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 التسجيل نظام. 1

 املطلوبة والوثائق التسجيل خطوات

 حيث(  اضغط هنااملوقع االلكتروني )او من خالل  الكلية من التسجيل طلب على الحصول  يمكن

 :باآلتي الطالب يقوم

وارفاق  تعبئة رابط التسجيل باللغة العبرية مع مراعاة دقة التفاصيل .1

 .املستندات املطلوبة

 .النموذج على والتوقيع التسجيل دقة مراعاة مع واضح بخط العربية باللغة االلتحاق نموذج تعبئة .2

 دفع رسوم التسجيل من خالل الرابط االلكتروني. .3

 .الشخصية الهوية عن صورة إرفاق .4

 .البجروت شهادة من صورة إرفاق .5

 (.הפסיכומטרי)ان وجد  النفس ي القياس عالمة عن صورة إرفاق .6

   والطالب الطبيب قبل من موقع طبي تصديق .7

 .صورة شخصية إرفاق .8

 .األكاديمية في التسجيل لقسم الطلب تسليم .9

 الوثائق. )عنها مصدقة صور  أو أصلية تكون  أن يجب أعاله املذكورة الوثائق :مالحظة

 (عليها املصادقة بعد اصحابها الى ترد االصلية

 التسجيل طلب قبول  عدم

 :لتاليةا الحاالت في التسجيل طلب يبحث ال

 .  التسجيل رسوم دفع عدم. 1

 . الطلب في البنود بعض تعبئة عدم. 2

   .منها بعضا أو املطلوبة الوثائق نقص. 3

 .التسجيل انتهاء بعد الطلب تسليم. 4

 

 

https://www.qsm.ac.il/category/60/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.qsm.ac.il/category/60/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
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 شروط القبول 

على  92بمعدل  أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة )البجروت( .1

 .االقل

 اللغة االنجليزية على األقل .وحدات ب 4أن يكون حاصال على  .2

 فأعلى. 85اجتياز امتحان دخول في اللغة العبرية )ياعيل( بعالمة  .3

وحدات بعالمة  4فأعلى أو  80وحدات باللغة العربية بعالمة  3أن يكون حاصال على  .4

باستثناء املرشحين لتخصص اللغة العربية فانهم ملزمون بأربع وحدات باللغة  70

 فأعلى. )بدون اضافة( 80العربية بعالمة 

وحدات في موضوع التخصص الذي سجل للدراسة  4أن يكون حاصال في شهادة البجروت على  .5

 .فما فوق  80وحدات بعالمة  5او  فما فوق  75فيه بعالمة 

يمكن  539-525فما فوق )الحاصلون على عالمة دمج   540أن يكون حاصال على عالمة دمج   .6

 (.على األقل  5.5بعالمة  ה''מסילصنيف للمالئمة للتدريس قبولهم بشرط اجتياز امتحان الت

 بناء على شهادة بجروت الجودةعالمة البسيخومتري(  - 6و 5)يمكن اإلعفاء من البندين  .7

 وذلك حسب الجدول التالي:  ( איכותית בגרות תעודת)
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 (מרמנת) مرمانيتعن طريق  التقدم ألداء امتحان دخول في اللغة العربية .8

فأعلى باستثناء املتسجلين لتخصص اللغة العربية فانهم  70والحصول على عالمة 

 ، في املواعيد التالية: فأعلى 75ملزمون بعالمة 

  17.6.2022 – 28.4.2022: التسجيل موعد ؛5.7.2022: االمتحان موعد 

   :17.8.2022 – 8.7.2022؛ موعد التسجيل: 6.9.2022موعد االمتحان 

 امتحان الدخول للغة العربيةرابط التسجيل واملعلومات حول :  

