دليل التسجيل لطالب الثواين عرش

מכללת

סכנין

للسنة الدراسية 2022/2023

ע״ר

מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה

)ج.م(

• اللغة العربية

B.Ed.

وشهادة تدريس

• اللغة اإلنجليزية
• الرياضيات
• العلوم

• الرتبية الخاصة

• الطفولة املبكرة

قرارك الحكيم

يف الرتبية والتعليم

• مسار املمتازين

المقدمة
يسرّ كلية ســخنين لتأهيل المعلمين أن تضع بين أيادي
مريديها ومحبيها هذا الدليل الذي يتضمن أهم ما يحتاجه الطالب
من معلومات ّ
تمكنه من التسجيل للعام الدراسي .2022/2023
في هذا الدليل تجد أخــي الطالب وأختي الطالبة تفصيل
مســارات وتخصصات الدراســة ،شــروط القبول ،كيفية احتســاب
معدل عالمة الدمج.
نأمــل أن يكون هذا الدليل عوناً لك في التســجيل ولع ّله
باب الوصول لــكل ما تصبو إليه ،وندعو اهلل أن يحقق أمنياتك في
عمر مديد وعريض بالعلم والعمل والسعادة.
باحترام وتقدير

إدارة الكلــية
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اللقب األول :مسارات التأهيل
أ .مسار تربية خاصة جيل 6-21

• تربية خاصة في صفوف أول إلى ثاني عشر في أُطر تربية خاصة أو في صفوف دمج

ب .مسار الطفولة المبكرة جيل والدة 6 -
• طفولة مبكرة مع إمكانية الحصول على شهادة تدريس للصفوف األولى والثانية
ج .المسار فوق االبتدائي (سابع  -عاشر) في التخصصات التالية :
• رياضيات
• لغة انجليزية
د .المسار االبتدائي (أول  -سادس) في التخصصات التالية :

مدة الدراسة:

 4سنوات (ما عدا مسار الممتازين  3سنوات).
أول ولقــب ثانٍ وشــهادة تدريــس للطالب
* إمكانيــة إنهــاء
لقــب ٍ
ٍ
المتميزين في  5سنوات ( 4سنوات في مسار الممتازين).

الشهادة:

يحصــل الطالــب فــي نهايــة
الدراســة على لقب أكاديمي أول
 B.Edوشــهادة تدريس معترف
بهما من قبل وزارة المعارف.

• رياضيات
• لغة عربية
• لغة انجليزية
• علوم
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شروط القبول للقب االول  B.Ed.وشهادة تدريس
1.شهادة بجروت كاملة.
2.حامل شهادة بجروت  92فما فوق معفي من عالمة البسيخومتري بشرط أن تشمل موضوعاً موسعاً (  5وحدات ) واحداً على األقل و  4-5وحدات لغة إنجليزية.
3.عالمة اللغة العربية في البجروت ال تقل عن  4-5( 70وحدات) أو  3( 80وحدات) قبل الزيادة (בונוס).
4.عالمة الدمج (התאמה) هي معدل عالمة البجروت الموزون (משוקלל) وامتحان البسيخومتري ،يجب أال يقل هذا المعدل عن .540
5.القبول لمسار الممتازين انظر صفحة .6
ً
حاصاًل على عالمة ال تقل عن  80في  5وحدات بجروت لغة عربية وعالمة ال تقل عن  75في إمتحان
6.على الطالب المتســجل لتخصص لغة عربية أن يكون
الدخول باللغة العربية.
7.على الطالب المســجل للمســار االبتد ائي ألحد مواضيــع التخصص :علوم ،لغة انجليزية أو رياضيات ،أن يكون متقدمــاً ألربع أو خمس وحدات بجروت لغة
إنجليزية و 5وحدات في موضوع توسع.
8.على الطالب المسجل للمسار فوق االبتدائي لغة انجليزية ،أن يكون حاص ً
ال على عالمة ال تقل عن  70في  5وحدات لغة إنجليزية.
9.على الطالب المسجل للمسار فوق االبتدائي رياضيات ،أن يكون حاص ً
ال على عالمة ال تقل عن  75في  4-5وحدات رياضيات.
	10.أن يجتاز الطالب المسجل امتحان دخول في اللغة العربية بعالمة  70على األقل( .عالمة  75للمتسجلين لتخصص اللغة العربية).
	11.اجتياز امتحان ياعيل باللغة العبرية بعالمة  85فما فوق حتى موعد أقصاه نهاية السنة التعليمية األولى.
	12.مقابلة امام لجنة القبول المختصة.
	13.يمكن إعتماد شهادة هندسيّ (הנדסאי) بدل شهادة البجروت للقبول (سيتم تحديد المعدل المطلوب الح ًقا)
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كيفــية
احتساب
عملــية
الدمــج

