
 يمكن ان تطرأ تغييرات على البرنامج التعليمي كل سنة. –فصل الصيف  –في " بوابة لألكاديمية"  2019-2018لبرنامج التعليمي الذي تم اتباعه سنة ا

 

عدد  رقم الكورس الكورس فئة
الساعات 
التعليمية 
 بالمجمل 

 

نقاط 
 استحقاق

عدد النقاط 
 بالمجمل

   فصل الصيف 

الزامية كورسات 
كورس اللغة )

العبرية يدرس 
بحسب التصنيف 

الخاص بكل 
 طالب(
 

   104 52050003 لغة عبرية مستوى ج

   104 52050004 لغة عبرية مستوى د

   78 52050005 لغة عبرية مستوى هاء

-اساسيات الكتابة باللغة العبرية
 جزء أ

52050123 26   

   39 52050001 محاضرة -اساسيات الجبر

   26 52050001 تمرين -اساسيات الجبر

اساسيات التفاضل والتكامل 
 محاضرة  – )حدفا(

52050002 52   

 - اساسيات التفاضل والتكامل
 تمرين

52050002 39   

تحضير المتحان  –لغة انجليزية 
 اميرام 

50050025 32    

سيتم تقديم الطالب المتحان التصنيف اميرام الذي يتبع للمركز القطري لالمتحانات والتقييم حتى يحصلوا على مستوى  مع نهاية الكورس التحضيري في اللغة اإلنجليزية,
م خومتري غير ملزمين بالتقدمعين في اللغة اإلنجليزية. الطالب الذين تم قبولهم ولديهم مستوى لغة انجليزية كانوا قد حصلوا عليه في الماضي عن طريق امتحان البيس

  في حالة عدم حصول الطالب على مستوى معين في اإلنجليزية لن يكون بامكانه ان يكمل المشاركة في البرنامج. المتحان اميرام.

طالب سيدرس الطالب كورسات تحضيرية وكورسات اكاديمية تعطي نقاط استحقاق. الكورسات االكاديمية تدرس في نفس الوقت مع ال 2021-2020خالل السنة التعليمية 
 .الذين يدرسون للقب األول وتتخلل امتحانات ومهام مشتركة. كمية الساعات التعليمية ستكون اكبر من تلك التي تعطى للذين يعملون لقب فقط

 



 يمكن ان تطرأ تغييرات على البرنامج –الفصل األول والثاني  – 2020-2019 –البرنامج التعليمي الذي اتبع في برنامج "بوابة لالكاديمية" 

 

 

ساعات  رقم الكورس اسم الكورس فئة 
تعليم 

 اسبوعية

نقاط 
 استحقاق

نقاط 
استحقاق 
 بالمجمل

 الفصل االول

 
 
 
 

كورسات اجبارية 
 لكل الفئات 

   8 52050004 لغة عبرية مستوى د

   6 52050005 لغة عبرية مستوى ه 

   6 52050007 لغة عبرية مستوى و

-اساسيات الكتابة باللغة العبرية
 ما قبل االساسي

52050014 2   

   2 52050015 اساسي -اساسيات الكتابة 

   2 52050017 متقدم  –اساسيات الكتابة 

   8 50050002 ما قبل األساسي أ –انجليزي 

   6 50050003 ما قبل األساسي ب –انجليزي 

   6 50050031 اساسي -انجليزي 

   4 50053051 متقدم ب –انجليزي 

   4 50053041 متقدم أ –انجليزي 

ساعات  عدد الساعات  اسم الكورس فئة
تعليمية 
 اسبوعية

نقاط 
 استحقاق 

نقاط 
استحقاق 
 بالمجمل 

 الفصل األول 

 
 
 

 علوم الهندسة

 –مدخل الى الفيزياء الميكانيكية 
 محاضرة 

52050006 3   

 –مدخل الى الفيزياء الميكانيكية 
 تمرين

52050006 2   



تفاضل وتكامل أ )حدفا( للهندسة 
 محاضرة  –

52059711 6 4  
5 

تفاضل وتكامل أ )حدفا( للهندسة 
 تمرين –

52059711 3 1 

 
 

علوم الصحة 
 والطبيعة

 –مدخل الى الفيزياء الميكانيكية 
 محاضرة

52050006 3   

 –مدخل الى الفيزياء الميكانيكية 
 تمرين

52050006 2   

)حدفا(  1تفاضل وتكامل ج 
 محاضرة –للهندسة 

52059141 6 4 5 

)حدفا( 1تفاضل وتكامل ج 
 تمرين  –للهندسة 

52059141 3 1 

 
العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية & 

 إدارة 

  3 4 52050049 محاضرة  –مدخل لإلحصاء 
3 

  3 52050049 تمرين –مدخل لإلحصاء  

 الفصل الثاني 

ساعات  رقم الكورس اسم الكورس  فئة
تعليمية 
 أسبوعية 

نقاط 
 استحقاق 

نقاط 
استحقاق 
 بالمجمل 

 
كورسات اجبارية 

 لكل الفئات 

   8 52050004 مستوى د -عبري

   6 52050005 عبري مستوى ه 

   6 52050007 عبري مستوى و 

   2 52050014 مستوى د  –اساسيات الكتابة 



   2 52050015 مستوى ه  –اساسيات الكتابة 

   2 52050017 مستوى و  –اساسيات الكتابة 

   6 50050003 ما قبل األساسي أ  –انجليزي 

   6 50050031 أساسي  –انجليزي 

   4 50053051 متقدم ب -انجليزي

   4 50053041 متقدم أ  –انجليزي 

 
 علوم الهندسة 

  3 5 52051391 محاضرة  –ب  1فيزياء 
 0.5 2 52051391 تمرين -ب  1فيزياء  3.5

    52050009 مدخل الى البرمجة بلغة سي

علوم الصحة 
 والطبيعة

 4 3 5 52051331 محاضرة -ج  1فيزياء 

 1 3 52051331 تمرين  –ج  1فيزياء 

 
 

العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية & 

 إدارة 

 2 2 3 52051311 تاريخ اللسانيات العبرية

اإلسالم واليهودية في الشرق 
 الوسطى:األوسط في القرون 

 نظرة تاريخية ومقارن
 

52050116 3 2 2 
 

 

 

 

 


