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ملخص للعام الدراسي : 2016-2017
مقدمة :
جامعة بن غوريون في النقب تعد جزء من " :معهد التعليم العالي في النقب"  ،الذي تأسس في عام  1964من قبل مجموعة من
سكان بئر السبع ،من أجل تعزيز وتطوير النقب ،سعت هذه المجموعة إلى إنشاء مركز للثقافة والعلوم في المنطقة ،والذي سوف
تشجع على تطوير مجتمع حديث  ,متعلمة وتقنية من ناحية تكنولوجية.
أعلن وزير التربية والتعليم رسميا في خريف عام  ،1969عن إنشاء جامعة في النقب ،وفي ديسمبر  1973مع وفاة دافيد بن
غوريون ،سميت الجامعة جامعة بن غوريون في النقب .في عام  1964بدأت الدراسة في العلوم البيولوجية وبعد ذلك بعام  :في
مجاالت الهندسة والعلوم اإلنسانية .وفي عام  : 1970بدأت الدراسة في علوم الجيولوجيا والعلوم الدقيقة.
التعليم في اطار الجامعة في بئر السبع وفي منطقة سدي بوكير وايالت .
تمت الموافقة على جامعة بن غوريون في النقب من قبل مجلس التعليم العالي لمنح درجة "البكالوريوس" – اللقب األول درجة
ولقب "دكتور في الفلسفة" .وتعقد الدروس في كلية الهندسة ،كلية العلوم الصحية (بما في ذلك كلية الطب للقب  ،)M.Dكلية
العلوم ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،كلية اإلدارة  ,والمعاهد لبحوث الصحراء بلوستاين (ماجستير ,ودكتوراه في
الفلسفة) ،معهد بن غوريون لدراسات اسرائيل والصهيونية ( للقب الثاني فقط).
وتشمل أيضا جامعة بن غوريون الوحدات التالية :كلية الدراسات للبحوث المتقدمة على أسم كرايتمان ،المعهد المحلي
للبيوتوكنولوجيا في النقب والمعهد لتقنية النانو -تكنولوجيا.

وظائف في اإلدارة األكاديمية – اإلدارية
القائمة الكاملة والمحدثة موجودة داخل هذا الرابط:
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/academic_members.aspx

البروفيسور ريفكا كرمي
أستاذ تسفي كوهين
البروفيسور دان بلومبرغ

رئيسة الجامعة
عميد الجامعة
 SNوعميد لR & D

البروفيسور أفيشاي غولدبرغ

نائب عميد الجامعة

البروفيسور غادي رابينوفيتش

نائب عميد الجامعة

البروفسور ليمور اهرانسون – دانييل نائبة عميد الجامعة للعالقات االكاديمية العالمية
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كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
البروفيسور حاييم هيمس

عميد

السيدة راحيل ضمري

رئيس إدارة الكلية

كلية العلوم
البروفيسور يبحار غانوار

عميد

السيدة ليمور عزراي رئيس إدارة الكلية
كلية العلوم الهندسية
البروفيسور يوسي كوست
السيدة دافني دومفوخرت

عميد
رئيسة إدارة الكلية

كلية العلوم الصحية
البروفيسور عاموس كاتز
السيد هرتسل جان

عميد
رئيس إدارة الكلية

كلية اإلدارة على اسم جيلفورد جليزر
البروفيسور عوديد الفنغرت

عميد

السيدة ميرا غولومب

رئيس إدارة الكلية

حرم الجامعة في إيالت
البروفيسور نداف ششار

المدير األكاديمي

السيد يعقوب يرديني

رئيس مدير الحرم الجامعي

المعهد لبحوث الصحراءعلى اسم يعقوب بلوستاين
البروفسور بوريس سالزمان

مدير المعهد

السيد روبن كوبل

رئيس إدارة المعهد

معهد بن غوريون لدراسة إسرائيل والصهيونية ،بن غوريون
الدكتور بوال كابلو
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المسؤولة عن اإلدارة

ميخال مويال

كلية الدراسات العليا البحوث والدراسات كرايتمان
البروفسور ميشال شابيرا

عميد كلية

السيدة ميخال رونكي

المسؤولة عن اإلدارة

السكرتارية األكاديمية
البروفسور ارييل بلدشتاين

السكرتير األكاديمي

السيدة تمار حييموفيتش

مساعدة السكرتير األكاديمي
رئيسة إدارة االمتحانات والجداول الزمنية و مسا"ر

السيدة ميري فيزنيتسر

رئيسة قسم المتابعة

السيدة روث انكري
إدارة الطالب
السيدة اورنا بيتون

رئيسية القسم

السيدة إيتي بارام

رئيسة المركز

السيدة سيونا شيمش

رئيسة قسم حسابات الطالب

السيدة روت انكري

رئيسة قسم المتابعة

قسم االمتحانات:
رئيسة قسم االمتحانات وساعات االمتحانات

السيدة ميري فيزنسر

المركز ما قبل األكاديمي (التحضيري)
البروفسور ارييل فيلدشتاين

رئيس أكاديمي

السيدة دافنا مدار

مديرة مركز

مركز الدراسات الخارجية
أستاذ ارييل فيلدشتاين

رئيس أكاديمي

السيدة تسبيا أبيش

مديرة المركز

المكتبة المركزية على اسم اران
السيدة جيلر ايلونا

مديرة المكتبة
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عمادة الطالب
عميد الطالب

البروفسور موشي كاسبي
السيدة ميراف يوسف -سولومون

رئيسة إدارة عمادة الطالب

مركز الرياضة والترفيه لجامعة بن غوريون في النقب
السيد فيكو حداد

مدير المركز

مراقب الجامعة
الدكتور رون أفني
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اصحاب وظائف ادارية :
دود بركات

نائب الرئيسة

يوسي رونكي

نائب ثاني ومسؤل في قسم التخطيط والدفع واقتصاد

مايا بنيمين نجار

نائب رئيس الميزانيات

شمعون يشاي

نائب رئيس القوة العاملة

اودي لرمان

نائب رئيس قسم البناء والصيانة

المحامية تمار موند

مستشارة قضائية

موتي مرجليت

نائب الرئيس لنظم الحاسبات والمعلومات

رافي سروسي

رئيس قسم التشغيل

ايتان ادمون

مدير قسم ادراة وتخطيط

عينان اوفير

مدير الصيانة والتشغيل

اسنات ايتان
لبناة الوش

مدير اإلعالنات المطبوعات واالعالم
مدير الموارد ويد العاملة البشرية،

جيل بن دور

مديرة قسم المتبرعين

بنحاس برنشتين

مدير قسم توريد وشراء

د .ستوي برعم

مديرة قسم عالقات اكاديمية عالمية

شاحر جولدبرج

مدير قسم االمن وجودة البيئة

شموئل جروبر

مدير قسم تكنولوجيا المعلومات

ايال دبيدة

مدير األجور والمراقبة

حجاي حورش

مدير قسم القوة العاملة قسم اداري وتقني

ايال حايك
منشاة طيبي
حاييم كرمون
شقي لنجر

مهندس الجامعة
مدير قسم المعلومات
مدير قسم البناء
مدير التسويق

مديرة قسم العالقات االجتماعية
برد سرسي
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يعكوب عياش

مدير قسم

نفتالي فريسلر

مدير قسم االمن

نينا فرليس

مديرة قسم عالقات جماهرية

امير رونزليت
شرونا ريتبرح

الناطق باسم الجامعة
رئيس قسم البحث

الدراسة في جامعة بن غوريون في النقب:
في جامعة بن غوريون في النقب يدرس الطالب الجامعيين في كليات العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،العلوم الطبيعية ،العلوم
الهندسية ،والعلوم الصحية ،كلية اإلدارة وكلية دراسات الصحراء ومعهد بن غوريون لدراسة إسرائيل والصهيونية.
في جامعة بن غوريون أي شخص تتم قبول عضويته من قبل قسم التسجيل في الجامعة ،و /أو سمح له بمواصلة دراسته بموجب
قواعد الكلية والجامعة ،وتلبية متطلبات الدراسات بما في ذلك االستشارات وقام بتنفيذ وتسجيل وتنظيم الرسوم الدراسية على النحو
المطلوب ,يعتبر طالب جامعي.
يلزم الطالب بالقيام بتنظيم رسوم الدفع التعليمية حتى ولو كان معفي بشكل جزئي او كامل من دفع من الرسوم الدراسية.
قانون حقوق الطالب /http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2חוק%20זכויות%20הסטודנטpdf.

دراسات اللقب األول:
B.A., B.S.W., B.Sc. , B.N., B.P.T., B.Med.Lab.Sc., B.EMS., B.Pharm
ولقب "دكتوراة في الطب" M.D
مدة التعليم للقب األول –  B.EMS., B.Med.Lab.Sc, B.S.W, B.Aو - B.Sc -ثالث سنوات  -في كلية العلوم اإلنسانية
والعلوم االجتماعية ،كلية العلوم وكلية العلوم الصحية ( إدارة نظم الصحة ،العلوم الطبية المخبرية وطب الطوارئ )B.EMS
وكلية اإلدارة.
مدة دراسات الماجستير في العلوم  -بكالوريوس في كلية الهندسة  -أربع سنوات .البكالوريوس في كلية الطب  B.N , BPTو -
 - .B.Pharmأربع سنوات (ونصف سنة تدريب) ،كلية الطب  -M.Dست سنوات (والتدريب سنة واحدة).

االعتراف بالدراسات األكاديمية السابقة:
المرشح للتعليم الجامعي يستطيع أن يقدم طلبه إلى جامعة بن غوريون في النقب  ،بناء على دراسته السابقة في مؤسسة للتعليم
العالي معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي.
حاصل على شهادة أكاديمية الذي يتم قبوله للحصول على لقب أكاديمي إضافي (أول أو ثاني) في جامعة بن غوريون في النقب
35917
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ويحصل على اعتراف بالدورات التعليمية السابقة التي قام بدراستها  ،سيكون عليه لدراسة دورات تعليمية بديلة عوضا عن تلك
الدورات التعليمية .بصفة عامة ،فإن الطالب يدفع الرسوم كاملة للقب التعليمي اإلضافي الذي تم قبوله إليه.
هيئة التدريس الرئيسية في الكلية  ،بناء على توصية من لجنة التعليم في القسم  ،توافق على اإلعفاء في حاالت استثنائية تصل
إلى  20نقطه تعليمية دون الحاجة لتعلم دورات أخرى بدال من هذه النقاط .في هذه الحالة ،يحق للطالب الحصول على إعفاء من
دفع الرسوم الدراسية لهذه الدورات.
في الدراسات الطبية هناك عدة خيارات:
قبول مرشحين لسنة متقدمة بشكل استثنائي  ،بحيث يدفعون الرسوم الدراسية لهذا العام وما بعده.
قبول مرشحين للسنة األولى وإعفائهم عن ما يزيد عن  40نقطة معتمدة (بما في ذلك الرسوم الدراسية).
أولئك الذين يحصلون على إعفاء أكثر من  40نقطة معتمدة ،يتم قبوله في مسار خاص للسنة الرابعة ،وإذا أراد ان يتعلم دورات
تعليمية من سنوات سابقه  ،سوف يدفع مقابل هذه الدورات رسوم الدفع التعليمي العادي وال يحق له تلقي درجة البكالوريوس في
العلوم الطبية.

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية:
لمزيد من المعلومات  -أنظر في Http://in.bgu.ac.il/welcome
العلوم اإلنسانية
الكتاب المقدس ،اآلثار ودراسات الشرق األدنى القديم
مسارات :الكتاب المقدس ،الكتاب المقدس والتاريخ التوراتي ،وعلم اآلثار.
داخل القسم المسار الوحيد الممكن هو اآلثار مع كل من المسارات األخرى.
اللغة العبرية
األدب العبري
دراسات الشرق األوسط
تاريخ
تاريخ إسرائيل
فكر إسرائيل
اآلداب واللغويات الخارجية
المسارات :األدب واللغويات
اقسام  1 :ا دب انجليزي  .2علم اللغويات انجليزي  .3ادب وعلم اللغويات انجليزي ( قسم واحد)
الفنون
مسار :تاريخ الفن
* مسار :الفن البصري  -برنامج متكامل مع تاريخ الفن واإلبداع
فلسفة
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دراسات متعددة التخصصات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
دراسات دولة إسرائيل
العلوم االجتماعية
تربية
تعليم وتدريب المعلمين (شهادة التدريس)
علم النفس*
علم االجتماع واألنثروبولوجيا *
العلوم السلوكية *
اقتصاد
الجغرافيا والتنمية البيئية
العمل االجتماعي
السياسة والحكومة
االتصاالت **
البرنامج المشترك بين جامعة الدراسات األفريقية
مسار اإلحصائيات لB.A -
مسار الرياضيات B.A -
علم النفس البيولوجي
* ال يمكن دمج دراسة علم النفس دراسة  ,علم االجتماع واألنثروبولوجيا والعلوم السلوكية معا.
** منح اللقب مشروط بموافقة مجلس التعليم العالي.

