(. أ.  

مواضيع التخصص )موضوعان، موضوع موسع، موضوع واحد وعناقيد تعلم(. ب.  

ث. مساقات أساسية ومساقات مساعدة.

مساقات الزامية. ت.  

3.  مدة الدراسة في المعهد وعدد ساعات التعليم*

أ. مدة الدراسة

.)B.Ed.( تستمر الدراسة في المعهد أربع سنوات لمن يريد الحصول على شهادة اللقب االول

تستمر الدراسة في المعهد سنتان لمن يريد الحصول على شهادة اللقب الثاني.

ب. عدد ساعات التعليم

عدد ساعات التعليم المسموحة في كل سنة محددة، وفق منهاج التعليم الملزم. ولكن ال 

التي  والسنة  المسار،  التعليمي في  للمنهاج  المقررة  الساعات  يتجاوز عدد  أن  للطالب  يحق 

يتعلم بها.

بحسب  والتخصصات  المسارات  بعض  في  الدراسة  ومدة  التعليم  مبنى  على  تغييرات  يطرأ  *  قد 
االرشادات الجديدة للخطوط العريضة التي طرحها مجلس التعليم العالي.
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التسجيل وشروط القبول

نحن في مركز االستشارة والتسجيل، مستعدون لإلجابة عن كل سؤال أستفسار، انتم 
مدعوون لتحديد موعد شخصي أو التواصل معنا: 

yara@beitberl.ac.il | mona@beitberl.ac.il
هاتف: 9121* | تحويلة 3

ساعات العمل: األحد-ألخميس 11:30-09:00 | 14:00-12:30
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التسجيل وشروط القبول للطالب المنتظمين

للدراسة  يتسجل  أن  بجروت  استحقاق  شهادة  ويحمل  عشر  الثاني  الصف  أنهى  من  لكل  يحق 

في المعهد، كما ويحق التسجيل لطالب الصف الثاني عشر الذين سيتقدمون لجميع امتحانات 

البجروت في صيف 2021. 

يقبل للمعهد كل من تتوفر لديه الشروط التالية:

شهادة بجروت أو تصديق يثبت استحقاقه لشهادة البجروت. . 1

يتم قبول الطالب حسب اإلمكانيتين التاليتين:. 2

)انظر  البسيخومتري  من  تعفي  איכותית(  בגרות  )תעודת  جودة  ذات  بجروت    شهادة 

الجدول الحقا(.

أن  يجب  جودة  ذات  بجروت  شهادة  لديه  ليس  مرشح  بسيخومتري:   + بجروت  شهادة    دمج 

البسيخومتري(. بحيث ال  %50 عالمة  و  عالمة بجروت   50%( تكون لديه عالمة بسيخومتري 

تقل عالمة الدمج )بجروت + بسيخومتري( عن 540.

شروط قبول إضافية:. 3

  عالمة 80 )بدون اضافة( على االقل في موضوع اللغة العربية في شهادة البجروت 3 وحدات 

تعليمية او عالمة 70 )بدون اضافة( على االقل في 4 وحدات تعليمية فما فوق.

  ان يجتاز المرشح امتحانا خاصا في اللغة العربية ويحصل على عالمة 70 فما فوق. )ُيجرى 

االمتحان في المركز التكنولوجي التربوي، انظر صفحة 23(. 

  فيما يتعلق بعالمة اللغة االنجليزية في شهادة البجروت لكل المسارات والتخصصات أنظر 

الجدول. 

  مقابلة وامتحان: سيتم إجراء عمليات تصنيف اخرى لكل المرشحين في كل المسارات كما 

يلي: اجتياز مقابلة )شخصية أو جماعية( بنجاح واجتياز امتحان داخلي في بعض التخصصات.

  كل المرشحين الذين ال تتوفر لديهم عالمة بسيخومتري، عليهم اجراء امتحان أمير/أميرام 

אמי"ר/אמירם وذلك لمعرفة مستواهم في اللغة االنجليزية. 