 بامتحان أمير القيام عليهم بسيخومتري، عالمة لديهم تتوفر ال الذين املرشحين كل .9

اإلنجليزي, طالب تخصص اللغة اإلنجليزية  اللغة في مستواهم ملعرفة وذلك) ר"אמי(

 إعفاء من بسيخومتري(  ) بناء على شهادة بجروت الجودة

معدل شهادة  التخصص

 وتالبجر 

 شروط قبول اضافية

في  100وحدات وعالمة   75/5أو  4 80/بجروت لغة إنجليزية  92 لغة انجليزية

بامتحان   100مركب اللغة االنجليزية في البسيخومتري أو 

 )ר"אמי( أمير
 وحدات  75/5أو    4/80بجروت رياضيات  92 رياضيات

 وحدات  . 75/5أو    وحدات 80/4تخصص علمي  92 علوم

 وحدات  . 75/5أو    وحدات 80/4تخصص علمي  95 لوم وتكنولوجياع

ولغة  تربية خاصة

 عربية

 وحدات. 70/4وحدات أو   80/3بجروت عربي   92

علوم الحاسوب و 

تربية ال منهجية او 

 لغة عربية

 وحدات  . 75/5أو    وحدات 80/4تخصص علمي  92

تربية ال منهجية 

ولغة عربية او تربية 

 خاصه 

 علوم الحاسوب  او 

 وحدات. 70/4وحدات أو   80/3بجروت عربي  92

 وحدات. 75/5وحدات أو   80/4بجروت عبري   92 لغة عبرية

دين إسالمي ولغة 

 عربية فوق ابتدائي

 وحدات. 75/5أو    80/4بجروت عربي  92

دين إسالمي ولغة 

 عربية ابتدائي

 وحدات 75/5أو    80/4بجروت عربي  92

رة ولغة طفولة مبك

 عربية

 وحدات. 70/4وحدات أو   80/3بجروت عربي   92

https://www.qsm.ac.il/articles/817/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.qsm.ac.il/articles/817/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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بامتحان  100في مركب اللغة اإلنجليزية في البسيخومتري او  100لزمون بعالمة م

 (.ר"אמי( امير 

الطلبة الذين تتحقق فيهم الشروط املذكورة أعاله يستدعون للمثول أمام لجنة   .10

القبول الخاصة في التخصص؛ واداء امتحانات داخلية حيث يتم اختيار األفضل 

 من بينهم ألن املقاعد
ا

 محدودة. تحصيال

 : ב"רג شروط القبول ملسار املمتازين

واجتاز  وما فوق مع 650اذا حصل الطالب على عالمة دمج )بسيخومتري+ بجروت(  .1

 وما فوق . 5.5بعالمة  ה''מסילامتحان التصنيف للمالئمة للتدريس 

وما فوق وحاصل شهادة بجروت وما  660اذا حصل الطالب على عالمة بسيخومتري  .2

 .وما فوق  5.5بعالمة  ה''מסילز امتحان التصنيف للمالئمة للتدريس واجتا فوق مع

 وما فوق مع 630-615اذا حصل الطالب على عالمة دمج )بسيخومتري+ بجروت(  .3

 .وما فوق  7بعالمة  ה''מסילواجتاز امتحان التصنيف للمالئمة للتدريس 

للمدارس الغير عربية : رياضايات , انجليزي , علوم , عبري , عربي في املوضوعات املفضلة .4

 5.5بعالمة  ה''מסילواجتاز امتحان التصنيف للمالئمة للتدريس  وما فوق مع 615,  

 وما فوق .

 . املقابلة وكتابة مكتوب شخص ي أيضالجنة أعاله على املتقدم النجاح في إضافة ملا ذكر  .5

 مسار .القبول النهائي يطون بالتنسيق من املركز القطري لل .6

 جامعات والكليات األخرى:االنتقال من ال

حد املعاهد العليا ولم يحصل على شهادة اللقب أكل من درس دراسة جامعية أو في 

 األول فإنهم ملزمون بشروط القبول املفصلة أعاله.