كلية علوم الطبيعة :
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لمزيد من التفاصيل زوروا موقعhttp://in.bgu.ac.il/welcome :
المسارات \ االتجاهات

القسم
رياضيات

علم الحاسوب

فيزياء

رياضيات عامة (النظرية والتطبيقية)  ،تخصص "علم الدماغ" لطالب برنامج "أشليم" للمتفوقين فقط
برنامج دراسة ثنائي مع علم الحاسوب.
برنامج دراسة ثنائي (قسم رئيسي مع قسم ثانوي):الدمج الممكن هو بين أقسام كلية علوم الطبيعة وأيضا بين كلية علوم
الطبيعة مع كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية اإلدارة.
 برنامج الدراسات المتكاملة (درجة مزدوجة) مع قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب  ،قسم الهندسة الصناعيةواإلدارة  ،قسم علوم الحاسوب وقسم الهندسة الميكانيكية.
علم الحاسوب العام  ،علم الحاسوب مع تخصص في المعلوماتية الحيوية.
برنامج دراسي ثنائي مع قسم الرياضيات
برنامج دراسي ثنائي مع قسم ثانوي :الدمج الممكن هو بين أقسام كلية علوم الطبيعة وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
وكلية اإلدارة.
برامج ثنائي (لقب مزدوج) مع قسم الفيزياء ،قسم الرياضيات ،قسم الكيمياء ،قسم الجيولوجيا والعلوم البيئية  ،الهندسة
الكهربائية والحاسوب.
هناك برنامج مشترك بين هندسة البرمجيات مع كلية علوم الطبيعة وكلية العلوم الهندسية.
الفيزياء العامة  ,الفيزياء والحاسوب  ,الفيزياء والضوئيات (البصريات) والفيزياء والنانو فيزياء  ،وتخصص "علم
الدماغ".
البرنامج المتكامل (لقب مزدوج) مع قسم علوم الحاسوب  ،قسم هندسة المواد ،
قسم هندسة الكهرباء والحاسوب  ،قسم الهندسة الميكانيكية.
برنامج الدراسة الثنائي مع فئة ثانوية :الدمج الممكن هو بين أقسام كلية علوم الطبيعة مع أقسام كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية وكلية اإلدارة.

كيمياء

الكيمياء االصطناعية ،الكيمياء البيو -فيزيائية ،والكيمياء الفيزيائية ومقياس النانو ،تخصص "علم الدماغ" لطالب برنامج
"أشليم" للمتفوقين.
 برنامج دراسة مزدوج للقسم الرئيسي مع قسم ثانوي :التركيبات الممكنة هي بين أقسام كلية علوم الطبيعة أيضابين كلية الطبيعة وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وأيضا مع قسم اإلدارة في كلية اإلدارة.
 برنامج الدراسات المزدوجة (درجة مزدوجة) مع قسم علوم الحاسوب بتخصص البيوفيزياء  -المعلوماتيةالحيوية ،وقسم الهندسة الكيميائية-النانو تكنولوجية.

علم األحياء

العلوم الحيوية العامة ،علم البيئة ،علم األحياء البحرية والتكنولوجيا الحيوية ،وتخصص "علم الدماغ".
 مناهج علم النفس الحيوي.برنامج دورة دراسية مزدوجة بمسار قسم رئيسي مع قسم ثانوي :التركيبات الممكنة بين أقسام كلية علوم الطبيعة وكليةوأيضا بين كلية علوم الطبيعة مع كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية اإلدارة.
برنامج الدراسات المتكاملة (درجة مزدوجة) مع كلية العلوم الجيولوجية والعلوم البيئية.ديناميكية الجيولوجيا والجيولوجيا الهندسية ،جيولوجيا المياه وجيولوجيا البيئة والهيدرولوجيا ،الجيولوجيا والبيولوجيا،
الجيولوجيا وأجهزة الكمبيوتر ،تخصص "علم الدماغ" لطالب برنامج "أشليم" المتفوقين.
 برنامج دورة دراسية مزدوجة بمسار قسم رئيسي مع قسم ثانوي :التركيبات الممكنة بين أقسام كلية علوم الطبيعة وكليةوأيضا بين كلية علوم الطبيعة مع كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية اإلدارة.
-برنامج الدراسات المتكاملة (درجة مزدوجة) مع كلية علوم الحاسوب وكلية العلوم الحيوية.

علوم الجيولوجيا
والبيئة
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كلية العلوم الهندسية:
لمزيد من التفاصيل تابعوا موقعHttp://in.bgu.ac.il/welcome :
من خالل الدراسات في كلية العلوم الهندسية يحصل الطالب على درجة "بكالوريوس العلوم" في المجاالت التالية:

هندسة الكهرباء
والحاسوب
هندسة الماكنات

وباإلضافة إلى ذلك هناك برنامج (درجة مزدوجة) مع قسم الفيزياء والرياضيات وهندسة المواد.

هندسة الكيمياء

وباإلضافة إلى ذلك هناك برنامج (درجة مزدوجة) مع قسم الكيمياء – والنانو تكنولوجيا.

هندسة الصناعة
واإلدارة
هندسة المواد

وباإلضافة إلى ذلك هناك برنامج (درجة مزدوجة) مع قسم الرياضيات.

وباإلضافة إلى ذلك هناك برنامج (درجة مزدوجة) مع قسم الرياضيات والفيزياء وعلوم الحاسوب.

وباإلضافة إلى ذلك هناك برنامج (درجة مزدوجة) مع قسم الفيزياء وهندسة الماكنات.

هندسة نظم االتصاالت
هندسة البيو-تكنولوجيا
هندسة نظم المعلومات
هندسة البرمجيات

باالشتراك مع قسم علوم الحاسوب في كلية علوم الطبيعة.

الهندسة الطبية الحيوية

باالشتراك مع كلية العلوم الطبية.

هندسة البناء
هندسة الحاسوب

كلية اإلدارة على اسم جيلفورد جليزر:

لمزيد من التفاصيلHttp://in.bgu.ac.il/welcome :
إدارة
في هذا القسم هناك عدة مسارات تعليمية :مسار موحد في اإلدارة  ،مسار ثنائ في اإلدارة وأقسام اخرى في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية (مثل إدارة األعمال واالقتصاد ،اإلدارة وعلم النفس ،واإلدارة والفلسفة ،وغيرها) المسار في إدارة نظم المعلومات
ومسار اإلدارة مع أقسام كلية العلوم (نظام أقسام رئيسية واقسام وثانوية )
إدارة فنادق وسياحة
قسم إدارة وسياسة عامة
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كلية العلوم الصحية:
مزيد من التفاصيل فيHttp://in.bgu.ac.il/welcome :
طب
العلوم الطبية
الصحة الدولية بالتعاون مع المركز الصحي  -الجامعي كولومبيا (للمواطنين األجانب فقط)
تمريض
العالج الطبيعي
طب الطوارئ
إدارة النظم الصحية
علوم المختبرات الطبية
صيدلية
الهندسة الطبية الحيوية  -بالتعاون مع كلية العلوم الهندسية (التسجيل والقبول يتم عن طريق كلية الهندسة)

جامعة بن غوريون – الحرم الجامعي في إيالت *
برامج الدراسة مفصلة في Http://bgu.ac.il/eilat
كلية اإلدارة تقدم البرامج التالية:
إدارة (مسار موحد او ثنائي)
إدارة الفنادق السياحة
كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية توفر البرامج التالية:
االقتصاد مع التخصص في المحاسبة (مسار موحد  -السنة الثالثة في بئر السبع)
االقتصاد (المسار الثنائي)
العمل االجتماعي
العلوم السلوكية (مسار موحد او ثنائي)
علم النفس مسار موحد**
علم االجتماع واألنثروبولوجيا – مسار ثنائي **
** ال يمكن دراسة علم النفس مع علم االجتماع واألنثروبولوجيا  ،أو مع العلوم السلوكية ،والعكس بالعكس .الذين يرغبون في
دمج علم النفس وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا ،يسجلون لبرنامج الدراسات السلوكية في المسار الموحد.
دراسات متعددة التخصصات في العلوم االجتماعية (المسارات الثانوية (חטיבות) :االتصاالت  ،العلوم السلوكية ،إدارة
األعمال ،إدارة الموارد البشرية ،ونهج متعدد التخصصات للصراعات والمفاوضات.
הפרק הכללי של השנתון לתשע"ז
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دراسات متعددة التخصصات في العلوم اإلنسانية (المسارات الثانوية :دراسات الشرق األوسط علم اآلثار التوراتي ودراسات
الشرق األدنى القديم ،تاريخ إسرائيل ،فكر إسرائيل ،الفلسفة واألدب)
دراسات متعددة التخصصات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
(يمكن دمج مسارات ثانوية من برامج دراسات متعددة التخصصات مع خطة ثنائية المسار)
إعادة التدريب المهني الجامعية للقب األول في العمل االجتماعي ( مدة التعليم  -سنتين)
برنامج التعليم المهني للقب األول في التربية المصمم لتعزيز شهادة التدريس في المدارس الثانوية (ألشخاص يحملون اللقب األول
على األقل)
كلية علوم الطبيعة تقدم المسارات التالية:
علوم الحياة في مسار البيولوجيا والبيوتوكنولوجيا البحرية ( تعليم السنة األولى والثانية تتم في بئر السبع)
كلية الهندسة تقدم المسارات التالية:
هندسة  -سنة أولى
* افتتاح البرنامج /او الشعب يعتمد على عدد المتقدمين في الواقع.

إجراءات التسجيل
إجراءات التسجيل – تابعوا التفاصيل في Http://in.bgu.ac.il/welcome
شرح هناك قسم خاص عن التسجيل للجامعة.
إلغاء التسجيل
تفاصيل القوانين واللوائح الطالبية متوفرة في موقع حسابات الطالب التاليHttp://www.bgu.ac.il/accounts :
أو كتيب للمرشحين.

توقيف الدراسة وعطلة الدراسة – الطالب القدامى

جامعة بن غوريون في النقب تحتفظ لنفسها بالحق في توقيف تعليم الطالب الذي ال يفي بالتزاماته األكاديمية ،أو لم يمتثل للشروط
المفروضة عليه في وقت القبول للجامعة.
الطالب الذي أوقف دراسته أو الذين أوقفت دراسته من قبل الجامعة قبل نهاية العام الدراسي لن تحسب له هذه السنه ضمن عدد
سنوات الدراسة .باستثناء الدورات الدراسية التي تعلمها الطالب خالل فصل دراسي واحد ،ويتم احتساب ايقاف التعليم بعد
االنتهاء من دراسة هذه الدورة التعليمية .هذه الحاالت تتطلب موافقة أمانة هيئة التدريس  /القسم.
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يجوز للطالب أن يطلب ،في منتصف السنة الدراسية أو عند االنتهاء ،فترة عطلة دراسية ال تتجاوز سنتين .يتم التوجه إلى الكلية /
او القسم وفقا إلجراءاتهم.
الجوائز للمرشحين المتميزين:

 .1جائزة سوزان زولوتوبسكي للمرشحين المتميزين:
جامعة بن غوريون في النقب تمنح الجوائز للمرشحين المتميزين  ،الذين سوف يتعلمون شهادة اللقب األول في الجامعة.
الجائزة هي قيمة ما يصل إلى رسوم الدراسة األساسية الكاملة (وليس بما في ذلك الدفع المرافق).
لمزيد من التفاصيل http://in.bgu.ac.il/welcome
 .2باإلضافة إلى ذلك ،تعطي الجامعة الجوائز للمرشحين المتميزون مع اصحاب المعطيات المتفوقة في شهادة انهاء الثانوية
العامة وفي امتحان البسيخومتري او اصحاب درجات عالية في برنامج مسار أكاديمي

جوائز الدراسة للطلبة المتفوقين:
جامعة بن غوريون تمنح سنويا جوائز للطالب المتفوقين في دراستهم خالل العام الماضي .ويتم منح الجوائز وفقا للمعايير
المعتمدة سنويا من قبل اللجنة التوجيهية.
للحصول على الجائزة المالية يجب أن يكون الطالب نشطا في دراسة البكالوريوس أو درجة أعلى ،في جامعة بن غوريون ،على
األقل في الفصل الدراسي األول ،خالل السنة التي تلي السنة التي منحت فيها الجائزة للطالب.
الطالب المؤهل لمكافأة مالية ،ولكن ليس طالب نشط في جامعة بن غوريون في النقب في الفصل األول من السنة التالية ،سوف
يحصل على شهادة فقط بدون جائزة مالية.
فقط الدورات التي تكون مع نقاط تعليمية هي التي تشمل في الترشيح للجائزة التعليمية .الدورات التي تعتبر بدون نقاط ال تشمل
في الترشيح للجائزة.
 ٪2 2.1من جميع طالب اللقب األول وال  M.Dيحصلون على شهادات تميز ترافقها جائزة نقدية .بين الطالب الذين حصلوا
على شهادات التميز سيتلقى:
 - ٪10جائزة عميد الجامعة للتميز مع مرتبة الشرف  ،الحد األدنى من الدرجات هو .95
 - ٪30جائزة عميد الطالب للتفوق مع مرتبة الشرف  ،عن درجة ال تقل عن .91
 - ٪60جائزة رئيس القسم للتميز  ،عن درجة ال تقل عن .87
הפרק הכללי של השנתון לתשע"ז
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 ٪3آخرين سيحصلون على شهادات تقدير من دون جوائز مالية( .الحد األدنى من الدرجات من .)85
نطاق الدراسات
النطاق المطلوب من دراسة هو ما ال يقل عن  36وحدة (نقطة) معتمدة سنويا * (شريطة أن يكون الطالب حصل على
درجة\عالمة لكل مادة يتم تدريسها) في جامعة بن غوريون ،في العام الذي تم منحه جائزة أو شهادة .اإلنجازات في الدورات
الصيفية تأخذ بعين األعتبار ضمن اإلنجازات اإلجمالية للسنة التي منحت عليها الجائزة.
طالب الذي ينهي اللقب حتى التاريخ المحدد لحساب جوائز التميز ( 30نوفمبر من كل عام) ،يمكن أن يدرج في قائمة الطالب
المتفوقين ،إذا استطاع تجميع ما ال يقل عن  30نقطة تعليمية خالل العام.
*في كلية العلوم الصحية سيتم تحيد نطاق التعليم الكامل حسب برنامج التعليم الذي ينتمي اليه الطالب وعامه الدراسية في اللقب.
الطالب الذين يدرسون في برامج تعليمية مضاعفه في الكلية نفسها ،ويلبون المعايير في كال البرنامجين،
سوف يكونون مؤهلين للحصول على جائزة واحدة  ،األعلى من بين البرنامجين  ،والشهادتين.
تقييم الجدارة للطالب في الحرم الجامعي إيالت ،تحدد حسب موقعهم في أقسام حرم جامعة بئر السبع.