للتذكير :تــضــاف  10-35عالمة
(بونوس -زيادة) للعالمة  60وما فوق
حسب الجدول التالي:
بونوس  -زيادة
املوضوع

وحدات 4

وحدات 5

رياضيات

15

35

فيزياء

12.5

25

كيمياء

12.5

25

بيولوجيا

12.5

25

موضوع
تكنولوجي

12.5

25

لغة اجنليزية

12.5

25

لغة عبرية

10

25

تاريخ

10

25

لغة عربية

10

25

مواضيع اخرى

10

20

كيفية احتساب معدل البجروت

كيفية احتساب معدل البجروت
يدخل في احتساب معدل البجروت ما يلي:

عالمات المواضيع ااإللزامية (أنظر الجدول في أسفل الصفحة).
عالمة المواضيع االختيارية التي يمكن ان تساعد الطالب في رفع معدله بشرط أال
يقل عدد وحدات أي من هذه المواضيع عن  4وحدات.
تذكير :تضاف  10-35عالمة (بونوس  -زيادة) للعالمة  60فما فوق حسب الجدول
التالي :لغة عربية ،لغة انجليزية ،رياضيات ،مدنيات ،تاريخ ومواضيع توسع  5وحدات
على األقل.

فيما يلي مثال احتساب معدل البجروت لطالب معين:

 .1نضيف  20عالمة لعالمة اللغة العربية فتصبح .95
 .2نضيف  10عالمات لعالمة اللغة العبرية فتصبح .90
 .3نضيف  12.5عالمة لعالمة اللغة االنجليزية فتصبح .82.5
 .4نضيف  25عالمة لعالمة الرياضيات فتصبح .120
 .5نضيف عالمة  25عالمة لعالمة الحاسوب فتصبح .95
 .6نحذف عالمة الكيمياء ألنها اقل من  5وحدات وال تساعد في زيادة المعدل.
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مسار الممتازين
ميزات البرنامج:
 .1مدة التعليم للقب األول  3سنوات فقط (بدل  4سنوات).
 .2تعليم مجاني ،والحصول على منح أضافية عديدة
 .3برنامج تعليمي خاص ،وانخراط اجتماعي
 .4امكانية الحصول على  3شهادات قيمة في نهاية الدراسة:
• شهادة مرشد لألوالد المتفوقين • شهادة مرشد في معرفة البالد • شهادة في القيادة
والمبادرات التربوية
 .5إمكانية مشاركة الطالب في مؤتمرات دولية على حساب الكلية
 .6للراغبين إمكانية االنضمام لبرنامج عالمي وسفر الطالب للتعلم خارج البالد في
جامعات معتمدة لمدة أقصاها فصل تعليمي بدعم مادي كامل من الكلية.
 .7أفضلية في التوظيف في وزارة المعارف لخريجي المسار.
 .8اللقب األول واللقب الثاني خالل  4سنوات ( 9فصول).

شروط القبول:
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باألضافة لشروط القبول العامة صفحة :4
1.عالمة دمج (بسيخومتري  +بجروت) ال تقل عن  650أو  630للمتميزين بالنشاط االجتماعي.
2.شهادة بجروت وعالمة ال تقل عن  660في البسيخومتري
3.عالمة دمج  615حتى  630وعالمة ال تقل عن  7في إمتحان מסיל"ה  -إمتحان تصنيف لفحص
المالءمة لمهنة التعليم
4.عالمة دمج  615وما فوق وعالمة ال تقل عن  5.5في إمتحان מסיל"ה للمتسجلين لمواضيع التخصص:
رياضيات ،علوم ،لغة انجليزية.
إجتماعيا شهادة بجروت بمعدل ال يقل عن  105وعالمة ال تقل عن  8في إمتحان מסיל"ה
5.للمتميزين
ً
6.مقابلة شخصية

السنة التحضيرية
شهادة انهاء السنة التحضيرية تعتبر بديلة لشهادة البجروت
خالل  4.5أشهر أو  9أشهر
شروط القبول للسنة التحضيرية:
• أن يكون بحوزة الطالب شهادة انهاء عشر سنوات تعليم على األقل.
ما هي السنة التحضيرية؟
 .1السنة التحضيرية تمكن الطالب الذي ال يوجد بحوزته شهادة بجروت أو
من يوجد بحوزتة شهادة بجروت جزئية أو شهادة بجروت كاملة مع معدل
منخفض أن يحصل على شهادة إنهاء سنة تحضيرية التي تعتبر بديلة لشهادة
البجروت.
 .2السنة التحضيرية معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم
العالي وتعتبر فرصة ذهبية للطالب الذيت ينوون أكمال دراستهم األكاديمية
ولم يتوفر لديهم شهادة بجروت أو لم يحصلوا على شهادة بجروت كاملة.
 .3بما أن السنة التحضيرية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة
التربية والتعليم فأن كل من ينهي السنة التحضيرية بنجاح يمكنه اإللتحاق
بكلية سخنين لتأهيل المعلمين ومؤسسات أكاديمية داخل البالد وخارجها.
وبالطبع بعد ان يستوفي شروط القبول األخرى المؤخوذ بها في المؤسسة
التي ينوي الطالب اإللتحاق بها.