 

 البجروت شهادة

 البجروت معدل احتساب طريقة

 املواضيع إليها مضافا اإللزامية املواد ووحدات عالمات على البجروت شهادة في املعدل احتساب يعتمد

 املعدل حساب من يستثنى حيث التخصص مواضيع من وموضوع 4 من أكثر وحداتها عدد التي االختيارية

 .املعدل حساب في تدخل ال فإنها أربع، من أقل وحداتها عدد التي االختيارية املواد

 

 اإللزامية املواد 
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 وحداتها عدد             اإللزامية املواد         

 3             العربية اللغة 

 2       العبرية اللغة 

 3            اإلنجليزية اللغة 

 3            الرياضيات 

 2            التاريخ 

 1               املدنيات 

 البجروت شهادة معدل احتساب طريقة

 باستثناء املادة لهذه عالمات 10 يضاف 4 وحداتها عدد وكان فوق  فما 60 للمادة العالمة كانت إذا .1

واملواضيع العلمية  اإلنجليزية اللغة وموضوع عالمة 15 يضاف الرياضيات فإنه موضوع

 عالمة. 12.5 يضاف فإنه ،والتكنولوجية

 عالمة 20 يضاف فأعلى 5 وحداتها عدد وكان فوق  فما 60 للمادة العالمة كانت إذا  .2

  موضوع باستثناء املادة لهذه

 فإنه ،، املواضيع العلمية والتكنولوجيةواملواضيع االساسية عالمة 35 فيضا الرياضيات فإنه

 .عالمة 25 يضاف

 االضافه حسب املوضوع:

  בונוסים

 מקצועה ל"יח 4 ל"יח 5
  מתמטיקה 15 35

 פסיקה 12.5 25

 כימיה 12.5 25
 ביולוגיה 12.5 25

 מקצועות 12.5 25

 טכנולוגיים
 אנגלית 12.5 25
 ספרות 10 25



 216صفحة  ،(2023)الدليل األكاديمي، 

 

 

 

 עברית הבעה 10 25

 ך"תנ 10 25
 היסטוריה 10 25

 ערבית 10 25

 אחרים מקצועות 10 20

 

 .احتسابها وعدم  أربع من أقل وحداتها عدد التي االختيارية املواد ووحدات عالمات حذف  .3

 على مقسوما املادة وحدات بعدد العالمة ضرب من الناتج املجموع يساوي  البجروت معدل  .4

 .الوحدات مجموع

 شهادة مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالمة عدد الوحدات املادة

 84 5 اللغة العربية

 74 4 اللغة العبرية

 84 4 اللغة اإلنجليزية

 79 3 الرياضيات

 82 1 املدنيات

 80 1 التاريخ

 97 5 الدين االسالمي

 88 5 علم االجتماع

 92 3 علم الحاسوب
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 :التالية النتائج على فيها حصل معين لطالب بجروت

 .109 فتصبح عالمة 25 العربية اللغة لعالمة نضيف .1

 .84 فتصبح عالمة 10 العبرية اللغة لعالمة نضيف .2

 96.5 فتصبح عالمة 12.5 اإلنجليزية اللغة لعالمة نضيف .3

 117 فتصبح عالمة 20 االسالمي الدين لعالمة نضيف .4

 108 فتصبح عالمة 20 االجتماع علم لعالمة نضيف .5

 أقل وحداتها وعدد اختيارية ألنها املعدل حساب في ندخلها وال لحاسوبا علم مادة نحذف .6

 .4 من

 : كالتالي الحساب يكون  وبهذا

  

 99.67:  هو البجروت معدل املثال هذا حسب

 :الدمج عالمة

 سلم البسيخومتري  في املوازنة البجروت شهادة معدل مع البسيخومتري  عالمة جمع عن الناتجه العالمة هي

 
ا
 .  اثنين على مقسوما

 :الدمج عالمة احتساب طريقة

  ذكر كما البجروت شهادة معدل احتساب
ا
 (.19ص) سابقا

 :التالية املعادلة حسب البسيخومتري  سلم مع البجروت معدل موازنة

  البجروت شهادة معدل
ا
  7.26 بـ مضروبا

ا
 .116.8 منه مطروحا

 .اثنين على املجموع ونقسم لبسيخومتري ا سلم في البجروت شهادة معدل الى البسيخومتري  عالمة نضيف

 :مثال إلحتساب عالمة الدمج

  96 معين لطالب البجروت شهادة معدل. 