الطالب الذين يتعلمون في برامج مزدوجة في كليتين (كلية العلوم وكلية الهندسة) تنطبق عليهم المعايير التالية:
 ٪7من مجموع الطالب الجامعيين الذين يدرسون اللقب األول في برامج مزدوجة للقب مزدوج متكامل يتلقون شهادات التميز
المختلفة يرافقها جائزة نقدية.
بين الطالب الذين حصلوا على شهادات التفوق سيحصلون:
 - ٪10جائزة عميد الجامعة للتميز مع مرتبة الشرف ،الحد األدنى من الدرجات هو .93
 - ٪30جائزة عميد الطالب للتفوق مع مرتبة الشرف  ،عن درجة ال تقل عن .89
 - ٪60جائزة رئيس القسم للتميز  ،عن درجة ال تقل عن .83
 ٪3آخرين سيحصلون على شهادات تقدير من دون جوائز مالية( .الحد األدنى من الدرجات من .)83

نطاق الدراسات
النطاق المطلوب من دراسة هو ما ال يقل عن  45وحدة (نقطة) معتمدة سنويا * (شريطة أن يكون الطالب حصل على
درجة\عالمة لكل مادة يتم تدريسها) في جامعة بن غوريون ،في العام الذي تم منحه جائزة أو شهادة .اإلنجازات في الدورات
الصيفية تأخذ بعين األعتبار ضمن اإلنجازات اإلجمالية للسنة التي منحت عليها الجائزة.
طالب الذي ينهي اللقب حتى التاريخ المحدد لحساب جوائز التميز ( 30نوفمبر من كل عام) ،يمكن أن يدرج في قائمة الطالب
المتفوقين ،إذا استطاع تجميع ما ال يقل عن  38نقطة تعليمية خالل العام.
الموعد المحدد لحساب المعدالت من أجل الحصول على الجائزة التعليمية هو لغاية  30نوفمبر في كل سنه.
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الموعد النهائي إلنهاء للقب:
الطالب الذي يحصل على موافقة إلنهاء اللقب التعليمي لغاية  31ديسمبر  2016يتم شمله في حفل تخريج اللقب لسنة .2017
الذي ينهي تعليمة اإللزامي بعد ذلك التاريخ وحتى  31ديسمبر ،2017يحق له الحصول على موافقة إلنهاء اللقب  ،وسوف
يحصل على شهادة في الحفل الذي سيعقد في العام المقبل.

تقييم التحصيل الدراسي عند انهاء الدراسة والتسجيل في الشهادة
تقييم التحصيل في نهاية الدراسة الجامعية تحدد كل عام وفقا لتقسيم العالمات لجميع الخريجين في السنة التي يتم فيها منح
الدرجة.
في شهادة اإلنهاء يتم تقدير اإلنجازات  ،التي أنهى الطالب دراسته الجامعية.
تقديرات التي ستسجل في الشهادة هي على النحو التالي:
"بتفوق مع مرتبة الشرف"
"بتفوق"
"وفقا لمتطلبات اللقب الدراسي"
 ٪18من الذين ينهون دراستهم تمنح لهم شهادات في نفس السنة  ،الذين حصلوا على أعلى الدرجات في القسم يعتبرون متفوقين
وفقط اذا كان معدل عالماتهم هو  85درجة على األقل.
ومنها:
افضل  ٪20من مجموع المتفوقين سوف يتم منحهم "امتياز مع مرتبة الشرف" ،بشرط أن يكون مجموع درجاتهم هو  90أو
أكثر.
 ٪80المتبقية يحصلون على تقدير "بامتياز".
الطالب الذي ال يشمل في تعريف المتميزين يمنح تقدير إنهاء "وفقا لمعايير اللقب".
في الكليات التي لديها الدراسة في برنامج ثنائي التقدير سوف يحسب وفقا المعدل العام النهائي للقب في جميع األقسام التي تعلم
بها  ،بما في ذلك الدراسات العامة.
المبادئ التوجيهية العامة
في حساب عدد الخريجين المؤهلين لتقييم "التميز" أو "التميز مع مرتبة الشرف" ،الوصول الى عدد كامل يكون حسابي.
وتحسب النسب المئوية لجميع هؤالء الطالب الذين يحصلون على شهادة اللقب في سنة معينة.
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تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية:
متطلبات الوحدة لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
يطلب من الطالب أن يبرهن على وجود مستوى عال من المعرفة في اللغة اإلنجليزية ،وهو مستوى مساو لمستوى "المتقدم ب"،
وبالتالي يلبي متطلبات تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية .للتحقق من معرفة الطالب للغة اإلنجليزية ،سوف يتم اختباره في
امتحان البسيخومتري او في درجة التي حصل عليها في برنامج مسار أكاديمي – برنامج بديل للبسيخومتري.
 ) Http://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/Alternative-psychometric.aspxأو امتحان أمير (אמי"ר).
الطالب الذي يحصل على درجة ال تعفيه من دراسة اللغة اإلنجليزية ،سيتم تصنيفه إلى واحدة من ثالث مستويات مختلفة في
الوحدة :أساسية  ،متقدمة  ،Aالمتقدم  .Bوسيتقدم من مستوى الى المستوى حتى نهاية الدورة "المتقدم  ،"Bوهي بالطبع دورة
أكاديمية (التي تمنح  2نقطة تعليمية) .وتنشر مواعيد امتحان البسيخومتري وأمتحان أمير في كتيب المتقدمين.
المرشحين للقبول التلقائي للدراسة (بدون امتحان البسيخومتري) ،الذي يحصلون على عالمة  90أو أعلى في شهادة الثانوية
العامة ل  5وحدات في اللغة اإلنجليزية ،وسوف يتم قبولهم لمستوى "المتقدم  ، "Bدون الحاجة إلمتحان أمير.
الطالب الذي ينهي دورة اللغة اإلنجليزية في البرنامج التحضيري قبل الجامعي في جامعة بن غوريون يستمر في تعلم الدورات
الجامعية وفقا إلنجازاته حتى يكمل متطلبات دورة "متقدم ."B
الطالب الذي ينتقل من الكلية األكاديمية "أحفا" ،تحت إشراف أكاديمي لجامعة بن غوريون في النقب ،يمكنه القيام فقط إذا انهى
دراسة اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.
الطالب الذي ينتقل من الجامعة العبرية" ،التخنيون" ،جامعة تل أبيب ،جامعة حيفا ،جامعة بار ايالن والجامعة المفتوحة يمكن أن
يستمر بتعلم اللغة اإلنجليزية وفقا لموافقة من الجامعة التي درس بها حيث تظهر دراسته للغة اإلنجليزية  ،شريطة أن مستواه ال
يقل عن المستوى األساسي.
الطالب الذين درسوا اللغة اإلنجليزية في إحدى الجامعات أعاله  ،من خالل استكمال دورة مساوية لمستوى "المتقدم  "Bفي
جامعة بن غوريون في النقب ،سيكونون معفون من دراسة اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية .لتحقيق هذا اإلعفاء ،ينبغي أن تقدم وحدة
الوثائق المناسبة في الوحدة لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.
لن يتم منح اإلعفاء على أساس امتحان البجروت أو اختبار إعفاء في جامعة أخرى.
عام
هدف برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية هو تدريب الطالب في مواد القراءة األكاديمية بشكل مستقل وفعال.
حجم الدورات هو:
األساسية :لمدة ستة ساعات في األسبوع لمدة فصل دراسي واحد.
المتقدمة  Aو :'Bأربع ساعات في األسبوع لمدة فصل دراسي واحد.
يجب إنهاء جميع دراسات اللغة اإلنجليزية خالل العامين األولين من الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا في الطب .الطالب
الذي ال يستوفي هذا الشرط توقف دراسته .تجديد برنامج الدراسة يكون مشروطا بإنهاء متطلبات دراسة اللغة اإلنجليزية كلغة
أجنبية.
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دورات تحضيرية على المستوى األكاديمي  ،متقدم ""B
في ه ذه الدورات يطلع الطالب على مقاالت أكاديمية مأخوذة من المجالت والكتب المدرسية ،وأيضا تحليل بنية المقال ،والتعرف
على اللغة األكاديمية ،بما في ذلك القراءة المكثفة والواسعة والتحضير لعمل مستقل.
تقام دورتان لإلعداد للمستوى األكاديمي " :األساسية" و "متقدم ."A
المشاركة في البرامج الدراسية في المستوى "األساسي" ومتقدم " Aهي بتكلفة رسوم دراسية إضافية على النحو الذي تحدده
الجامعة.
تنقسم الدورات التعليمية حسب الكليات او أحيانا حسب األقسام.
عالمة النجاح في الدورات على المستوى األكاديمي
األساسية -
في جميع الكليات  /األقسام

56

المتقدم  Aو - B
في جميع الكليات  /األقسام

56

كلية العلوم الصحية  -كلية الطب
والصيدلة

70

نقاط االستحقاق للقب تمنح فقط عن دورة "متقدم  ."Bوفقط العالمة النهائية لمستوى "المتقدم  "Bتحسب في معدل العالمات
للقب األول.

الحضور في الدروس
يتطلب المشاركة في جميع دروس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.
في حالة المرض أو خدمة االحتياط العسكرية في بداية الدورة ،يجب إبالغ معلم الدورة وتقديم الوثائق المناسبة.
على الطالب الذي غاب عن الدرس لسبب ما أن يستكمل المادة التي فوتها .في حالة المرض أو خدمة االحتياط العسكرية خالل
العام الدراسي ،يجب إعالم سكرتارية الوحدة وتقديم الوثائق المناسبة.
الطالب الذي تغيب عن الدروس ولم يوافق المعلم على غيابه  ،لن يتمكن من عمل اإلختبار في نفس الدورة (العالمة النهائية
للدورة تكون  ،)700ولن يتم إرجاع رسوم الدفع التي دفعها لهذه الدورة.
أثناء وبعد انتهاء الفصل دراسي سوف يكون هناك امتحانات .وسيتم إبالغ الطالب بمواعيد االمتحانات التي ستقدم خالل الفصل
الدراسي من قبل المعلم.
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تكوين العالمة النهائية في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
تتكون العالمة النهائية من:
٪60

عالمة للصف

٪40

عالمة االمتحان النهائي

ال يحق للطالب الذي ال يوجد لديه عالمة للصف أن يتقدم المتحان نهاية الفصل الدراسي (العالمة في الدورة ستكون .)700
طالب الذي يعيد الدورة  ،يجب أن يلبي جميع الشروط المذكورة أعاله .عالمة الصف في الدورة السابقة ،ال ينتقل للدورة
األخرى.

تعليم العبرية:
العبرية للمهاجرين الجدد
عام
معرفة اللغة العبرية هو شرط أساسي ألي طالب في جامعة بن غوريون في النقب .طالب في المرحلة الجامعية ومعرفته العبرية
غير كافية ،يجب أن يتعلم العبرية حتى مستوى اإلعفاء .طالب الدراسات العليا ،والحاصلين على اإلعفاء عن طريق
البسيخومتري ،والمهتمين في توسيع معرفة اللغة العبرية ،وسوف يتم اختباره في امتحان "يعيل  -יע"ל " لكي يتم وضعه في
المستوى المناسب.
التعليم يضمن للطالب معرفة واسعة في اللغة العبرية العبرية ويعدهم للعمل بشكل صحيح على المستوى األكاديمي :فهم
المحاضرات ،وقراءة المواد وكتابة الوظائف األكاديمية .دراسة اللغة العبرية ال تمنح نقاط استحقاق للقب.
اإلعفاء من العبرية
أ .الطالب الذي حصل على أعفاء من دراسة اللغة العبرية في جامعة أخرى في البالد.
ب .الطالب الذي تقدم المتحان البسيخومتري باللغة العبرية.
ج .الطالب الذي يحصل على عالمة  132على األقل في امتحان "يعيل".
د .الطلب الذي يدرس في برنامج الدراسة الدولية ،التي درست باللغة اإلنجليزية.
امتحان تصنيف
الطالب الذي ال يفي بواحد من المعايير أ -ب  ،يجب أن يتقدم إلمتحان "يعيل" -امتحان المعرفة للمهاجرين الجدد ()YAEL
الذي أجراه المعهد الوطني لالمتحانات والتقييم.
اعتمادا على نتائج االختبار  YAELيتم تعيين كل طالب إلى المستوى المناسب وفقا للتفاصيل أدناه:
المستوى

العالمة
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د

83-59

ه

106-84

و

131-107

إعفاء  132أو أعلى
مرشح لم يصنف لمستوى ه على األقل  ،لن يكون قادر على بدء دراسته الجامعية حتى إذا كان لديه شروط القبول األخرى.

الدراسة
خالل العام الدراسي سيكون هناك دورات في اللغة العبرية في المستويات ه – و  .الدورات هي فصلية وتشمل  6ساعات في
األسبوع .الطالب ملزم بتعلم العبرية إلى أن ينجح في امتحان (اإلعفاء) المستوى النهائي و.
يجب أن يتعلم الطالب العبرية بشكل متواصل ابتداء من الفصل الدراسي األول من الدراسة .ومطلوب من كل طالب التأكد من
مواعيد الدورات العبرية وتعيين جدوله الدراسي وفقا لذلك.
برنامج الصيف
اعتمادا على الطلب ،يمكن فتح دورات صيفية في العبرية في المستويات ه – و .
يمكن للطالب الجدد والقدامى االنخراط في مستويات الصيف ه – و وتوفير وقت لتعلم هذه المستويات خالل العام الدراسي.
رسوم الدفع لدورات اللغة العبرية غير مشمولة في رسوم الدفع للقب.
العالمات
في حساب الدرجة النهائية في كل دورة تؤخذ بعين االعتبار اختبارات التحصيل العلمي للطالب في التمارين واالختبارات
الدراسية خالل الفصل الدراسي .وسيتم نشر نسبة هذه اإلنجازات في العالمة النهائية من قبل المعلمين.
عالمة النجاح لالنتقال من مستوى إلى اخر هي ( .65اإلعفاء) مستوى و  .75 -حضور الدروس إلزامي  .الطالب الذي يتغيب
اكثر من ثالث مرات لن يكون قادرا على التقدم لالمتحان النهائي للدورة وسيتعين عليه إعادة التسجيل للدورة.