  إجراء امتحان"يعيل" )יע"ל( باللغة العبرية. ابتداء من سنة 2018 على كل المتقدمين في 

كل المسارات والتخصصات اجراء امتحان "يعيل" )יע"ל( باللغة العبرية والحصول على عالمة 

85 فما فوق.
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شهادة بجروت ذات جودة*:

شروط القبول

مسار

5 وحدات 
بموضوع 

علمي

5 وحدات 
بموضوع 

اخر

الحد 
االدنى 

لمعدل 
شهادة 

بجروت ذو 
جودة 

لجان 
القبول

بجروت رياضياتبجروت انجليزي

بستان
 +87+

3  وحدات عالمة 85, 4 
او 5 وحدات عالمة 70 

على االقل

ابتدائي

)لغة عربية، لغة عبرية، 
تاريخ، علوم، رياضيات(

+87+
3  وحدات عالمة 85, 4 
او 5 وحدات عالمة 70 

على االقل

3 وحدات 75 وما 
فوق/

4 وحدات 70 وما 
فوق

فوق االبتدائي - علوم 
علم البيئة, الرياضيات

+

بمعدل 80 
وما فوق

4 او 5 وحدات عالمة 70 +87
على االقل

4 وحدات عالمة 
80 على االقل, 3 

وحدات عالمة 85  
على االقل

فوق االبتدائي - لغات 
4 او 5 وحدات عالمة 70 +87++ تاريخ

على االقل

اللغة العبرية تخصص 
4 او 5 وحدات عالمة 70 +87+موسع

على االقل

اللغة عربية تخصص 
4 او 5 وحدات عالمة 70 +87+موسع

على االقل

لغة إنجليزية
+87+

4 وحدات عالمة 80 على 
االقل, 5 وحدات عالمة 70 

على االقل

تربية خاصة
+87+

3  وحدات عالمة 85, 4 
او 5 وحدات عالمة 70 

على االقل

4 او 5 وحدات عالمة 70 +87+علوم الحاسوب
على االقل
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التسجيل وشروط القبول لطالب شهادة التدريس*: 
شروط قبول عامة لطالب شهادة التدريس في كل المسارات:

 على كل المرشحين لشهادة التدريس اجتياز امتحان اللغة العربية بعالمة 70 وما فوق.

 شهادة التدريس بتخصص لغة عربية – يجب ان تكون عالمة امتحان الدخول باللغة العربية 75 

وما فوق.

 المرشح الذي حصل على شهادة لقب اول من مؤسسة غير اسرائيلية وتمت المصادقة 

على لقبه من قبل وزارة التربية ملزم بامتحان יע"ל باللغة العبرية والحصول على العالمة 

المطلوبة وفق تعليمات وزارة التربية.

عالمة القبول للتخصصات المختلفة كالتالي:
 التربية الخاصة: معدل اللقب االول 75 وما فوق.

 الطفولة المبكرة: معدل اللقب االول 75 وما فوق.

 العلوم الدقيقة: )علوم، رياضيات، علوم الحاسوب( معدل اللقب االول 70 وما فوق.

 العلوم االنسانية: )اللغة العربية، اللغة العبرية، اللغة االنجليزية، التاريخ( معدل اللقب االول 75 

وما فوق.

*هذه الشروط خاضعة لتعليمات وزارة التربية ومجلس التعليم العالي.