28

1085117582807935.9648441095

28

2791
67.99
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  16.5808.11626.796 

  530 عليها حصل التي البسيخومتري  عالمة. 

 
ا
 :البسيخومتري  سلم حسب البجروت معدل موازنة:  اوال

 

 
ا
 :الدمج عالمة نحسب:  ثانيا

 (البجروت معدل) 580 ( +البسيخومتري  عالمة) 530               

 

 هي( הפסיכומטרי) النفس ي القياس عالمة التصنيف عالمات عن شرح يلي فيما    .1

 مركز طريق عن عنها املعلن لالمتحانات املتقدم الطالب عليها يحصل التي العالمة

 رقم هاتف على االتصال يمكن التسجيل ونماذج املواعيد ملعرفة) القطري  التصنيف

 .public@nite.org.il: اإللكتروني البريد اسطةبو  أو 02- 6759555

 (:הפסיכומטרי) النفس ي القياس أمتحان

 للكلية فالتسجيل لذلك للكلية، التسجيل عن منفصل بشكل البسيخومتري  إلمتحان التسجيل يجري 

  يشكل ال
ا
 .البسيخومتري  إلمتحان تسجيال

 .سنوات 7 ملدة الكلية في للدراسة القبول  لغاية املفعول  سارية البسيخومتري  حانامت نتائج تبقى

 :للمراسلة

 

(عالمة الدمج) 555=  
2 

وللتقييم حاانتلالمت القطري املركز  

: هاتف :  فاكس   02-6759555 02-6759543 

91260  القدس   26015 ب.ص  

www.nite.org.il       www.meidaat.co.il     

 המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

 מרכז הזימונים

26015ת.ד   
91260ירושלים    

mailto:public@nite.org.il
http://www.nite.org.il/
http://www.meidaat.co.il/
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 2023 בחינות לוח
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 :ملستويات اللغة اإلنجليزية للتصنيف

 بالغة تصنيف امتحان( والساف البسيخومتري ) التصنيف امتحانات في اإلنجليزية اللغة قسم يشكل

 ألهداف اإلنجليزية اللغة تعلم في مستواه تقرر  القسم هذا في البالط عليها يحصل التي والعالمة اإلنجليزية

 .أكاديمية

 سلم العالمات للتصنيف

 املستوى 
القياس النفس ي 

 ( הפסיכומטרי)

 عالمة

 امتحان أمير

 169-150 69-50 أ مبتدئون 

 184-170 84-70 مبتدؤون ب

 199-185 99-85 متوسط

 219-200 119-100 1متقدم

 233-220 133-120 2متقدم

 فأعلى-234 فأعلى-134 إعفاء

 اللغة العربية ملستويات التصنيف

 الطلبة الذين تقدموا المتحات القياس النفس ي )البسيخومتري( -1

 والنتيجة العربية باللغة تصنيف امتحان( البسيخومتري ) التصنيف امتحانات من املقروء فهم قسم يشكل

 :التالي السلم حسب العربية، اللغة دراسة في مستواه تقرر  الحاصلة

 للتصنيف العالمات سلم

 عدد ساعات التعليم (بسيخومتري )عالمة التصنيف  املستوى 

 ساعات سنوية 6 91اقل من  مبتدئ

 ساعات سنوية 4 120  -  91 متوسط

 ساعات سنوية 2 فأعلى  121 متقدم

( االضافة يشمل) البجروت في العربية اللغة عالمة وفق تصنيفهم يتم البجروت، طريق عن الطلبة: هامة مالحظة

 :التالي الجدول  بحسب
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 عدد ساعات التعليم  عالمة التصنيف  املستوى 

 ساعات سنوية 6 80اقل من  مبتدئ

 ساعات سنوية 4 103  -  81 متوسط

 ساعات سنوية 2 فأعلى  104   متقدم

 