العبرية للطالب األجانب (الزوار والسياح)
الطالب الجامعي للقب األول
الطالب الزائر الذي يدرس اللقب األول في الجامعة ملزم بمعرفة اللغة العبرية كما هو موضح أعاله بشأن المهاجرين الجدد
(المادة األولى) مستوى الطالب في العبرية يحدده اختبار ""Yael
طالب الدراسات العليا
طالب زائر يدرس الماجستير أو الدكتوراه في الجامعة ملزم بمعرفة العبرية وفقا للتفصيل التالي:
العبرية للمبتدئين أ ( الدورة موجهة للطالب الذين ليس لديهم معرفة باللغة العبرية).
العبرية للمبتدئين ب.
يجوز للجنة المسؤولة عن طالب األبحاث إعفاء الطالب من دراسات العبرية بناء على طلب منمق من الطالب جنبا إلى جنب مع
توصية من المشرف.
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دراسة العبرية ال تمنح الطالب نقاط استحقاق للقب.

دراسة اللقب الثاني :
M.A., M.Sc., M.Med.Sc., M.B.A., M.H.A., M.N., M.P.H.,M.EMS., M.P.T
كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  :الجغرافيا وتنمية البيئة ،تاريخ الشعب اإلسرائيلي  ،تاريخ  ،التربية  ،االقتصاد  ،علم
النفس ،علم االجتماع واألنثروبولوجيا  ،الفلسفة ،فكر إسرائيل  ،األدب العبري واللغة العبرية  ،علم اآلثار والكتاب المقدس،
اآلداب الخارجية واللغويات  ،العمل االجتماعي  ،دراسات الشرق األوسط  ،تعليم العلوم والتكنولوجيا  ،االتصاالت  ،إدارة
الصراع  ،دراسات النوع (מגדר)  ،تاريخ الفن والثقافة البصرية  ،العلوم المعرفية  ،العلوم السياسية والحكومة.
كلية علوم الطبيعة  -برامج الدراسات العليا ماجستير  :الرياضيات  ،علوم الحاسوب  ،الفيزياء  ،الكيمياء  ،علوم الحياة  ،والعلوم
البيئية والجيولوجيا.
كلية العلوم الهندسية  -برامج الدراسات العليا ماجستير :هندسة الكهرباء والكمبيوتر ،الهندسة الميكانيكية  ،الهندسة الكيميائية ،
الهندسة الصناعية  ،هندسة المواد ،الهندسة النووية  ،الهندسة الطبية الحيوية  ،الهندسة الحيوية  ،الهندسة البيئية  ،إدارة وهندسة
السالمة  ،اإللكترونيات الضوئية الهندسة الميكانيكية  ،هندسة الميكاترونكس ،هندسة نظم المعلومات والطاقة وهندسة نظم
االتصاالت .
كلية اإلدارة على اسم جيلفورد جليزر  -ماجستير في إدارة األعمال  ،اإلدارة العامة والسياسة  MHA ، MAإدارة النظم
الصحية  ،السياحة وإدارة الفنادق  MAيتم نشر مجاالت التخصص في موقع الكلية.

كلية العلوم الصحية – اللقب الثاني في :العلوم الطبية  M.Med.Scفي مجاالت  -علم الفيروسات  ،علم األحياء الدقيقة وعلم
المناعة (علم األورام الجزيئية وعلم الوراثة الجزيئية ،علم الطفيليات السريرية والجزيئية والهندسة الوراثية)  ،والصيدلة ،علم
وظائف األعضاء (بيولوجيا األعصاب واألغشية الفسيولوجية)  ،علم مورفولوجيا اإلنسان (علم األعصاب ،بيولوجيا األعصاب
التنموية) ،علم األوبئة  ،الكيمياء الحيوية السريرية  ،علم اجتماع الصحة( .جميع المجاالت يمكن أن تكون ثنائية أيضا في
تخصص الطب الحيوي التطبيقي واخالقيات علم األحياء – التخصص يظهر في وثيقة العالمات  ،ولكن ليس في الشهادة) وهناك
أيضا دراسات علم الوراثه التنموي الجزيئي  ،علم األدوية النفسية واإلحصاء الحيوي التطبيقية.
دراسات إضافية للقب الثاني – الماجستير
درجة الماجستير في الصحة العامة ( , (M.P.Hودرجة الماجستير في دراسات الشيخوخة بالتعاون مع كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية  ،أيضا هناك برنامج مشترك ل ( (M.H.Aبين مع كلية اإلدارة الصحية نظم اإلدارة.
في كلية صحة المجتمع على اسم ريكاناتي  -توجد أقسام الدراسات العليا التالية :التمريض ( ، (M.Nطب الطوارئ (.(M.EM
والعالج الطبيعي (.(M.P.T
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في المعاهد لبحوث الصحراء على اسم يعقوب بلوستاين  ،في إطار المدرسة الدولية لدراسات الصحراء على اسم ألبرت كاتس
وهناك برنامجان مميزان متعددا التخصصات للدراسات العليا ( .M.Aو:)M.Sc -
أ .دراسات الصحراء ( MAو ) M.Sc -في إطار هذا البرنامج يمكن أن تتخصص في واحدة من التخصصات التالية:
 )1الزراعة والتكنولوجيا الحيوية في المناطق القاحلة
 )2الري وبيئة النبات
 )3الطاقة الشمسية والفيزياء البيئية
 )4علم األحياء الدقيقة البيئي
 )5بيئة المناطق القاحلة
 )6الدراسات البيئية.
ب .الهيدرولوجيا ونوعية المياه (ماجستير)  -في إطار هذا البرنامج يمكن أن تتخصص في واحدة من التخصصات التالية:
 .1الموارد المائية
 .2تحلية ومعالجة المياه
 .3علم األحياء المجهرية ونوعية المياه.
لغة التدريس  -اإلنجليزية.
التفاصيل على موقع الكلية Http://www.bgu.ac.il/akis :

معهد بن غوريون لدراسة إسرائيل والصهيونية  ،هناك خطة للقب الثاني في دراسات دولة إسرائيل.
وتعقد الدروس في مجال البحث وتشمل مكتبة وأرشيف وأيضا وسيلة للوصول إلى قواعد البيانات الحاسوبية .ويقدم البرنامج
مراقبة متعددة األبعاد لدولة إسرائيل كظاهرة سياسية  ،اجتماعية  ،ثقافية وفكرية .وفقا لذلك ،يتكون البرنامج من اتباع نهج متعدد
التخصصات.
يتم تدريس هذا البرنامج باللغة اإلنجليزية .التفاصيل في الموقع http://in.bgu.ac.il/en/ISIP/Pages/default.aspx
جامعة بن غوريون – الحرم الجامعي في إيالت*
كلية العلوم الطبيعية تقدم :
ماجستير تخصص في علم األحياء وعلوم التكنولوجيا البحرية
باإلضافة إلى ذلك  ،برامج دراسة الدكتوراه.
كلية اإلدارة تقدم البرنامج:
 .M.B.Aإدارة األعمال (التخصص التنفيذي ومتعدد التخصصات)
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كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية توفر البرامج التالية:
ماجستير التعليم  ،تخصص إدارة  ،المتجمع والسياسة التعليمية
ماجستير العمل االجتماعي
ماجستير الكتاب المقدس
ماجستير إدارة الصراع
ماجستير تدريس العلوم والتكنولوجيا
ماجستير دراسات الشرق األوسط
* افتتاح البرامج المفتوحة يعتمد على عدد المتقدمين
بخصوص اجراءات التسجيل العام وشروط التسجيل والقبول لدرجة الماجستير في أي من الكليات  -يرجى التوجه لكتيب
المرشحين لسنة  2016على الموقع و http://in.bgu.ac.il/welcome :

المناهج الدراسية
المناهج الدراسية للمرشحين الذين تم قبولهم  ،وتحديد مواعيد نهائية للتسجيل للدورات من قبل القسم الذي يدرس فيه .سيتم إرسال
المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل والتواريخ على حدة .الطالب الذي ال يجري تسجيل للدورات  ،يعتبر كمن ال يدرس في
الجامعة.
استكمال متطلبات درجة الماجستير تشمل ما يلي :المشاركة في الدورات  ،كتابة األطروحة واالمتحان النهائي وفقا
للوائح الدراسات العليا في كل كلية  /قسم.

تعليق الدراسة  /العطل الدراسية
تعليق الدراسة
المرشحين الذي تم قبوله للدراسة  ،والذي لم يسجل للدورات التعليمية وال يرغب في اكمال تعليمه .طالب ناشط الذي يقرر لسبب
ما وقف دراسته  ،عليه إبالغ السكرتارية العامة للطالب المؤهلين في الكلية.
الطالب الذي يعود للدراسة بعد وقفها  ،وبعد الموافقة على عودته عن طريق لجان اإلدارات  /كلية الدراسات ذات الصلة يلزم
الطالب باستكمال دراسته وفقا للمناهج القائمة في القسم عند عودته إلى الدراسة( .ما لم ينص على خالف ذلك).

عطلة الدراسة
بإمكان الطالب طلب عطلة دراسية* لمدة فصل دراسي أو اثنين  ،بعد أن تعلم على األقل فصل دراسي واحد .التوجه يكون
للجهات المعنية في السكرتارية في موعد أقصاه فترة التغييرات في بداية الفصل .لجنة التدريس للدراسات العليا تنظر في كل
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طلب على حده .الطلب يتطلب موافقة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس  ،الطالب الذي ال يعود إلى الدراسة في نهاية العطلة
الموافق عليها  ،سيتم تعليق دراسته.
عند اقتراب نهاية اجازة الطالب عليه التسجيل مرة أخرى مع عودة عودته للدراسة (رسوم تسجيل .)30 ₪
* كلية العلوم الصحية توافق على إجازة دراسية لطالب األبحاث  ،شريطة أن يتم الموافقة مسبقا على مقترح أطروحة البحث.
عام
جامعة بن غوريون في النقب تحتفظ بحقها في بتعليق دراسة الطالب الذي ال يفي بالتزاماته المالية وغيرها من االلتزامات
األكاديمية ،أو لم الطالب الذي لم يمتثل للشروط التي فرضت عليه في وقت قبوله للتعليم.
المنح الدراسية
تقدم جامعة بن غوريون المنح الدراسية لطالب األبحاث :طالب الماجستير (مع مسار األطروحة فقط) ،طالب الدكتوراه وما
بعد الدكتوراه .الغرض من المنح الدراسية هو السماح للطالب بتكريس جل وقتهم للبحث األكاديمي .يتم منح المنح الدراسية على
أساس التفوق األكاديمي.
التفاصيل فيHttp://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspx :

جوائز الدراسة للطلبة المتفوقين:
تمنح جامعة بن غوريون في النقب الجوائز سنويا للطالب المتفوقين في دراستهم خالل العام الماضي.
ويتم منح الجوائز بناء على المعايير المعتمدة سنويا من قبل اللجنة التوجيهية.
لطالب الماجستير والدكتوراه يتم منح جائزة عميد الجامعة وعميد الطالب فقط
منح الجوائز لهؤالء الطالب يكون من خالل لجان األقسام لطالب البحوث وأيضا لجان الكليات ولجان الجامعة.
المعايير:
اإلعالن  ،خطابات توصية  ،عرض في المؤتمرات  ،الجوائز الخارجية والجوائز السابقة  ،والعالمات الدراسية.
الطالب الموصى به لنيل الجائزة أو الشهادة في سنة معينة يجب أن تتوفر فيه شروط معينة:
تعلم لمدة سنة كاملة في جامعة بن غوريون ،في نفس السنة التي تمنح فيها الجائزة.
الستالم الجائزة يجب أن يكون الطالب نشطا في دراسة اللقب الثاني أو الثالث في جامعة بن غوريون على األقل في الفصل
األول من السنة التالية للسنة التي يتم فيها منح الجائزة.
كيفية اختيار
اللقب الثاني  -عملية االختيار التي تديرها الكلية
جائزة العميد – التميز مع مرتبة الشرف
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عدد الفائزين ٪1 :من طالب اللقب الثاني مع األطروحة في الكلية.
كيفية االختيار :القسم ينقل للجنة المسؤولة عن طالب األبحاث وتشمل معلومات عن كل مرشح :السيرة الذاتية  ،عالمات المرشح
الدراسية  pdf ،يحتوي على المقاالت التي نشرت  ،خطابات توصية تشمل تفاصيل المرشح  ،وأي معيار إضافي تقرر الكلية
نشره مقدما.
لجنة طالب األبحاث تختار الطالب المتميزين وفقا للمعايير.
الكلية التي يدرس فيها أقل من  51طالب للدراسات العليا مع األطروحة تستطيع تقديم مرشح لموافقة العميد  ،والذي سوف ينشئ
لجنة مخصصة لدراسة تميز المرشح مقارنة مع المميزين في الكليات األخرى في تلك السنة.
مقدرا الجائزة هو  .₪4,000المشرفين على أبحاث الطالب لن يشاركون في المناقشات على مستوى الكلية.
متميزي العميد  -شهادة التميز
ما يصل إلى  ٪10من طالب الدراسات العليا مع أطروحة  ،سوف يحصلون على شهادة التميز (بدون جوائز مالية)  ،إذا كان
معدلهم الدراسي  80أو أعلى .سيتم التوصية على المرشحين لشهادات التميز من قبل األقسام التي يدرسون بها وتحويلها إلى لجنة
طلبة األبحاث في الكلية .معلومات المرشحين تشمل  :قائمة العالمات الدراسية  ،قائمة المنشورات (إن وجدت) ،المحاضرات في
المؤتمرات (إن وجدت) وأية معلومات أخرى تراها اإلدارة مناسبة.
توافق لجنة طالب الدراسات العليا على المتميزين بالكلية المستحقة وفقا للمعايير.
المشرفين على أبحاث الطالب لن يشاركون في المناقشات على مستوى الكلية.
اللقب الثالث ( الدكتوراه)  -عملية االختيار من قبل لجنة األبحاث العالمية في كلية كرايتمان لدراسات البحوث المتقدمة
جائزة عميد الطالب
عدد الفائزين في كلية يتعلم فيها  80طالب دكتوراه على األقل.
كيفية اإلختيار :سيقوم القسم بنقل تفاصيل المرشح للجنة في الكلية وتشمل هذه التفاصيل :سيرة ذاتية  ،ملف العالمات األكاديمية ،
 pdfللمقاالت التي نشرت على يد المرشح  ،خطابات توصية والتي تشمل تفاصيل المرشح  ،وأي معيار إضافي تقرر الكلية
نشره مقدما .ينبغي التركيز على المنشورات.
لجنة طالب األبحاث العليا ستوصي على  13مرشح على األكثر لجائزة العميد وفقا للمعايير التالية:
على األكثر ،طالب واحد وطالب واحد من كلية اإلدارة وطالب واحد من معاهد بحوث الصحراء  ،بحد أقصى طالبين من كلية
العلوم الصحية وثالثة مرشحين على األقصى من كل من كليات :العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  ،العلوم الطبيعية والعلوم
الهندسية.
الكلية التي يتعلم فيها أقل من  80طالب دكتوراه ،يمكنها تقديم مرشح للحصول على قرار لجنة طالب األبحاث العالمية  ،التي
ستنظر في تميز الطالب مقارنة مع الطالب المتميزين في الكليات األخرى في تلك السنة.
طالب العلوم اإلنسانية – يتم ارفاقهم مع كلية أخرى بتوصية المشرف
طالب معهد بن غوريون يتم ارفاقهم مع كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
جائزة عميد الجامعة
ان لجنة طالب األبحاث توصي ستة مرشحين لجائزة العميد على اسم كرايتمان  ،ويقدم المرشحين بناءا على المعايير التالية:
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على األكثر ،طالب واحد من كلية اإلدارة وطالب واحد من معاهد بحوث الصحراء  ،وبحد أقصى اثنين من المرشحين من كل من
الكليات :العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  ،العلوم الصحية  ،علوم الطبيعة  ،والعلوم الهندسية.
المشرفين على أبحاث الطالب لن يشاركون في المناقشات على مستوى الكلية او على المستوى الجامعي.