15 | 15 | 
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برنامج المتفوقين - "معوف"

ه للذين يرون بأنفسهم جزءا من قيادة تربوية التي  برنامج المتفوقين "معوف" هو برنامج ُمَوجَّ

البرنامج  ُيتيح  إسرائيل.  في  والتعليم  التربية  وجهاز  المجتمع  في  بتغييرات  تقوم  ان  بإمكانها 

ألصحاب البيانات المرتفعة باالستفادة تجارب تعليمية فريدة التي تؤهلهم ألن يكونوا قوة رائدة، 

َدة باإلعتماد على التداخل االجتماعي وتطوير حياة مشتركة.  مبادرة وُمَجدِّ

الطالب  تؤهل  التي  فريدة  اجتماعية-جماهيرية  ونشاطات  مساقات  يشمل  التعليمي  البرنامج 

لمواجهة وظيفتهم كمعلمين ومربين في المجتمع: مساقات في التربية والقيادة، التعرف على 

ز. المجتمع اإلسرائيلي ومساقات في تنمية التفكير، التداخل االجتماعي ذو معنى وتعزيز التميُّ

أهداف البرنامج
رة في جهاز التربية والتعليم والمجتمع.  َدة ومَؤثِّ تأهيل مربين ومعلمين ليكونوا قوة رائدة، ُمَجدِّ

كذلك، إثراء فكري في مجاالت غير ُمْدَرَجة في برنامج التعليم العادي، التطرق لوظيفة المربي 

المجتمع اإلسرائيلي عامة والكلية  الثقافي في  د  التعدُّ التربية والتعليم، ومواجهة  في جهاز 

ن تنمية  خاصة. اللقاء المَتَعدد الثقافات بين الطالب العرب واليهود من كل الكليات والدوائر، ُيمكِّ

التساُمح  تنمية  خالل  من  اإلسرائيلي،  المجتمع  في  والمجموعات  األفراد  بين  لإلختالفات  وعي 

ن من فحص الَعَمل  د الثقافي ُتَمكِّ البين-شخصي. وأيضا، مواجهة تجريبية وفكرية لواقع التعدُّ

التربوي في سياقه اإلجتماعي.

ص البرنامج ِلمن ُمخصَّ
ل للتربية  ص لطالب ذي بيانات مرتفعة من كل الكلية ومن كل المسارات التي ُتَؤهِّ البرنامج ُمَخصَّ

والتدريس، وأيضا للطالب الذين يدرسون تطوير الشبيبة والتربية الالمنهجية. 

برنامج التعليم
تربية، في كل  ف  ُمَوظَّ أو شهادة  تدريس  ل B.Ed وشهادة  األوَّ للقب  4 سنوات  الدراسة    مدة 

التخصصات والمسارات. 

ب تعليمي خاص وممتع في كل سنة تعليمية للملتحقين بالبرنامج   ُمَركِّ

  مبنى الدراسة سيتم اإلعالن عنه الحقا
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امتيازات
والثالثة  الثانية  السنوات  في   50% وبنسبة  األولى،  السنة  في   100% بنسبة  دراسية    منحة 

والرابعة، بشرط ان يستوفي الطالب شروط االنتقال من سنة إلى أخرى. 

  َقْسط دراسي جامعي

  إنتماء لمجموعة ذات جودة فريدة إلى جانب برنامج تعليمي جّذاب

مساقات خاصة لبرنامج المتفوقين في موضوع التأهيل لمهنة التدريس
ضمن هذا اإلطار يتعلم الطالب المتفوقين مساقات خاصة كمجموعة. تشمل المساقات محاضرات 

البرنامج  يشمل  كذلك،  د.  َجدُّ والتَّ االجتماع  علم  الناقدة،  التربية  مجاالت  في  متنوعة  إلزامية 

ْوجيه، مضامين متعددة المجاالت، قدرات قيادية  مساقات لتعزيز قدرات الطالب في مهارات التَّ

د تربوي في جهاز التربية والتعليم والمجتمع. وقدرات إدارية، التي تمكن الطالب من ريادة َتَجدُّ

برنامج السنة التحضيرية

الكثير من االشخاص يتعرضون خالل فترة تعلمهم الثانوية الى ظروف اجتماعية أو مادية صعبة, 

مما يعيق دراستهم ويؤدي في نهاية االمر  الى تدني معدل عالمات البجروت. من أجل مساعدة 

العربي  األكاديمي  المعهد  برامج  ضمن  التحضيرية  السنة  ادراج  تم  االشخاص  هؤالء  وتمكين 

للتربية في الكلية األكاديمية بيت بيرل. 