مواضيع التعليم في مسار السنة التحضيرية:
 .1رياضيات  -מתמטיקה بمستوى  3-4وحدات
 .2لغة إنجليزية  -שפה אנגלית بمستوى  4وحدات
 .3لغة عبرية  -שפה עברית بمستوى  5وحدات
 .4علم الحاسوب  -יישומי מחשב
 .5التربية والتمكين  -חינוך והעצמה
 .6لغة عربية  -שפה ערבית
 .7علم النفس  -פסיכולוגיה
 .8علم اإلجتماع  -סוציולוגיה
• امكانية الحصول على منحة دراسية تصل حتى
 100%من قسط التعليم.
• امكانية الحصول على منحة معيشة تصل حتى
.300%
• وسائل نقل مريحة وسفريات منظمة من وإلى
الكلية.
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مراكز خاصة ومميزة
 .1غرفة تفاعلية بتقنية الواقع اإلفتراضي والواقع ّالمعزز (ثالثية األبعاد)
مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية والبيداغوجية لدعم استراتيجيات التدريس وتأهيل مثالي لمعلمي المستقبل.
 .2مركز المحاكاة
يعمل بالتنسيق مع وحدة الدخول للتدريس من أجل تحسين القدرات المهنية للطواقم المدرسية ،وإكسابهم آليات جديدة
وأساليب حوار ونقاش وطرائق اتصال.
 .3مركز التدخل االجتماعي
ً
مرافقة تدخل وتطوع الطالب اجتماعيا من خالل برامج عديدة في أطر وجمعيات متنوعة .المركز يساهم في بناء برامج تدخل
خاصة ومبتكرة.
 .4مختبر المبادرات والتجدد SinnoLab
• مختبر لتقييم مبادرات تربوية واجتماعية جديدة ونوعية
• من خالل هذا المختبر يتم مرافقة هذه المبادرات بالحقل وتقييمها
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 .5وحدة التشخيص وعالج العسر التع ّلمي
تشخيص معترف به من قبل المركز القطري لالمتحانات والتقييم
وإمكانية مرافقة طالب الكلية الذين بحاجة إلى دعم تعلمي.

تعليمات حول تعبئة استمارة التسجيل
	• يمكن الحصول على استمارة التسجيل لدى سكرتارية الكلية.
	• يتوجب تعبئة االستمارة بخط واضح وبقلم حبر (أزرق أو أسود)
	•يشترط إرفاق المستندات والوثائق التالية (أصلية)*:
1.صورة عن الهوية الشخصية.
2.صورة شخصية صغيرة.
3.قسيمة الدفع مختومة (بقيمة  419ش.ج غير مستردة).
4.شــهادة البجروت األصليــة او تصديق بالتســجيل إلعادة موضوع
أو أكثــر لمن ينقصه مواضيع من البجروت أو تصديق بالتســجيل
للبجروت لطلبة الثاني عشر ،في الحالتين األخيرتين يتوجب تقديم
الشــهادة كاملة قبل  ،30/9/2022ولذا فعلى طالب الثاني عشــر
طلب بجروت معجل (מזורז) لدى سكرتارية المدرسة.
5.شهادة أصلية لعالمة البسيخومتري من السنوات السبع االخيرة.
6.تصديق طبي موقع من قبل الطبيب والطالب.

تذكر !

ال يبحث الطلب بتاتاً في حالة عدم دفع رســوم التســجيل أو عدم تعبئة
واحد أو أكثر من بنود الطلب او نقص في الوثائق المطلوبة.

*المستندات األصليه تعاد للمتسجل بعد المصادقة عليها من قبل سكرتارية الكلية.
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لإلستفسار والتسجيل
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع الكلية:

www.sakhnin.ac.il
او صفحة الكلية على الفيسبوك واالنستغرام:

@sakhnin.ac.il
كما ويمكنكم االتصال على الرقم التالي:

04-9058000
لتحديد موعد مع قسم التسجيل
لتقدم لكم كافة المعلومات واالرشادات
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كلية سخنني (ج.م) كلية أكادميية لتأهيل املعلمني
ص.ب 100 .سخنني ،ميكود 3081000

04-9058000
www.sakhnin.ac.il
كلية سخنني لتأهيل املعلمني

