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إيمان رمسي أبو زيد. د.م.أ: مدير البرنامج   

رشا عبد الحميد. د: منسق برنامج اللغة العبرية   



 يضتٕٚبد انجزَبيذ

 َشأح انجزَبيذ

 رسبنخ انجزَبيذ

 أْذاف انجزَبيذ

 انًٕاطفبد انؼبيخ نخزٚذ انجزَبيذ

 سًبد تًٛش انجزَبيذ

 شزٔط االنتضبق ثبنجزَبيذ

 ْٛكم انجزَبيذ

 أَشطخ انجزَبيذ

انجزَبيذ اإلرشبد انطالثٙ ٔدػى طالة  

 انتذرٚت انًٛذاَٙ

 يزبالد ػًم انخزٚزٍٛ

 آنٛخ تهمٙ انشكبٖٔ
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 لبدرٍٚ ػهٗ انتٕاطم يغ انًزتًغ ثشكم رٛذ إػذاد خزٚزٍٛ 

 إػذاد خزٚزٍٛ لبدرٍٚ ػهٗ يٕاكجخ انتؼهى ػٍ ثؼذ، ٔاالستفبدح يٍ ٔسبئم انتكُٕنٕرٛب انضذٚخخ فٙ يزبل انتخظض

 انتفبػم فٙ انًشزٔػبد انجضخٛخ، ٔانذراسبد انًمبرَخ ثٓذف دػى انذراسبد انجُٛٛخ ثٍٛ انكهٛخ ٔانكهٛبد األخزٖ

  االنتشاو ثبأليبَخ انؼهًٛخ ٔانُشاْخ انجضخٛخ

 إربدح نغخ أرُجٛخ حبَٛخ إنٗ ربَت انهغخ انؼجزٚخ

  إػذاد خزٚزٍٛ لبدرٍٚ ػهٗ انتؼبيم يغ حمبفخ اٜخز، يغ االصتفبظ ثٕٓٚتٓى انمٕيٛخ

 إػذاد يتخظظٍٛ نذٚٓى يٍ انخجزاد ٔانًؼهٕيبد ػٍ حمبفخ انهغخ انؼجزٚخ يب ٚؤْهٓى نهؼًم انجضخٙ فٙ انًؤسسبد ٔانٓٛئبد انًختهفخ

 إػذاد خزٚزٍٛ ػهٗ لذر يٍ انًؼزفخ ثبنهغبد انسبيٛخ ٔصضبراتٓب، ٔانتٙ تسبْى يؼزفتٓب فٙ تشكٛم ٔػٙ انذارص

  ألدة ٔانتزرًخٔا إػذاد خزٚزٍٛ يؤْهٍٛ ػهًٛب الستكًبل يزصهخ انذراسبد انؼهٛب، ٔلبدرٍٚ ػهٗ إرزاء انجضٕث انؼهًٛخ ٔانذراسبد انًختهفخ فٙ يزبالد انهغخ

  خظض ٔإنٛٓبانتإػذاد خزٚزٍٛ ػهٗ أػهٗ يستٕٖ يٍ انكفبءح انؼهًٛخ ٔانًُٓٛخ ٔاألخاللٛخ نهؼًم فٙ يزبل انتزرًخ انًتخظظخ انتضزٚزٚخ ٔانتتجؼٛخ يٍ نغخ 
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  :العبرية اللغة في األلسن ليسانس على الحاصل الخريج في تتوافر أن البد التي المواصفات

 :أكاديمية علمية :أوال

إربدح انهغخ انؼجزٚخ لزاءح 
  ٔكتبثخ ٔتضذحًب

لزاءح األدة لزاءح ٔاػٛخ 
تتٛش نهطبنت فزطخ 

انتؼزف ػهٗ أْى انكتبة 
ٔانُظٕص األدثٛخ انتٙ 

تًخم ػظٕرا يختهفخ فٙ 
 ضحمبفخ نغخ انتخظ

فٓى انخظبئض انًًٛشح 
نهُظٕص األدثٛخ ٔ 
انتٛبراد ٔ األرُبص 

 خاألدثٛخ انًختهف

تزرًخ انُظٕص 
سٛبسٛخ )انًتُٕػخ 

ٔػهًٛخ ٔ التظبدٚخ 
تزرًخ دلٛمخ ( انخ...