يهدف برنامج السنة التحضيرية في معهدنا الى منح فرصة ثانية لمن لم تسعفهم ظروفهم 

المؤسسات  في  قبولهم  تعذر  ولذلك  كافية,  وبسيخومتري  بجروت  عالمات  على  الحصول  في 

االكاديمية المختلفة في البالد. دراسة السنة التحضيرية ستفتح االفاق وتجدد االمال في الوصول 

الى الدراسة االكاديمية المنشودة والحصول في نهاية المطاف على الشهادة االكاديمية. خالل 

هذه السنة سيتعلم الطالب ثالثة أيام في االسبوع,  في أجواء أكاديمية,  مواضيع متنوعة والتي 

تساعد في تطوير افاق الطالب وتساهم في بلورة شخصياتهم الجديدة. خبرتنا في هذا المجال 

تشير الى ان الغالبية الساحقة من طالب السنة التحضيرية تم قبولهم للدراسة في المعهد في 

تخصصات مختلفة.
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.M.Ed اللقب الثاني
برنامج اللقب الثاني لتدريس وتعّلم اللغات

  أن يكون المرشح حاصل على اعفاء اكاديمي في اللغة اإلنجليزية.

  حاصل على لقب أكاديمي أول )B.Ed., B.A( من مؤسسة معتمدة للتعليم العالي.

  على المرشح اجتياز مقابلة شخصية.

  أن يكون المرشح حاصال على شهادة تدريس.

لغة  عبرية،  لغة  عربية،  لغة  التالية:  المواضيع  في  األول  اللقب  في  األقل  على   80   عالمة 

انجليزية, الطفولة المبكرة والتربية الخاصة. 

  أن يكون له أقدمية ثالث سنوات في التدريس أو في العمل التربوي.

  تمكن واضح  من لغة األم وتمكن أساسي نسبيا  من باقي اللغات )التكّلم، الكتابة والقراءة 

العلمية(.

برنامج اللقب الثان .M.Ed في “التربية والثقافة العربية في إسرائيل”
  حاصل على لقب أكاديمي أول )B.Ed., B.A( من مؤسسة معتمدة للتعليم العالي.

  أن يكون معدل اللقب األول 80 على األقل.

  حاصل على شهادة تدريس.

مع  تواصله  ومدى  التربوية  المتقدم  شخصية  على  ترتكز  شخصية  مقابلة  المتقدم  يجتاز    أن 

المعرفة الثقافية في سياق التعددية الثقافية.
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.M.Teach - لقب ثاني مع شهادة تدريس
M.Teach. لقب ثاٍن لمرحلة التدريس في مرحلة فوق االبتدائّي

  أصحاب لقب أكاديمّي أّول في العلوم اإلنسانّية، والعلوم االجتماعّية بمعّدل 80 فما فوق.

  أصحاب لقب أكاديمّي أّول في مجاالت علوم الّطبيعة، علوم الحياة والعلوم الدقيقة - معّدل 

70 فما فوق.

  إعفاء أكاديمّي في اللغة اإلنجليزّية.

  مقابلة شخصّية للقبول.

في  بالّنجاح  مطالبون  جزئّية  خلفّية  ذوو  أو  الّصلة  ذات  المجاالت  في  أكاديمّية  خلفّية  بال     مرّشحون 

الدراسات التكميلّية بعالمة 80 )التكميالت التي تزيد عن 8 ساعات سنوّية مقرونة بدفع مالّي إضافّي(.

8 ساعات سنوّية يمتَحنون    الطاّلب المطالبون بالتكميالت التخّصصّية الّنظامّية فيما يزيد عن 

بامتحان معرفة.  
M.Teach. لقب ثاٍن في التدريس في المرحلة االبتدائّية

  أصحاب لقب أكاديمّي أّول في العلوم اإلنسانّية، والعلوم االجتماعّية بمعّدل 80 فما فوق.