 تعليمات للطلبة املقبولين

 ل يرجى اتباع الخطوات التالية:عند استالمك إشعار القبو 

 التوجه لقسم التسجيل لتوثيق امللف الخاص بالوثائق التالية: (أ

 التصديق الطبي. .1

 ( األصلية.הפסיכומטרי)عالمة امتحان القياس النفس ي  .2

 شهادة البجروت األصلية. .3

 صورة شخصية. .4

 صورة عن الهوية. .5

 التوجه للدائرة املالية إلتمام املعامالت التالية: (ب

 حجز مقعد.دفع  .1

 التسوية املالية لألقساط الدراسية. .2

 التوقيع على التعهد املالي. (ج

 

 بالكلية االلتحاق استمارة لتعبئة عامة تعليمات

 .االستمارة تعبئة قبل شديد بإمعان التعليمات قراءة يرجى .1

 .فقط االستمارة لتعبئة اسود أو أزرق حبر قلم استعمال يمكنك .2

 .54-1تابع البنود من  .3

 كتابة اآلخر والقسم املطلوب على بدائرة اإلحاطة طريق عن تعبئته يمكن البنود من قسم .4

 .أرقاما أو

 اإلحاطة طريق عن لك مالئمة واحدة حالة اختيار يرجى لالختيار مجاالت فيها التي البنود في .5

 تصديق أيضا ومعك بجروت شهادة تملك كنت إذا البجروت وضع 43 بند في مثال) بدائرة

 (.فقط البجروت شهادة وهو 1 رقم اختيار عليك بالعالمات



 222صفحة  ،(2023)الدليل األكاديمي، 

 

 

 

 االستمارة في معينة بنود لتعبئة خاصة تعليمات

رقم الهوية يكون مكون من تسعة أرقام تضم الرقم اإلضافي، يرجى تعبئة األرقام  .الهوية رقم: 1 رقم بند

 بدقة تامة وإرفاق صورة عن الهوية من أجل املقارنة.

 تضمن كافية وبصورة تامة بدقة تعبئتها يرجى البنود هذه .البريدي والرمز لبلدةوا العنوان: 5،6،7 رقم بند

 .ملراسلتك رسميا سيتعمد العنوان هذا ألن إليك الرسائل وصول 

املقصود بمكان الوالدة هو البلد الذي ولدت بها وليس املستشفى الذي ولدت  .الوالدة مكان: 12 رقم بند

 فيه.

 .فقط واملتزوجات للمتزوجين البندين هذين تعبئة: 14،15 رقم بند

 أنظر) املناسب املكان في تامة بدقة وتعبئتها تفضلها التي والتخصصات املسارات انتقاء عليك: 20 رقم بند

 (.7ص و 6ص

 على بدائرة أحط ،(הסף) العتبة امتحان أو( הפסיכומטרי) النفس ي القياس امتحان وضع: 21 رقم بند

 .تصديق إرفاق عليك( فقط واحدة حالة اختر) تناسبك التي الحالة

املقصود من الدعم املالي لتمويل القسط الدراس ي: هو الدعم الذي يتلقاه  .املالي الدعم: 39 رقم بند

 الطالب من جهة خارجية أي ال يشمل الدعم الذي يتلقاه الطالب من أهله وأقاربه.

 .فقط 10 رقم على إلحاطةا عليهم عشر الثاني الصف طلبة: البجروت وضع: 43 رقم بند

هذا البند خصص للطلبة الذين تنقصهم مواضيع في شهادة  .البجروت بإعادة التصريح: 47 ،46 رقم بند

 47البجروت، وسجلوا إلعادتها عليهم تعبئة اسم املوضوع وعدد الوحدات ثم االنتقال لبند 

 للتوقيع على ذلك مع إرفاق تصديق من املدرسة.

 .والتاريخ عالتوقي: 54 رقم بند

  تأكد من اإلمضاء وكتابة التاريخ.