  ٔأيُٛخ ٔٔاػٛخ

إربدح انهغخ انؼزثٛخ يٍ 
لٕاػذ ٔ أدة ٔ َظٕص ٔ 
يزارغ ٔيطبنؼبد ػهٗ 
انُضٕ انذ٘ ًٚكُّ يٍ 

انتزرًخ يٍ ٔإنٗ انهغخ 
  انؼزثٛخ

تضهٛم ثُٛخ ٔيستٕٖ 
 فٗٔٔظبئف انخطبة 
  .نغخ انتخظض

انتفبػم اإلٚزبثٙ يغ 
انخمبفبد األخزٖ يغ 
انضفبظ ػهٗ ْٕٚتّ 

  .انخمبفٛخ انمٕيٛخ

إربدح نغخ أرُجٛخ حبَٛخ 
إنٗ ربَت نغخ 

  .انتخظض

كتبثخ انجضٕث انؼهًٛخ 
انًجتكزح ٔاالنتشاو 

ثبأليبَخ انؼهًٛخ ٔانُشاْخ 
 خانجضخٛ

استخذاو ٔ سبئم 
انتكُٕنٕرٛب انضذٚخخ ٔ 

 انضبست اٜنٙ

انتضهٛم انُمذ٘ ٔانتفكٛز 
  انًُطمٙ ٔاإلثذاع

تٕظٛف انًؼزفخ نخذيخ 
 أْذاف يزتًؼٛخ
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 انًستٕٖ ػهٗ إَزبساد تضمٛك
 يٕرٓخ ٔاألكبدًٚٙ انشخظٙ

 انًزتًغ نخذيخ

 ٕاسعــٔان انًجـبدرح ثـزٔس ــٙانتضه
 ألٌ بَٙــٔاإلَس بفٙــانخم

 ــخانفكزٚ انتًُٛـخ فــٙ ٓىــٚس
 يزتًؼّ فٙ ٔانخمبفٛخ

 أخاللٙ إطبر فٙ انًؼزفخ ٔضغ
 اإلَسبَٛخ خذيخ ٚستٓذف

انًختهفخ انًؼبرف ثٍٛ انزثظ  
 اٜخز انزأ٘ ثبصتزاو انتضهٗ
 انًختهف اٜخز ٔلجٕل ٔحمبفتّ

 انًشـزٔػبد فـٗ انتفبػـم
 ٔانجضـج انتزرًـخ) يخـم انضضـبرٚخ

 ٔاألدثٛخ انهغٕٚخ ٔانذراسـبد انؼهًـٗ
 ٔانتٗ (انًمبرَخ ٔانذراسبد ٔانُمذٚخ

 انكهٛخ ثـٍٛ انتٕاطم دػى إنٗ تٓذف
 ٔخبرد داخم انًًبحهخ ٔانكهٛبد

 انخمبفٛـخ انًؤسسـبد ٔكذا انٕطٍ
 انًذَٗ انًزتًغ ٔيُظًـبد

 صٕار فٗ انٓبو ثذٔرِ انٕػٗ
 انخمبفبد

 :ثقافية /قومية :ثانيا
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 لوب ّفمب يعبدلِب هب أّ العبهخ الثبًْيخ علٔ الذبصليي الطالة جرًبهجال يمجل
 عي الثالث اللغبد درجبد هجوْع يمل أال ّثشرط التٌسيك هكتت يمررٍ

70% 

 أى علٔ العرثيخ ّالجالد هصر هي الوعبدلخ الشِبداد طالة المسن يمجل
 الثبًْيخ طبلت عليِب دصل التي الذرجبد ًفس علٔ دبصل الطبلت يكْى

 االلتذبق عبم ثٌفس العبهخ

 الثبًْيخ علٔ ّالذبصليي العرثيخ الجالد هي الْافذيي الطلجخ المسن يمجل 
 اللغخ في تكويلي اهتذبى ثأداء الطبلت يلتزم أى شريطخ فمط ثلغتيي العبهخ
 التي الثبًيخ اللغخ اختيبر دك ّللطبلت) الثبًيخ الفرلخ إلٔ اًتمبلَ لجل الثبًيخ
 فيِب  االهتذبى يرغت
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  .يوٌخ الجرًبهج درجخ الليسبًس في اللغخ العجريخ ّآداثِب

  .هذح الذراسخ ثبلجرًبهج أرثع سٌْاد

  :يتكْى ُيكل الجرًبهج هي

  همرراد لغخ التخصص في األدة ّاللغخ ّالترجوخ

  همرراد اللغخ العرثيخ

  (التي يختبرُب الطبلت)همرراد اللغخ األجٌجيخ الثبًيخ 

  :ٔثذنك تتضذد َست ْٛكم انجزَبيذ ػهٗ انُضٕ انتبنٙ

  %13.5                              (اللغخ العرثيخ)همرراد العلْم األسبسيخ 

  %20.30                     (اللغخ األجٌجيخ الثبًيخ)همرراد العلْم الوسبعذح 

  %64.5                                   (الوٌِيخ)همرراد علْم التخصص 

  هْاد رسْة ًّجبح        (إًسبىدمْق / دبست آلي)همرراد هي علْم أخرٓ 

  %1.7                                                 (لبعخ الجذج)هشبريع 
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صٌبديك 
الشكبّٓ 

  ثبلكليخ

رئيس 
  المسن

الورشذ 
  الطالثي

اتذبد طالة 
  كليخ األلسي

ّكيل الكليخ 
لشئْى التعلين 

  ّالطالة
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