  أصحاب لقب أكاديمّي أّول في مجاالت علوم الّطبيعة، علوم الحياة والعلوم الدقيقة - معّدل 70 فما 

فوق.

  معرفة اللغة اإلنجليزّية بمستوى اإلعفاء األكاديمّي للسّت سنوات األخيرة.

م لمقابلة شخصّية للقبول.   التقدُّ

صّية نظامّية جزئّية مطالبون بالنجاح في الدراسات التكميلّية، باإلضافة    طالب ذوو خلفّية تخصُّ

إلى التكميالت في المجال. إنهاء الدراسات التخصصّية النظامّية بمعّدل 80 )التكميالت التي 
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تزيد عن 8 ساعات سنوّية مقرونة بدفع مالّي إضافّي(.

  أصحاب لقب أّول الملَزمون بتكميالت تخصصّية نظامّية فيما يزيد على 8 ساعات سنوّية ملَزمون 

بامتحان معرفة بمعّدل 80.

  ذوو تكميالت تخصصّية نظامّية فيما يزيد على 8 ساعات سنوّية مطاَلبون بسنة تكميلّية.

M.Teach. لقب ثاٍن في تدريس اللغة اإلنجليزّية في مرحلة فوق االبتدائي
  أصحاب لقب أكاديمّي أّول ذات الّصلة بمعّدل 80 فما فوق.

  إعفاء أكاديمّي في اللغة اإلنجليزّية.

  مقابلة شخصّية للقبول.

  امتحان دخول يشَمل تقييم مهارات فهم المقروء، تعبير شفهّي وكتابّي في اللغة اإلنجليزّية.

ة في التخّصص الّنظامّي.   طاّلب ذوو معرفة جزئّية مطاَلبوَن بالّنجاح في دراسات تكميليَّ

M.Teach. لقب ثاٍن في تدريس الّرياضّيات في المرحلة فوق االبتدائّية
ل 75 فما فوق.   أصحاب لقب أكاديمّي أّول ذات ِصلة بمعدَّ

  إعفاء أكاديمّي في اللغة اإلنجليزّية

  مقابلة شخصّية للقبول.

ة في التخّصص الّنظامّي بمعّدل 80.   طاّلب ذوو معرفة جزئّية مطاَلبوَن بالّنجاح في دراسات تكميليَّ

M.Teach. لقب ثاٍن في تدريس العلوم في المرحلة فوق االبتدائّية
  أصحاب لقب أكاديمّي أّول ذات صلة بمعّدل 75 فما فوق.

  إعفاء أكاديمّي في اللغة اإلنجليزّية

  مقابلة شخصّية للقبول.

ة في التخّصص الّنظامّي بمعّدل    طاّلب ذوو معرفة جزئّية مطاَلبوَن بالّنجاح في دراسات تكميليَّ

75 فما فوق.
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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 تمنح المرشح حق 

القبول للمعهد.

مواعيد امتحانات البسيخومتري هذه السنة هي:

نهاية التسجيلموعد االمتحان

24,26.3.20212.2.2021
1.7.202111.5.2021

1,2.9.20216.7.2021

لهذا  يسجل  أن   2022-2021 الدراسية  السنه  في  بالمعهد  االلتحاق  في  يرغب  طالب  كل  على 

االمتحان لموعد 1.7.2021 أو 1,2.9.2021 في مركز االمتحانات البسيخومتري القطري. 

إلى  البسيخومتري  امتحانه  نتائج  يرسل  وأن  االمتحانات  مركز  إعالم  الطالب  على  يترتب 

الكلية.

امتحان امتحان أمير/أميرام אמי"ר /אמירם 

)אמי"ר(  "أمير"  بامتحان  القيام  عليهم  بسيخومتري،  عالمة  لديهم  تتوفر  ال  الذين  المرشحين  كل 

وذلك لمعرفة مستواهم في اللغة اإلنجليزية.