الموعد النهائي إلنهاء للقب
الطالب الذي يحصل على موافقة إلنهاء اللقب التعليمي لغاية  31ديسمبر  2015يتم شمله في حفل تخريج اللقب لسنة .2016
الذي ينهي تعليمة اإللزامي بعد ذلك التاريخ وحتى  31ديسمبر  ،2016يحق له الحصول على موافقة إلنهاء اللقب  ،وسوف
يحصل على شهادة في الحفل الذي سيعقد في العام المقبل.

تقييم التحصيل الدراسي عند انهاء الدراسة والتسجيل في الشهادة
تقييم التحصيل في نهاية الدراسة الجامعية تحدد كل عام وفقا لتقسيم العالمات لجميع الخريجين في السنة التي يتم فيها منح
الدرجة.
في شهادة اإلنهاء يتم تقدير اإلنجازات  ،التي أنهى الطالب دراسته الجامعية.
تقديرات التي ستسجل في الشهادة هي على النحو التالي:
"بتفوق مع مرتبة الشرف"
"بتفوق"
"وفقا لمتطلبات اللقب الدراسي"
اللقب الثاني مع األطروحة
 ٪20من الذين ينهون دراستهم في القسم ،فإنهم يتلقون شهاده في نفس السنة  ،الطالب الذين حققوا أعلى الدرجات (المتوسط
المرجح للدراسات العليا ودرجة أطروحة) يعتبرون متميزون  ،وفقط الذين معدل عالماتهم هو  87على األقل في الدورات
التعليمية وعالمة األطروحة هي  87على األقل.
ومنهم
 %20من المتفوقين أصحاب اعلى عالمات سوف يفوزون ب "تفوق مع مرتبة الشرف" بشرط ان ال يقل معدلهم عن 92
وعالمة األطروحة  92أو أكثر
 ٪80المتبقيين سوف يحصلون على "تفوق".
من ينهي اللقب بدون تميز يحصل على تقدير "انهاء وفقا لمتطلبات اللقب".
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اللقب الثاني بدون األطروحة
 ٪15من الذين ينهون دراستهم في القسم ،فإنهم يتلقون شهاده في نفس السنة  ،الطالب الذين حققوا أعلى الدرجات يعتبرون
متميزون  ،وفقط الذين معدل عالماتهم هو  87على األقل ومنهم:
 15%من المتفوقين أصحاب اعلى عالمات سوف يفوزون ب "تفوق مع مرتبة الشرف" بشرط ان ال يقل معدلهم عن .92
 ٪85المتبقيين سوف يحصلون على "تفوق".
من ينهي اللقب بدون تميز يحصل على تقدير "انهاء وفقا لمتطلبات اللقب".
في الحاالت التي تكون فيها إنجازات الطالب في المسار مع األطروحة إنجازات عالية من بقية الطلبة في المسار بدون أطروحة
يستطيع القسم باستخدام موافقة عميد الكلية ان تستخدم حصص المتفوقين في المسار من غير أطروحة  ،ومنح التميز للمسار مع
أطروحة.
كل كلية بإمكانها تفويض أي من صالحياتها إلى أقسام الكلية ،تحت إشرافها .وسيتم تحديد مبادئ تقييم من قبل القسم بموافقة الكلية
وسيتم نشرها للطالب .تقييم اصحاب شهادات اإلنهاء سيتم تحويله لموافقة الكلية.
مبادئ عامة للقب الثاني مع وبدون أطروحة:
في حساب عدد الخريجين المؤهلين لتقييم "التميز" أو التميز مع درجة الشرف" ،العدد الدائري الكامل يكون حسابي.
وتحسب النسب المئوية لجميع هؤالء الطالب الذين يحصلون على شهادة اللقب في سنة معينة.

كلية الدراسات العليا لألبحاث على اسم كرايتمان
الدراسة للحصول على درجة دكتوراه "دكتور في الفلسفة"
في جامعة بن غوريون في النقب هناك برامج للدراسة والبحث للحصول على درجة دكتوراه "دكتور في الفلسفة" عن طريق
ثالث طرق مختلفة  -المسار العادي  ،الطريق المزدوج المباشر – في كلية العلوم الهندسية  ،علوم الطبيعة  ،العلوم الصحية ،
والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،معاهد بحوث الصحراء بلوستاين وكلية اإلدارة.
لمزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على موقعHttp://www.bgu.ac.il/kreitman_school/index2.html :
إجراءات التسجيل
على الراغب في تقديم ترشيحه التسجيل من خالل الموقع اإللكتروني  ،لمزيد من التفاصيل .6461209-08
شروط القبول
يمكن قبول أي مرشح لدراسة األبحاث فقط بناء على توصية من وحدة األكاديمية التي سيتم تنفيذ البحث فيها مع موافقة لجنة
البحوث في الكلية ولجنة طالب األبحاث العليا.
باإلضافة للشروط أعاله يجب أن تتوفر الشروط التالية في المرشح:
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درجة الماجستير من جامعة بن غوريون في النقب أو درجة ما تعادلها من مؤسسة أكاديمية أخرى معترف بها ,وأن يكون
صاحب إنجازات عالية في دراسة اللقب الثاني مع أطروحة.
لديه التدريب الكافي إلجراء البحوث في المجال المختار ،وفقا لتقدير لجنة الطالب البحثية.
يمكن للجنة الطالب البحثية قبول مرشح ال يلبي الشروط الواردة في الفقرة  1أعاله ،إذا اقتنعت أنه يتمكن من الحصول على
المستوى المطلوب من الدراسات التكميلية في جامعة بن غوريون في النقب خالل فترة ال تزيد على سنة واحدة .اللجنة ستفرض
على المرشح المذكور أعاله للتسجيل ك "طالب متخصص للبحث " ،وسوف يتم انشاء برنامج خاص به بالتشاور مع األطراف
المعنية .لجنة طالب األبحاث تناقش إمكانية قبول المرشح للدراسات البحثية نظرا إلنجازاته في نهاية العام الدراسي.
يجوز للجنة طالب األبحاث قبول المرشح الذي لم يف بمتطلبات الفقرة  1للمرشح "االستكمالي"
لمدة ال تتجاوز سنة واحدة ،يتم خاللها استكمال المتطلبات المحددة للطالب.
تقوم لجنة طالب األبحاث بفحص وثائق المرشح  ،تدعوه لمقابله ويتقدم أيضا المتحان إذا وجدت ضرورة لذلك.
يقبل الطالب لفترة تجريبية لمدة تصل إلى اثني عشر شهرا.
المرشحين الذين درسوا في جامعات أجنبية أو في فروع الجامعات األجنبية انظروا للتفاصيل في:
http://welcome.bgu.ac.il
للحصول على لقب "دكتور في الفلسفة"
للحصول على لقب "دكتور في الفلسفة" يجب تحقيق الشروط التالية:
تحديد مشرف وموضوع البحث.
دراسة إضافية.
تقديم خطة للبحث واختبار المرشحين.
تقديم البحث بما في ذلك محاضرات ندويه.
ربط وظيفة البحث.
مدة الدراسة  ,البحوث واإلجراءات األكاديمية
فترة الدراسة والبحث للطالب عادة ال تتجاوز أربع سنوات من تاريخ القبول .أن لم ينه الطالب دراسته وأبحاثه حتى التاريخ
المذكور أعاله  ،عليه أن يقدم طلبا مفصال إلى اللجنة لتمديد فترة إجراء البحث.
الطالب الذين لم يتم دعمهم او توظيفهم من قبل الجامعة خالل فترة تعليمه يجب أن ال تتجاوز مدة أبحاثه الست سنوات.
يجب على الطالب تجديد تسجيله عن طريق السكرتارية  ،طالما لم يقدم أطروحته بعد.
الطالب الذي لم يتمكن من مواصلة دراسته يجب أن يقدم للسكرتارية  ،في موعد ال يتجاوز شهر واحد من بداية الفصل الدراسي ،
طلب مفصل بتوصية من المشرف.
لجنة قبول الطالب بإمكانها عدم قبول عودة الطالب للدراسة إذا قام هو نفسه بتعليق دراسته
بدون الحصول على موافقة للعطلة.
وسوف ينظر للطالب الذي ال يعود بعد انتهاء اإلجازة الموافق عليها سوف يتم تعليق دراسته.
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مسار الدكتوراه المزدوج
لكي يقبل الطالب للمسار المزدوج يجب أن يكون طالب دراسات عليا في مرحلة متقدمة من البحث  ،وبرهن على قدرة مميزة في
أبحاثه  ،ويمكن تمديد بحثه ألطروحة دكتوراه من حيث المحتوى ،األصالة والتجديد.
من أجل االنتقال الى المسار المزدوج  ،يجب على الطالب تقديم الطلب حتى يوليو (في السنة الثانية من الماجستير) .وسوف يشمل
الطلب توصية المشرف وتوصية لجنة اإلدارات للدراسات العليا.
التفاصيل الكاملة في سكرتارية لجنة طالب الدراسات العليا.
يجب على مقدم الطلب استكمال البرنامج الدراسي الكامل للماجستير (أي جميع االلتزامات من حيث عدد النقاط التي يجب عليه
تجميعها) بعالمات على النحو المطلوب لقبوله لدرجة الدكتوراه.
مسار مباشر للدكتوراه:
تم تصميم البرنامج المباشر للطلبة المتفوقين الذين أتموا دراستهم الجامعية للقب األول .يسمح هذا المسار للطلبة باالنخراط في
برنامج "دكتور في الفلسفة" من دون تسجيل مسبق لبرامج الدراسات العليا.
يمكن قبول الطالب مباشرة بناءا على توصية مباشرة من الوحدة األكاديمية التي سوف يدرس ويجري ابحاثه فيها  ،وبموافقة لجنة
الدراسات العليا في الكلية .وباإلضافة إلى ذلك يجب أن تتوفر في المرشح الشروط التالية:
أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة بن غوريون او من مؤسسة أكاديمية أخرى تعادل نفس الدرجة  ،صاحب
تحصيل عالي في دراسته  ،أو ان اللجنة اقتنعت استنادا إلى بيانات أخرى أن المرشح تخرج بمستوى إنجاز مساوي لللعشر
األعلى من الطالب في تخصصه.
وجود التدريب الكافي للدراسة والبحث على مستوى الدكتوراه في المجال المختار ،وفقا لتقدير اللجنة.
يمكن للطالب الحصول على المسار المباشر نحو بداية الفصل الدراسي األكاديمي.