مواعيد أمتحان "أمير" )אמי"ר( هذه السنة هي:

نهاية التسجيلموعد االمتحان

24,26.3.20212.2.2021
1.7.202111.5.2021

1,2.9.20216.7.2021

امتحان "يعيل" باللغة العبرية )יע״ל( 

"يعيل"  امتحان  اجراء  والتخصصات  المسارات  كل  في  المتقدمين  كل  على   2018 سنة  من  ابتداء 

)יע"ל( باللغة العبرية.
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مواعيد أمتحان "يعيل" )יע"ל( هذه السنة هي:

نهاية التسجيلموعد االمتحان

24,26.3.20212.2.2021
1.7.202111.5.2021

1,2.9.20216.7.2021

امتحان دخول في اللغة العربية

ابتداء من السنة الدراسية 2011-2012 وبناء على تعليمات وزارة التربية، يترتب على كل طالب 

يبتغي االلتحاق في المعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل، أن يتقدم المتحان 

في  سيجرى  االمتحان  األقل.  على   70 عالمة  على  يحصل  أن  شريطة  العربية،  اللغة  في  دخول 

المركز التربوي التكنولوجي )מט"ח(.

مواعيد االمتحان:

سيتم االعالن عن تواريخ امتحان اللغة العربية بموقع المعهد.

يشتمل مبنى االمتحان على:

أ. فهم مقروء.

ب. معرفة لغوية )نحو، صرف، بالغة، داللة لغوية، عالمات الترقيم، وإمالء(.

ج. تعبير كتابي. 

يمكن االطالع على نموذج من االمتحان في موقع المعهد األكاديمي العربي للتربية بيت بيرل. 

في  التخصصات  لجميع  إلزامي  العربية  اللغة  امتحان  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  هامة:  مالحظة 

المعهد للطالب المنتظمين وطالب التأهيل االكاديمي.
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ارشادات عامة للتسجيل

اإللكتروني  الموقع  على  المحوسب  التسجيل  طريق  عن  يتم  المعهد  في  للدراسة  التسجيل 

للكلية: www.beitberl.ac.il في قسم استشارة وتسجيل.  

تكون رسوم التسجيل عبر اإلنترنت بتكلفة مخفضة تبلغ 330 شيكل.

بعد التسجيل المحوسب يجب ارسال للبريد االلكتروني:

mona@beitberl.ac.il | yara@beitberl.ac.il  الوثائق التالية :

  شهادة بجروت. أما بالنسبة للطالب الذين يدرسون حاليا في الصفوف الثانية عشرة يمكنهم 

تسليم شهادة البجروت للمعهد حتى موعد أقصاه 20.9.2021.

تصديق عالمة البسيخومتري من المركز القطري لالمتحانات والتقويم   

تصديق عالمة امير/اميرام من المركز القطري لالمتحانات والتقويم  

تصديق عالمة ياعيل من المركز القطري لالمتحانات والتقويم    

تصديق عالمة اللغة العربية من المركز التكنولوجيا التربوية /وزارة التربية  

صورة هوية   

صورة ممسوحة ضوئيا   

تصديق طبي)تظهر االستمارة في موقع الكلية(   

تعهد موقع )االستمارة تظهر بموقع الكلية(  
 

كل من يتسجل للدراسة في المعهد يمكنه أن يختار واحًدا من المسارات التالية:

المسار االبتدائي )األول حتى السادس(. أ . 

ب.  المسار فوق االبتدائي  

ت .  مسار التربية الخاصة  

ث .  مسار البستان - دور الحضانة، رياض األطفال والبساتين مع إمكانية توسيع التخصص ليشمل 

الصفين األول والثاني.

ج .  مسار اللغة االنجليزية.