المنح الدراسية:
منح دراسية في الجنوب لطالب الدكتوراة
جامعة بن غوريون في النقب توفر منح دراسية للطالب المتفوقين الجدد  ،الذين سينضمون للمسار المباشر للدكتوراه  ،مباشرة
بعد اللقب األول .المنحة الدراسية هي لمدة خمس سنوات .سيتم تقديم المرشحين من خالل الكليات التي يتعلمون بها  ،وسيجري
اختيارهم من قبل لجنة طالب األبحاث الجامعية.
المنح الدراسية تتطلب مشاركة القسم  /الكلية  .هناك احتمال أن المشرف لن يشارك في تمويل المنح الدراسية.
منحة "بشور" مع مشاركة المشرف إبتداءا من  ₪ 544,5شهريا لمدة خمس سنوات ،وفقا لتوجيهات المنحة.
منحة "لخيش" بمشاركة المشرف  5,544 ₪شهريا  ،لمدة خمس سنوات  ،وفقا لتوجيهات المنحة..
منحة دراسية من دون مشاركة المشرف  ₪ 696,3شهريا ،لمدة خمس سنوات ،وفقا لتوجيهات المنحة.
لمزيد من المعلومات ولمراجعة توجيهات المنحة يرجى زيارة موقع مدرسة "كرايتمان":
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx
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منح النقب الدراسية لطالب الدكتوراة
جامعة بن غوريون في النقب توفر منح دراسية لطالب الدكتوراة المتفوقون وهذه المنح الدراسية موجهه للطالب الجدد.
وسيحصل الفائزون على المنحة الحصول لمدة أربع سنوات متتالية بشرط أن االلتزام بجميع األمور األكاديمية المفروضة على
طالب األبحاث وشريطة أن تكون إنجازاتهم البحثية عالية.
المنح الدراسية تتطلب مشاركة القسم  /الكلية  .هناك احتمال أن المشرف لن يشارك في تمويل المنح الدراسية.
منحة "فارن" مع مشاركة المشرف إبتداءا من  ₪ 5,544شهريا لمدة أربع سنوات ،وفقا لتوجيهات المنحة.
منحة "تسين" بمشاركة المشرف  5,544 ₪شهريا  ،لمدة أربع سنوات  ،وفقا لتوجيهات المنحة.
منحة دراسية من دون مشاركة المشرف  ₪ 3,696شهريا ،لمدة أربع سنوات ،وفقا لتوجيهات المنحة.
لمزيد من المعلومات ولمراجعة توجيهات المنحة يرجى زيارة موقع مدرسة "كرايتمان":
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx

منحة النقب – منتصف الطريق لطالب الدكتوراة المخضرمين
الترشيح للمنح الدراسية مفتوح أمام طالب الدكتوراه المخضرمين الذين بدأوا دراستهم للدكتوراه ولم يتلقون منح النقب .وسيتم
توفير المنحة الدراسية للفترة المتبقية للطالب\ه حتى استكمال مدة أربع سنوات للقب  ،أو خمس سنوات للمسار المباشر.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع طالب الدكتوراه لتقديم وتطوير منشوراتهم العلمية.
المنح الدراسية تتطلب مشاركة القسم  /الكلية
منحة النقب  -منتصف الطريق – "تسين" (بمشاركة المشرف ) :المنحة بقيمة ₪ 544,5
منحة النقب  -منتصف الطريق – "تسين" (بدون مشاركة المشرف ) :المنحة بقيمة .3,696 ₪
لمزيد من المعلومات ولمراجعة توجيهات المنحة يرجى زيارة موقع مدرسة "كرايتمان":
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx
منح دراسية الستقبال الطالب األجانب
قررت إدارة الجامعة زيادة عدد الطالب األجانب الذين يأتون إلى الجامعة  ،وسوف تعطى لهم المنح التي تتطلب بالتطابق من
الكلية والمرشدين .المنحة هي منحة دراسية تنافسية.
وسيتم منحها وفقا لما يلي:
 3.5حصص من مدرسة "كرايتمان"
 3.5حصص من القسم  /الكلية
 3حصص من المشرف.

منحة الدكتوراة بدعم من مدرسة كرايتمان للدراسات العليا:
يمكن التقدم بطلب للحصول على منحة الدكتوراه للمرشحين الذين أكملوا دراسة الدكتوراة خالل الخمس سنوات األخيرة أو الذين
هم في السنة لألخيرة في اللقب .وهذا التدريب ال يكون تحت إشراف المشرف على اللقب الثالث.
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ومبلغ المنحة يكون بين  49,363 ₪سنويا (ثماني حصص للمنحة الدراسية في الشهر ( 4من كرايتمان  4 +من المشرف) إلى
 80,215 ₪في السنة ( 13حصة هو حجم المنحة (  6.5من كرايتمان  6.5 +من المشرف ) يمكن وجود دعم من الكلية أو القسم
لغاية ما يصل الى  340,12شاقل من المبلغ اإلجمالي (حصتان في الشهر) .المنحة تتوقف على إيجاد المشرف المضيف ( التدريب
لن يكون ممكنا مع مشرف اللقب الثالث) .يجوز تمديد المنحة الدراسية لمدة سنة اضافية بعد تقديم تقارير عن التقدم في الدراسة
لمدرسة "كرايتمان" للدراسات البحثية المتقدمة التي وافق عليها المشرف وبعد الحصول على موافقة مدرسة كرايتمان .الطالب
الذين هم في سنتهم الدراسية األخيرة الذين يتم منحهم المنحة الدراسية  ،ممكن أن يحصل على المنحة فقط بعد االنتهاء من
االلتزامات األكاديمية للدكتوراه  ،بما في ذلك تقديم األطروحة للحكم .وسيقدم مرشحين إلى اللجنة الجامعية لتوجيه في كرايتمان
عبر الكلية المضيفة .الحصول على المنحة هو على أساس تنافسي .التمديد لسنة أخرى مشروطا بعرض الموافقة النهائية
للدكتوراه.
لمزيد من المعلومات ولمراجعة توجيهات المنحة يرجى زيارة موقع مدرسة "كرايتمان":
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx

منحة الدكتوراة على المدى القصير بدعم من مدرسة كرايتمان للدراسات العليا:
تعلن مدرسة كرايتمان للدراسات العليا عن التقدم بطلب للحصول على منحة الدكتوراه للمرشحين الذين أكملوا خمس سنوات أو
الذين أنهوا اللقب هذه السنة .وهذا التدريب ال يكون مشرف من الدرجة الثالثة.
هذه المنحة الدراسية معدة للطالب الذين سلموا أطروحة البحث في الوقت المحدد لمدرسة كرايتمان للدراسات العليا  ،خالل سنة
 2015او  2016والذين يريدون البقاء بضعة أشه أخرى لنشر نتائج أبحاثهم.
المنحة محدودة حتى تاريخ  - 30/09/2016لن تستمر المنحة بعد ذلك التاريخ  ،أو في السنة الثانية .سيتم الموافقة على المنحة
الدراسية ومنحها على أساس تنافسي.
قيمة المنحة
تعرض عدة أطر دعم الختيار المشرف  ،اعتمادا على ميزانيته  ،يتوقف ذلك على موافقة من المشرف وبتمويل مشترك ومساوي
من قبل مدرسة كرايتمان والمشرف المضيف  :مبلغ المنحة الدراسية مكون من  8حصص شهرية ( 4من كرايتمان  4 +من
مشرف) وحتى حصة شهريا  6.5( :من كرايتمان  6.5 +من المشرف ) المشرف يمكن أن يزيد من مبلغ المنحة إلى الحد
األقصى الذي تسمح به قواعد المنح الدراسية الجامعية ( 25حصة للمنحة الدراسية بالتوازي مع قوانين المنح الدراسية) .من
الممكن تلقي الدعم من الكلية أو القسم لغاية حصتين في الشهر .على الكلية االلتزام بذلك في استمارة المنحة( ،غير صالح لجميع
الكليات).
لمزيد من المعلومات ولمراجعة توجيهات المنحة يرجى زيارة موقع مدرسة "كرايتمان":
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx
مالحظة :ال يشكل القبول للتعلم في الجامعة ضمان موافقة على منحة دراسية  /عمل أو وظيفة في الجامعة.
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المركز للتعليم ما قبل األكاديمي:
برامج تحضيرية
الجامعة تقيم صفوف تحضيرية مميزة  ،وتهدف إلى إعداد المرشحين للتعليم العالي .برنامج إعدادي هي دورة تحضيرية مدتها
سنة واحدة من الدراسات الالزمة الحتياجات المسرحين من الجيش والمرشحين الذين يرغبون في الحصول على قبول في كليات
العلوم الهندسية  ،علوم الطبيعة  ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،اإلدارة وبعض من أقسام العلوم الصحية.
الهدف من هذه البرامج التحضيرية
الغرض من البرنامج التحضيري هو تقدم المرشحين قبل عن طريق التدريب التكميلي  ،والتي سوف تساعدهم على الحصول
على القبول للتعليم واالنخراط في الدراسات األكاديمية .يقدم البرنامج التحضيري فرصة إضافية لجميع الطالب الذين لم
يستطيعوا إثبات قدرتهم في المدرسة الثانوية.
مسارات الدراسة
 .1العلوم والهندسة  -الدراسات التحضيرية لكلية الهندسة
موجهة لألشخاص الذين تعلموا  12سنة في المدرسة  ،لديهم شهادة بجروت كاملة أو جزئية تصل إلى  14وحدة  ،والنتيجة ال تقل
عن  500في البسيخومتري  /برنامج مسار لألكاديمية  ،والعالمة في القسم الكمي في البسيخومتري \ برنامج مسار لألكاديمية هو
 115على األقل .النتيجة في قسم اإلنجليزية في البسيخومتري \ برنامج مسار لألكاديمية ال تقل عن . 65
افتتاح البرنامج التحضيري :أكتوبر  9 ( 2015اشهر من الدراسة).
 .2علوم الطبيعة والحياة  -الدراسات التحضيرية لعلوم الطبيعة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ,اإلدارة وبعض أقسام كلية
العلوم الصحية.
موجهة لألشخاص الذين تعلموا  12سنة في المدرسة  ،لديهم شهادة بجروت كاملة أو جزئية تصل إلى  14وحدة  ،والنتيجة ال تقل
عن  500في البسيخومتري  /برنامج مسار لألكاديمية  ،والعالمة في القسم الكمي في البسيخومتري \ برنامج مسار لألكاديمية هو
 95على األقل .النتيجة في قسم اإلنجليزية في البسيخومتري \ برنامج مسار لألكاديمية ال تقل عن . 65
افتتاح البرنامج التحضيري :أكتوبر  9 ( 2015اشهر من الدراسة).
.3

متعدد المجاالت – برنامج تحضيري للدراسات في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية اإلدارة

موجهة لألشخاص الذين تعلموا  12سنة في المدرسة  ،لديهم شهادة بجروت كاملة أو جزئية تصل إلى  14وحدة  ،والنتيجة ال تقل
عن  420في البسيخومتري  /برنامج مسار لألكاديمية  ،والعالمة في قسم اإلنجليزية في البسيخومتري \ برنامج مسار لألكاديمية
ال تقل عن . 65
افتتاح البرنامج التحضيري :أكتوبر  9 ( 2015اشهر من الدراسة).
 .4تحديث احتياطي للتكنولوجيا  -برنامج تحضيري للمرشحين الذين ينقصهم عدد من النقاط لكي يتم قبولهم ألقسام كلية العلوم
الهندسية
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موجهة لألشخاص الذين تعلموا  12سنة في المدرسة  ،لديهم شهادة بجروت كاملة  ،عالمة نجاح في بجروت الرياضيات
والفيزياء بمستوى  5وحدات .والنتيجة ال تقل عن  500في البسيخومتري  /برنامج مسار لألكاديمية  ،والعالمة في القسم الكمي
في البسيخومتري \ برنامج مسار لألكاديمية هي  130على األقل .النتيجة في قسم اإلنجليزية في البسيخومتري \ برنامج مسار
لألكاديمية ال تقل عن . 85
افتتاح البرنامج التحضيري :أكتوبر 4 ( 2016اشهر من الدراسة).
 .5تعزيز آفاق "التكنولوجيا العالية"  -تستعد لدراسة العلوم والهندسة المدار
موجه للشباب المحررين من الجيش  ،من سكان الضواحي .موجه لألشخاص الذين تعلموا  12سنة في المدرسة  ،لديهم شهادة
بجروت كاملة أو ال يملكون شهادة بجروت كاملة .نتيجة أقل من  500في البسيخومتري  /برنامج مسار لألكاديمية او ليس لديهم
عالمة في امتحان البسيخومتري  ،االختبارات األولية وفحص الوضع االجتماعي واالقتصادي يتم من قبل وزارة الدفاع.
افتتاح البرنامج التحضيري :مايو  4 ( 2015اشهر من الدراسة).
هذا البرنامج معد لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم\هن بين  30أو اكثر  ،أصحاب  12عاما من الدراسة بدون شهادة بجروت
كاملة ومعنيين بالدراسة في جامعة بن غوريون في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية .ويتم تكييف البرنامج لمتطلبات مجلس
التعليم العالي .مدة الدراسة أربعة أشهر.
موعد افتتاح البرنامج التحضيري :أكتوبر .2016

فتح المسارات التحضيرية مشروطا بعدد الحد األدنى المشتركين.
أعضاء هيئة التدريس في البرنامج التحضيري هم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .لكل موضوع بالطبع هناك مركز
الموضوع الذي يكون عضو من هيئة التدريس في القسم المناسب في الجامعة .المركز هو المسؤول عن المناهج الدراسية
ومستوى التعليم واالمتحانات.
شهادة البرنامج التحضيري
هي بديل لشهادة الدراسة الثانوية (البجروت) وفقا لمتطلبات القبول للجامعة حسب الدورة التحضيرية.
خالل العام الدراسي سيكون هناك اختبارات وامتحانات في مواضيع التعليم المختلفة.
دورة اإلعداد المتحان البسيخومتري
كجزء من الدراسات التحضيرية ،يمكن للطالب االنخراط في دورات تحضير للبسيخومتري .وتقدم هذه الدورات خارج نطاق
برنامج الساعات الشخصية ،وتتطلب رسوم إضافية لكل طالب .وسوف يتم نشر السعر للدورة عند اقتراب موعد افتتاحها.
اإلقامة
المرشح للقبول للدورة التحضيرية  ،يمكنه التوجه الى عمادة الطالب لطلب سكن في مساكن الطلبة.
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المنح الدراسية
وزارة التربية والتعليم ووحدة للجنود المسرحين في وزارة الدفاع ،تقدم المساعدة في الرسوم الدراسية والمنح الدراسية للطالب
المؤهلين  ،وفقا للوضع االجتماعي واالقتصادي ومعايير هذه المكاتب.
رابطة الطالب
الطالب الذين يتعلمون الدورات التحضيرية مؤهلين لالنضمام إلى رابطة (اتحاد الطالب) والتمتع بجميع الحقوق المتاحة للطالب.
يمكن الحصول على معلومات إضافية في المركز للتعليم ما قبل األكاديمي ،حرم كريات توبياهو  ،هاتف  6461060-08أو في
موقع المركز www.bgu.ac.il/pre
الدورات التي تخص ما قبل التعليم األكاديمي
ضمن إطار مركز التعليم ما قبل األكاديمي تقدم الدورات التمهيدية ،ودورات تجديد واستكمال ،للطالب الذين حصلوا على قبول
وللطالب الذين يدرسون في الجامعة في مختلف الكليات في الجامعة.
بعض الدورات هي للتجديد  ،وتهدف لتمهيد طريق النجاح في الدراسات العليا خالل العام الدراسي .دورات أخرى تعتبر شرط
أساسي لبداية العام الدراسي  ،أو يمكن أن تكتمل خالل الفصل الدراسي األول.