ح.  المسار الموسع )اللغة العبرية، اللغة العربية(

تم  مرتفعة  وبيانات  شروط  بحسب  البرنامج  لهذا  التسجل  )المتفوقين:  معوف  برنامج  خ . 

تحديدها من قبل الكلية(.
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كل من يسجل لمسار االبتدائي عليه أن يختار تخصًصا في أحد المجاالت التالية:

أ .  علوم الطبيعة والرياضيات.

ب .  اللغة العربية وآدابها واللغة العبرية وآدابها.

ت .  اللغة العربية وآدابها والتاريخ.

كل من يسجل لمسار فوق االبتدائي، عليه أن يختار أحد المجاالت التالية:

اللغة العربية وآدابها واللغة العبرية وآدابها. أ . 

علوم الطبيعة )بيولوجيا + كيمياء(/ )بيولوجيا + بيئة(. ب . 

اللغة العربية وآدابها والتاريخ.  ت . 

علم الحاسوب واللغة العربية أو اللغة العبرية أو التاريخ أو البيئة. ث . 

كل من يسجل للمسار الموسع )مسار متعدد األجيال( عليه أن يختار أحد التخصصات التالية:

أ. اللغة العربية

ب. اللغة العبرية.

كل من يسجل لمسار اللغة اإلنجليزية عليه أن يختار: اللغة اإلنجليزية وآدابها )تخصص موسع(

كل من يسجل لمسار التربية الخاصة عليه أن يختار: مسار وتخصص التربية الخاصة )ألعمار 21-6(

كل من يسجل لمسار البستان عليه أن يختار: مسار وتخصص الطفولة المبكرة مع إمكانية توسيع 

التخصص للصفين األول والثاني.

مالحظة هامة:

على المتسجل للمعهد أن يختار اثنتين من اإلمكانيات المذكورة أعاله: أفضلية أولى وأفضلية 

ثانية. إذا لم يقبل المرشح لألفضلية األولى بسبب تحصيله في البجروت والبسيخومتري أو 

بسبب عدم تسجيل عدد كاف لهذه األفضلية، فسوف تمنح له األفضلية الثانية. 

كذلك من المهم أن نذكر أنه قد يطرأ تغييرات على مبنى المسارات والتخصصات بحسب 

ارشادات الخطوط العريضة لمجلس التعليم العالي.
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الغاء التسجيل 
  ان المتقدمين الذين يريدون الغاء تسجيلهم، يتطلبون االعالم عن ذلك بكتاب خطي لمركز 

االستشارة والتسجيل.

  رسوم التسجيل ال ترجع  للمتقدمين الذين الغوا تسجيلهم، للمتقدمين الذين لم يقبلوا 

للتعليم أو للمتقدمين الذين لم يمارسوا حقهم التعليمي.

الرسوم الدراسية 
  ُحددت الرسوم الدراسية من قبل الكلية،  وفقا لتوجيهات مجلس التعليم العالي. رسوم 

التعليم هو  جامعي. تدفع الرسوم الدراسية مقدما أو وفق عدد من الدفعات بواسطة خصم 

مباشر في البنك، أو بواسطة بطاقة االئتمان.

  للمعلمين بسنة استكمال - جباية الرسوم الدراسية بواسطة تصريح للخصم في حساب البنك 

والتي ُيشغل به صندوق استكمال.

  مع القبول للتعليم، يجب دفع سلفة على حساب الرسوم الدراسية حسب اإلرشادات التي 

تظهر على الموقع االلكتروني للكلية في بند "الرسوم الدراسية ".

  ان الطالب الذين يختارون التعلم الجل شهادة أخرى، عدا الشهادات التي تمنح في المسار 

الذين يتعلمون به، يطلب منهم رسوم اضافية لقاء الشهادة االضافية.
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زوروا موقعنا في االنترنت وفيسبوك المعهد: 

www.beitberl.ac.il/arabic

www.facebook.com/ArabAcademicInstitute.BeitBerl/