 .1مقدمة في ميكانيكا الفيزياء:
الدورة موجهه للطالب الذين حصلوا على قبول لكلية العلوم الهندسية دون وحدات بجروت في الفيزياء  ،وفقا لقرار من كلية
الهندسة .تقام الدورة في الصيف أو في الفصل الدراسي األول للدراسة حسب قرار الطالب  /متطلبات القسم الذي تم قبول الطالب
فيه.
تقام الدورة في الصيف بشكل مركز لمدة شهر تقريبا .خالل الفصل الدراسي األول تقام يوم الجمعة فقط .سيتم نشر التفاصيل
الدقيقة واجراءات التسجيل في موقع مركز الدراسات ما قبل األكاديمية.
 .2مقدمة للبرمجة بلغة C
الدورة موصى بها من قبل هيئة التدريس في كلية الهندسة للذين تم قبولهم لدراسة اللقب األول .تقام الدورة في الصيف .سيتم نشر
التفاصيل الدقيقة واجراءات التسجيل في موقع مركز الدراسات ما قبل األكاديمية.
 .3مقدمة لألساليب الكمية
هذه الدورة إلزامية للطالب الذين تم قبولهم لكليات اإلدارة مع بجروت في الرياضيات فقط  3او  4وحدات بمعدل أقل من .70
هذه الدورة موصى بها للطالب الذين تم قبولهم لكليات اإلدارة وإدارة الفنادق والسياحة.
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تقام الدورة في الصيف بشكل مركز لمدة شهر تقريبا .التفاصيل الدقيقة واجراءات التسجيل موجودة في موقع مركز الدراسات ما
قبل األكاديمية.

 .4دورات تنشيطية في الفيزياء والرياضيات
هذه الدورة موصى بها للذين تم قبولهم ألحد أقسام كلية الهندسة وعلوم الطبيعة.
تقام الدورة في الصيف بشكل مركز لمدة شهر تقريبا .التفاصيل الدقيقة واجراءات التسجيل موجودة في موقع مركز الدراسات ما
قبل األكاديمية.
 .5دورات تنشيطية في مجال الكيمياء  ,الفيزياء والرياضيات
هذه الدورة موصى بها للمرشحين الذين تم قبولهم لكلية الصيدلة والمختبر الطبي في كلية العلوم الصحية  ،وللطلبة مع  5وحدات
في هذه المواضيع في شهادة البجروت باستطاعتهم اختيار عدم تعلم الدورة التي قدموا بها امتحانا.
تقام الدورة في الصيف بشكل مركز لمدة شهر تقريبا .التفاصيل الدقيقة واجراءات التسجيل موجودة في موقع مركز الدراسات ما
قبل األكاديمية.
* افتتاح كل دورة مشروط بعدد الحد األدنى للطالب المقبولين.

دورات اللغة اإلنجليزية األكاديمية  -مستويات أساسية *
هذه الدورات موجهة للطالب ذوي المستوى األكاديمي غير الكافي لاللتحاق بالجامعة  ،أو الذين يريدون تحسين مستوى
اإلنجليزية قبل بدء الدراسة في الجامعة.
التسجيل :الفصل الدراسي في الصيف  /الفصل األول  /الفصل الثاني .وتهدف هذه الدورات للراغبين في إكمال دورة أكاديمية في
اللغة اإلنجليزية.
في الصيف – يمكن تعلم المستويات األساسية أ و ب وما قبل األساسية  ،واألساسية .دورات المستوى المتقدم أ و ب سيتم
افتتاحها ،فقط في حالة أن قسم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في جامعة بن غوريون لم تفتتح دورات لهذه المستويات.
خالل العام الدراسي – يمكن تعلم جميع المستويات .للطالب الخارجيين فقط (ليسوا طالب الجامعة) .التفاصيل الدقيقة واجراءات
التسجيل موجودة في موقع مركز الدراسات ما قبل األكاديمية.
* * افتتاح الدورة مشروط بعدد الحد األدنى للطالب المسجلين\ أو المكان المتوفر.
"مسار أكاديمي"  -وهي االختبارات البديلة للبسيخومتري
برنامج "مسار أكاديمي" موجه للمرشحين في جامعة بن غوريون في النقب ،الذين يرغبون في تعلم البرنامج معترف به كبديل
لعالمة البسيخومتري للحصول على إمكانية القبول لمختلف الكليات في جامعة بن غوريون في النقب.
خريجي البرنامج باستطاعتهم التسجيل لجميع الكليات في جامعة بن غوريون على أساس عالمات البجروت  ,وسيتم ترجيح
حساب العالمات مع عالمات االمتحانات النهائية في دورات البرنامج  ،وفقا للشروط ومواعيد القبول الخاصة بكل قسم التي تحدد
سنويا.
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التاريخ  -سوف يكون هناك ثالث دورات دراسية في أكتوبر  ,فبراير ويوليو (موعد صيفي مختصر) .دورة التعليم تفتتح  ،عندما
يكون هناك ما يكفي من عدد المشتركين.
موضوعات الدراسة:
التفكير بالرياضيات

 5ساعات أسبوعيا

اللغة اإلنجليزية األكاديمية

 4ساعات أسبوعيا

محو األمية األكاديمي

 3ساعات أسبوعيا

التقويم الدراسي لسنوات 2017-2016
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/acadcalander.aspx
افتتاح السنة الدراسية 2016

يوم األحد

30.10.2016

عطلة الهانوكا

يوم األحد

25.12.2016

انتهاء الفصل األول

يوم الخميس

27.1.2017

فترة االمتحانات لفصل الخريف

من يوم األحد  -حتى الخميس

29.1.2017
10.3.2017

افتتاح فصل الربيع

يوم األحد

13.3.2017

عطلة عيد المساخر

من يوم األربعاء – حتى الخميس

17.4.2017 -6.4.2017

عطلة الفصح

من يوم األحد – حتى يوم الجمعة

6.4.2017
17.4.2017

عطلة يوم ذكرى لجنود الجيش

من يوم الثالثاء الساعة  18.00مساءا

ويوم االستقالل

حتى يوم الخميس

 30.4.2017בשעה 18.00
2.5.2017

عطلة عيد "شبوعوت"

يوم األحد

30.5.2017
31.5.2017

أنتهاء فصل الربيع

يوم الجمعة

30.6.2017

הפרק הכללי של השנתון לתשע"ז

35

35917

-36-

فترة امتحانات فصل الربيع

من يوم األحد – حتى يوم الجمعة

2.7.2017
11.8.2017

عطلة التاسع من آب

يوم األحد

1.8.2017

عطلة رأس السنة

من يوم األحد – حتى يوم الثالثاء

21.9.2017
22.9.2017

يوم الغفران

يوم األربعاء

30.9.2017

عطلة عيد العرش

من يوم األحد  -حتى يوم األثنين

5.10.2017
12.10.2017

افتتاح السنة الدراسية 2017

يوم األحد

29.10.2017

يرجى المالحظة
تحاول الجامعة إقامة العام الدراسي في الموعد المحدد كما هو محدد في لوحات اإلعالنات.
ومع ذلك ،تحتفظ الجامعة بحق تمديد السنة الدراسية أو تغيير مواعيد الفصول الدراسية والعطل و  /أو وضع أي تغيير آخر في
جدول العام الدراسي ألي سبب من األسباب التقنية أو األكاديمية.

أيام الصوم في سنوات * 2016-2015
أيام الصوم للدين اليهودي
صيام גדליהו

5.10.2016

صيام י' בטבת

8.1.2017

صيام י"ז בתמוז

11.7.2017

أيام الصوم للدين اإلسالمي
رمضان (شهر الصوم) ***

 29-30يوما

ابتداء من 27/05/2017

* الطالب الذين ينتمون للديانات المذكورة أعاله ،الذين يمتحنون في هذه األيام يحق لهم الحصول على لتمديد الفترة الزمنية 30
دقيقة  ،ويجب عليهم التوقيع على استمارة التصريح.
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** الطالب الذين ينتمون للديانات المذكورة أعاله الذين يتغيبون عن االمتحان إبتداءا من الساعة  13.30في أيام الصوم المذكورة
أعاله يحق لهم الحصول على موعد خاص.
*** حيث أن بداية الشهر الكريم رمضان وبداية العام الهجري تحدد وفقا للهالل ،قد تحدث تغييرات في مواعيد األعياد اإلسالمية،
في حدود يوم أو حتى يومين.

عطل وأعياد المسلمين والدروز والمسيحيين في سنوات 2016-2017
أعياد المسلمين
عيد األضحى

 4أيام -

 1محرم (رأس السنة الجديدة ) 1429

يوم واحد

ذكرى المولد النبوي للنبي محمد عليه الصالة والسالم

إبتداءا من 1.9.2017
21.9.2017

يوم واحد

اإلسراء والمعراج

يوم واحد

عيد الفطر

 3أيام

30.11.2017
2017.24.04
إبتداءا من25.06.2017

مالحظة :حيث أن بداية العام الهجري تحدد وفقا للهالل ،قد تحدث تغييرات في مواعيد األعياد اإلسالمية ،في حدود يوم أو
حتى يومين.

عطل الدروز
يوم النبي سبالن

يوم واحد

عيد األضحى

 4أيام

عيد النبي ايليا (الخضر)
عيد النبي شعيب

10.09.2016
18.9.2016

يوم واحد
 4أيام

25/01/2017
25/04/2017

األعياد المسيحية
الكاثوليك \البروتستانت

األرثوذكس

عيد الميالد

25.12.2016

رأس السنة

1.1.2017

عيد الفصح
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مواعيد التسجيل للكرسات للسنة الدراسية 2017-2016
الفصل االول الخريف
لقب ثاني -تسجيل لكل الكليات

13-15.9.2016

لقب اول:
الكليات لعلوم الصحة ,ادارة ,العلوم االنسانية ,وعلوم الطبيعة
18-22.9.2016
الكلية للهندسة

25-29.9.2016

جامعة ايالت

26-27.10.2016

فترة تغييرات :في تسجيل للكرسات  :وهي اول اسبوعين في الفصل االول في تواريخ :
 ,30.10-13.11.2016نهائية التسجيل ב  13.11.2016الساعة .13.00

فصل الثاني الربيع:
لقب ثاني – كل االقسام

19-20.2.2017

لقب اول:
الطلية لعلوم الصحه

26.2.2017 ,22.2.2017 ,16.2.2017

الكلية لعلوم االدارة وعلوم االنسانية

26.2.2017-1.3.2017

الكلية لعلوم الطبيعة

5-8.3.2017 ,2.3.2017

الكلية للهندسة

5-9.3.2017 ,2.3.2017

جامعة ايالت

7-8.3.2017

فترة تغييرات :في تسجيل للكرسات  :وهي اول اسبوعين في الفصل االول في تواريخ :
 ,13-26.3.2017نهائية التسجيل ב  26.03.2017الساعة .13.00
الطالب العزيز :هناك اوقات خاصة للتجسيل لكرسات لكل كلية ولكل قسم وهو عبارة عن امر شخصي لبرنامجك تعليمك .
ومهم ان تعرف مدى اهمية اوقات التسجيل عندك.
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مهم ان تستغل اوقات التسجيل للكرسات او برنامجك التعليمي حسب وفقط للهدف التعليمي وليس ألهداف شخصية ألنها تعتبر
مخالفة.
الغاء كرسات بعد فترة التغييرات:
الجامعة ممكن ان تلغي كرسات بعد فترة التسجيل والتغيير للكرسات في حين ان عدد الطالب المسجلين للكرسات اقل من
الععد المطلوب الفتتاح الكرس.

مختبرات
مختبرات للبحث
االبحاث في الجامعة بن غريون تتسع كل سنة .وهناك ازدياد في عدد المختبرات لتتيح الفرصة لطالب االلقاب المتقدمة الثانية
والثالثة النجاح بحثهم بشكل ناجح.
طالب القاب متقدمة يمكنهم ان يختصوا في عملهم ضمن اطار المختبرات المختلفة والخاصة يمكن ان يعملوا في اطار عملهم
وبحثهم ايضا في اطار بحث المحضارين في المستقبل.
مختبرات للتعليم:
باالضافة للمحتبرات هناك ايضا مختبرات للتعليم .الطالب المشتركين في مختبرات تعليمية ملزمين ان يمروا كرس ارشاد
لالمان .الكرس يعطى لطالب سنة اولى الفصل االول في االسبوعين االولين.
مختبرات لعلوم بسيطة :اساسية:
الطالب في كلية العلوم والهندسة ملزمين ان يستخدموا مختبرات العلوم االساسية.
مختبرات عملية:
للطالب الذين بتعلمون في اطار مواضيع العلوم والهندسة .

ارشاد للمختبرات – تمارين وجوالت
مقدمة:
المختبرات والتمارين والجوالت هي جزء مهم من التعليم عند الطالب وعلية ان يشارك فيها بشكل دائم.
والحضور مهم وايضا تسليم الوظائف المطلوبة.
االرشاد الذي عبرة يمكن معرفة القوانين للمختبرات وللتمارين.
محاضرين وطالب ملزمين للعمل ضمن المطلوب في االرشاد  .وعدم االنصياع للمطلوب يكون في بموافقة
من العميد للقسم او مسؤول في قسم الدراسة لنفس القسم.
للدستور والطلبات مفضل ان تتمعنوا في موقع االمان:
הפרק הכללי של השנתון לתשע"ז
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http://in.bgu.ac.il/logistics/Pages/training.aspx

 .1مختبرات :
ا .اعالن عن تحضير مواد للمختبرات
المحاضر المسؤول علية ان يهتم بنشر تواريخ لتحضير مواد  ,لربما كتب معينة  .وفي بعض االحيان مفضل
نشر شرح مفصل للمختبر في بداية الفصل  .على االقسام ان تهتم بان يكون هناك عدد نسخ مناسب في
مكاتب الجامعة .
ب .الزام في االرشاد داخل المختبر :
مفضل انه في القسم االول من المختبر ان تتاح فرصة لالرشاد وبالذات على الحذر داخل المختبر .ولكي يتاح
للطالب ان يكونوا جاهزين للمختبر مفضل ان يطلب منهم ان يحضروا تقرير مختصر يقدمها امام المرشد او
ان يشارك في امتحان .
ج .تقرير المختبر والتحضير الية:
( )1المحاضر المسؤول على المختبر علية ان يخبر الطالب في بداية السنة التعليمية على ترتيب تسليم
التقارير والتمارين .التقارير تسلم حسب طلب المحاضر  .بشكل عام خالل اسبوع او اثنين بعد انتهاء
المختبرات .التقرار ترجع للطالب بعد اسبوعين من فترة التسليم.

المكتبات
لجامعة بن غوريون هناك مكتبة مركزية تخدم جميع أقسام الجامعة.
هناك أربعة مكتبات اخرى لمواضيع أو أماكن معينة.
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المكتبة الطبية  -تقع في المركز الطبي سوروكا ،مكتبة معهد بن غوريون لدراسة إسرائيل والصهيونية و مكتبة معهد بحوث
الصحراء  -تقع في مكتبة الحرم الجامعي سديه بوكير – والمكتبة في حرم إيالت  -لخدمة الطالب في الحرم الجامعي
مكتبة أران
مكتبة أران هي وحدة مركزية وحيوية في الجهاز األكاديمي.
هدفها الرئيسي :اقتناء وتحديث موارد المكتبة للبحث والتدريس ،وتقديم المساعدة والدعم والتدريب ألعضاء هيئة التدريس
والطالب على جميع المستويات  ،تحقيق وكشف المواد.
تم تصميم المجموعة والخدمات المكتبية لتمكين التعلم وتوسيع المعرفة ،وأداء المهام المختلفة ،وإعداد االمتحانات وخاصة البحوث
حول مختلف الموضوعات.
المكتبة تغير توجهها وتصبح تدريجيا أكثر وأكثر رقمية  ،وذلك لتمكين القراء ألقصى إمكانية الوصول إلى المجموعة.
يوجد في المكتبة أكثر من مليون مجلد مطبوع وبصيغة رقمية ،بما في ذلك الكتب ،والمجالت ،وأطروحات الدراسات العليا،
وتقارير البحوث والخرائط والمحاضرات المسجلة ،أدوات البحث
والكتب النادرة في مجال الدراسات اليهودية .كما يوجد في المكتبة مواد مصغرة (الميكروفيلم والميكروفيش) ،التي تضم بين
الصحف األخرى صحف يومية مثل" :يديعوت أحرونوت"" ،معاريف" و "هآرتس".
باإلضافة إلى شراء كتب ومقاالت التعلم عن طريق األنترنت  ،تتلقى المكتبة العديد من الكتب سنويا كجزء من التبرعات والوصايا.
وتنقسم مجموعات المكتبة في خمسة طوابق من مبنى المكتبة .ويشمل جميع التخصصات التي تتم دراستها وبحثها في الجامعة .كل
طابق ومحتوياته كما يلي:
الطابق ( 1الطابق السفلي)  -علوم الطبيعة والهندسة .الطابق ( - 2دخول) للسؤال واإلستشارة  ،مقهى  -معرض ومكاتب العمال.
الطابق  - 3العلوم اإلنسانية ( المواضيع األدبية  ،واللغة ،والفلسفة ،والتاريخ ،والفن ،الخ).
الطابق  - 4العلوم االجتماعية واإلدارية.
الطابق  - 5اليهودية وأرض إسرائيل.
في المكتبة يوجد أرشيف توبياهو المتخصصة في الجوانب المختلفة لبئر السبع والنقب  ،وغرفة تذكارية للفيلسوف اليهودي /
االنكليزي السير أشعيا برلين.
المكتبة منظمة بنظام الرف المفتوح الذي يتيح حرية الوصول إلى المواد لتكون مرجعا لالطالع واالستعارة .تفتتح المكتبة أبوابها
للمقيمين في النقب بما في ذلك طالب المدارس الثانوية بترتيب خاص.
وتشمل خدمات المكتبة :المراجعة والدراسة في قاعات المطالعة ،الوصول إلى قواعد البيانات ،الصحافة الرقمية ،الكتب الرقمية،
اإلستشارة ،التوجية الشخصي والعثور على معلومات ومواد لألبحاث.
مجموعات توجية تتم بناءا على طلب من المحاضرين  ،خدمات متنوعة لالجابة على اسئلة الجمهور ،وخدمات االستعارة المحلية
وخدمات الطباعة  ,النسخ والمسح الضوئي ،والوصول إلى برامج مساعدة مثل مايكروسوفت أوفيسRefWorks ،SPSS ،
(برنامج إدارة الببليوجرافيا) ،وأكثر من ذلك.
لجزء كبير جدا من مجموعات المكتبة يمكن أيضا االتصال عن بعد (بما في ذلك من المنزل) .األتصال متاح من السنة األولى
للدراسة.
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المكتبة تسمح للطالب الدراسة في أجواء مريحة :زوايا هادئة للدراسة الفردية وزوايا "الضوضاء" للدراسة في مجموعات .متاحة
للقراء غرف مغلقة مختلفة األحجام تم تصميمها للدراسة في مجموعات.
يمكنك حجز غرفة لفترة محدودة من خالل موقع المكتبة على األنترنت .تحتوي الغرف على الوسائط المتعددة لغرض التعليم.
في المكتبة هناك أنشطة ثقافية تتجاوز الدور التقليدي :المعارض الدائمة ("متحف الدرج") ،ومعارض متغيرة في بهو المكتبة،
معرض فني يتضمن أيضا مقهى ،
ومنتدى من المحاضرات بعنوان "منصة مكتبية".
في بداية كل عام دراسي يلزم الطلبة الجدد بدورة "التعرف على المكتبة".
يتم عرض هذه الدورة من خالل البرنامج التعليمي التفاعلي عبر اإلنترنت ،والتعلم يحدث في المكان والزمان المناسبين للطالب
ودون الحاجة لصف.
والهدف من هذه الدورة هو إعطاء الطالب الجدد أدوات التوجيه األساسية للمكتبة  ،التعرف على خدمات متنوعة وتوفير المعرفة
في كيفية استخدام فهرس المكتبة المحوسب .الدورة إجبارية  ،وال يمكن إكمال اللقب من دونها .الطالب الذين سجلوا للدورة أثناء
فترة التسجيل  ،يلزمون بالتعريف عن أنفسهم عند دخولهم للبرنامج وملزمون أيضا بوظيفة واختبار .يتم إعالن النتائج في إدارة
الطالب.

الوصول إلى فهرس المكتبة وقواعد البيانات والمقاالت الرقمية ،الكتب الرقمية وبالطبع دليل المكتبة  -ممكن عن طريق الصفحة
الرئيسية للمكتبةHttp://www.bgu.ac.il/aranne :
وفقا للشروط التالية:
 البحث في فهرس المكتبة في متناول الجميع. الوصول إلى قواعد البيانات ومصادر إلكترونية أخرى ،متاح ألعضاء هيئة التدريس والطالب  ،إبتداءا من سنتهم األولى ،منالحرم الجامعي وأيضا من المنزل.
االتصال مشروط بالتعريف عن المستخدم وبالتغيير التي يتعين القيام بها على جهاز الحاسوب.
يمكن العثور على التعليمات في الصفحة الرئيسية للجامعة:
Http://in.bgu.ac.il/computing/Pages/CommunicationAndInternet/accessToLibraryRepository.aspx
يرجى اإلنتباه! إلستعارة الكتب وتنفيذ أنشطة مهمة في بطاقة القارئ  ،قد ترغب في الحصول على الرقم السري الوارد في رسالة
بعثت إلى عن طريق نظام الحاسوب لكل طالب.
يستخدم هذا الرمز كبديل آخر لتحديد القارئ إلى جانب كلمة السر للبريد اإللكتروني الخاص بالجامعة.
المكتبة مفتوحة للجمهور من األحد إلى الخميس في الساعات  ،19.45 - 08.30الجمعة في الساعات  .45.12 - 08.30خالل فترة
اإلمتحانات يتم تمديد ساعات استقبال الجمهور حتى  22:00لمدة  4أسابيع.
التغييرات التي تنشأ خالل األيام األولى من اإلجازة أو ألسباب أخرى ،يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمكتبة ،على لوحات
اإلعالنات وعلى صفحة الفيسبوك الخاصة بالمكتبة.
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عند افتتاح السنة الدراسية  ،2016ستنتهي عملية التعديالت على مبنى المكتبة بعد مرحلة تجديد طويلة ومتعبة  ،وبعد فترة طويلة
من عدم الراحة نعود إلى العمل بظروف أفضل بكثير.
مكتبة الطب والعلوم الصحية:
المكتبة الطبية في كلية العلوم الصحية والمركز الطبي لجامعة سوروكا تخدم الطالب والموظفين في المركز الطبي في الجامعة
والمجتمع الطبي اإلقليمي .المكتبة تعمل كمركز للمعلومات التي تقدم خدمة مكتبية أيضا عن بعد  ،إلى جانب مركز التعلم في
المكان.
المعلومات :مجموعات المكتبة تشمل الكتب والمجالت المطبوعة واإللكترونية  ،والمحاضرات على االنترنت ،بروتوكوالت
المختبر ،برامج الدراسة في  DVDوأكثر من ذلك .جوهر مجموعة قواعد البيانات التي تمكن طريقة تواصل ذات جودة عالية في
المجاالت الطبية والبحثية التي تهم الطالب والموظفين في كلية العلوم الصحية والمركز الطبي.
المكان :في المكتبة يوجد قاعتين :قاعة الدخول حيث مجموعة الكتب في الرف المفتوح  ،ومنطقة الدراسة في مجموعات .في هذه
القاعة تمنح الخدمات العامة مثل التوجية  ،األستعارة الذاتية  ،خدمات إمداد المقاالت  ،خدمات طباعة الصور والمسح الضوئي .تم
تصميم القاعة للدراسة بشكل منفرد وهادئ  ،مع مجموعة تاريخية من المجالت المطبوعة ومجموعات خاصة أخرى مثل
أطروحات ورسائل الدكتوراه والكتب حول أخالقيات العلوم الحيوية ،مركز الصحة الدولية وتاريخ الطب.
الحوسبة :كل القاعات في المكتبة تمكن أجهزة الكمبيوتر من الوصول إلى مجموعات المكتبة اإللكترونية ،وأيضا هناك إمكانية
الوصول إلى اإلنترنت وجميع خدمات الكمبيوتر وقواعد البيانات من الجامعة .في القاعات هناك شبكة السلكية مثبتة الستخدامها
على أجهزة الكمبيوتر واألجهزة النقالة ،يمكن للطالب أيضا استعارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة لالستخدام داخل المكتبة.
الخبرة وجلسات التدريب :طالب السنة األولى ملزمون بجولة في المكتبة والتدرب الستخدامها .يقدم موظفو المكتبة دروس فردية
أو جماعية لكيفية العثور على المعلومات ،وذلك باستخدام قواعد البيانات وأدوات المعلومات المختلفة .وإدراكا ألهمية محو األمية
المعلوماتية للعاملين في الرعاية الصحية ،تم بناء إرشاد عن طريق االنترنت الستخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها عن
طريق المكتبة ،وتقدم مجانا على شبكة االنترنت .هذه البرامج اإلرشادية متعددة التخصصات متاحة على موقع المكتبة.
التحكم عن بعد :يتم توفير خدمات المعلومات والتوجيه عن بعد عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو من خالل
الموقعHttp://medlib.bgu.ac.il ،
موقع الجوالHttp://libguides.bgu.ac.il/mobile/1558 ،
وصفحة الفيسبوك http://facebook.com/MedicalLibraryBGU
التحديثات على .RSS
زوروا موقع المكتبة على األنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات المكتبة والتحديثات بشأن مصادر المعلومات
وأفضل الممارسات المكتسبة .لجمهور المكتبة العامة من المفضل تعيين "الوصول عن بعد" من أجل قراءة المعلومات التي
تحصلون عليها من الجامعة في كل مكان.
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المكتبة طبية موجهه لك!
تقع المكتبة الطبية في مساحة المركز الطبي الجامعي سوروكا ،وراء سديروت بن غوريون أمام الحرم الجامعي ماركوس.
مكتبة جين شابيرو ،معاهد بحوث الصحراء
مكتبة جين شابيرو تحتوي على ما يقارب  28,000مجلد وعدد مماثل من المقاالت المطبوعة وعلى شبكة األنترنت أيضا ،وال سيما
بشأن القضايا المتصلة بالبحوث والوقاية من التصحر .المجاالت الرئيسية هي الزراعة والتكنولوجيا الحيوية والبحوث المائية بما
في ذلك الهيدرولوجيا وعلم األحياء المجهرية وتحلية المياه والدراسات البيئية بما في ذلك البيئة المادية ،مثل الطاقة الشمسية،
والبيئة ،والبيئة البشرية مثل الهندسة المعمارية الصحراوية ودراسة السكان في المناطق القاحلة.
دار نشر الجامعة
تأسست "دار النشر من جامعة بن غوريون في النقب" في سنة (.)1987
اهداف دارا النشر :نشر الكتب التي ألفها أعضاء هيئة التدريس ،بما في ذلك الكتب الجامعية .نشر المقاالت ومجموعات من
الجامعة؛ نشر المطبوعات العلمية للمعاهد والهيئات األكاديمية في الجامعة؛ ونشر الكتب األكاديمية المهمة.
دار النشر هي هيئة أنشئت ألهداف غير ربحية.
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