
 2023-2022طرق القبول لسنة 

 

 بحسب التخصصات طرق القبول 

 
 

 يمكن فحص عتبات القبول الجديدة الخاصة بمستحقي الدعم ولذوي الخلفية )الزراعية، التربوية، المهنية( من خالل صفحات التخصصات في

 الموقع  
 

  الت  المقابو  اللغة العبريةو  اللغة اإلنجليزيةوب في ل : المستوى المط، مثلاإلضافية للقبولللشروط  متثلوان يأعلى كل المرشحين للقبول المباشر

 . ، وغيرهاشخصيةال
 . اإلضافية المشترطة للقبول( )الشروطشروط القبول األخرى  باستيفاءال يمكن قبول المتقدم للتخصص إال  

عند استيفاء الشرط وذلك    االمرشح مجدد  فحص ملف   يتمسو ،"معطى ناقص في حالة "  تسجيلهمم المتقدمون اللذين ينقصهم أحد شروط القبول سيت

 في التخصص وشروط التخصص في حينها. التسجيل  على حالة بناء  
 .غالق باب التسجيل للتخصص، سيتم إرسال مكتوب رفض للمتقدمين حتى وإن لم يستكملوا المعطيات التي تنقصهمإفي حال  

 

 معدل البسيخومتري متعدد المجاالت، إال في حال تم اإلشارة لغير ذلك  األخذ باالعتبارتم  بشكل عام سي
 

رمز  

 التخصص 
 تخصص لا

 قبول مباشر/ متفوقين
 +30جيل 

 ** 

 العالمة النهائية 

لقب   ***شروط قبول إضافية للتخصص 

 اول 
 بسيخومتري بجروت 

بجروت/  

 بسيخومتري

725 
 الزراعة في دراسي مسار

 المعلوماتية 
+ 10.00 625 560 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 الرياضيات  باإلضافة إلىموضوع علمي آخر 

 وحدات من الرياضيات  5أو أعلى في  80عالمة 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

715 
  وصحة الزراعية البيئية العلوم

 النبات 
+ 10.00 625 560 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

سيتم منح الذين لديهم خلفية زراعية بعض التسهيالت في شروط  

 القبول 

 استكمال إلزامي في الرياضيات 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

792 
  النبات صحة الزراعية،  البيئة

 الحيوية  والتكنولوجيا
 * 11.00 765 629 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 ي في الرياضيات استكمال إلزام

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

 ال يوجد  725 11.25 *  اإلنترنت والمجتمع  525
30%  /70%   

50%  /50% 

  جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

524 
اإلنترنت والمجتمع )للعلوم  

 الطبيعية( 
 %50/  %50 ال يوجد  740 11.50 * 

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

   بسيخومتري مع تشديد كمي

255 
  - برنامج للمتفّوقين - مأميري

 العلوم اإلنسانية 
 ال يوجد  ال يوجد  * 

30%  /70%   

50%  /50% 

 ع المسارات مقبولة جمي  -سنة تحضيرية 

 مقابلة 

 بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت 

755 
  - قينبرنامج للمتفوّ  - أميريم

 العلوم الزراعية 
 ال يوجد  ال يوجد  * 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 استكمال إلزامي في الرياضيات 

 الت/ كمي بسيخومتري مع تشديد متعدد المجا 

555 
  - برنامج للمتفّوقين - أميريم

 العلوم الطبيعية 
 %50/  %50 ال يوجد  ال يوجد  * 

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

   بسيخومتري مع تشديد كمي

523 
  - برنامج للمتفّوقين - أميريم

 مدرسة الحاسوب 
 %50/  %50 ال يوجد  ال يوجد  * 

 هندسة ومسار علمي  -ضيرية سنة تح 

   بسيخومتري مع تشديد كمي

 516 550 9.75 + اللغة اإلنجليزية أدب  176
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

   ةاالنجليزي اللغة عفاء من مستوياتإ

             ديد كالمي/ متعدد المجاالتتشديد كمي/ تشبسيخومتري مع 

150 
األدنى  علم اآلثار والشرق

 والقديم 
+ 9.75 550 523 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

             مي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالتمع تشديد كبسيخومتري  

  765 10.75 + وعلم الغذاء الكيمياء الحيوية  722
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 استكمال في الرياضيات 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

793 
اء الحيوية، علم الغذاء  يميالك

 والتكنولوجيا الحيوية 
 * 11.25 725 673 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 ستكمال في الرياضيات ا

 جاالت/ كمي شديد متعدد المبسيخومتري مع ت

 529 550 9.75 + لسانيات  181
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 "متقدم ب" على األقل  –اللغة اإلنجليزية مستوى 

    متعدد المجاالتبسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ 

821 
جغرافيا، بيئة والمعلوماتية  

 الجغرافية 
+ 10.00 600 548 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

 523 550 9.75 + تاريخ 151
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت
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 2023-2022طرق القبول لسنة 

 

رمز  

 التخصص 
 التخصص 

 قبول مباشر/ متفوقين
 +30جيل 

 ** 

 ئية العالمة النها

لقب   ***شروط قبول إضافية للتخصص 

 أول 
 بسيخومتري بجروت 

  \بجروت

 خومتريبسي

105 
تاريخ الشعب اإلسرائيلي  

 واليهودية المعاصرة 
+ 9.75 550 523 

30%  /70%   

50% / 50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

نهاء  إل للغة العبرية أو يفي امتحان يع 135عالمة ال تقل عن 

 العبرية اللغة مساقات  منالمستوى الخامس 

    تشديد كالمي/ متعدد المجاالت /بسيخومتري مع تشديد كمي

 510 550 9.75 + اللغة العبرية  109
30%  /70%   

50%  /50% 

  جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

عفاء من إعبرية أو ل للغة العيفي امتحان ي 145عالمة ال تقل عن 

 اللغة العبرية  مساقات

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

 %50/  %50 711 740 11.50 *  هندسة الكهرباء والحاسوب  583
 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

   بسيخومتري مع تشديد كمي

581 
الهندسة الكهربائية والفيزياء 

 التطبيقية 
 * 11.25 725 673 50%  /50% 

 هندسة ومسار علمي  –سنة تحضيرية 

 بسيخومتري مع تشديد كمي 

 535 575 10.00 + تربية  200
30%  /70%   

50%  /50% 

 ارات مقبولة جميع المس -سنة تحضيرية 
  شروطالسيتم منح الذين لديهم خلفية تعليمية بعض التسهيالت بموجب 

    يد كالمي/ متعدد المجاالتبسيخومتري مع تشديد كمي/ تشد

 629 675 11.00 *  محاسبة  325
30%  /70%   

50%  /50% 

 ت مقبولة جميع المسارا  -سنة تحضيرية 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت / كمي 

 548 600 10.00 + عالقات دولية  312
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    يد كالمي/ متعدد المجاالتبسيخومتري مع تشديد كمي/ تشد

 %50/  %50 598 675 10.75 + كيمياء  560
 هندسة ومسار علمي  –سنة تحضيرية 

   بسيخومتري مع تشديد كمي

 629 675 11.00 *  د اقتصا 321
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 مجاالت/ كمي بسيخومتري مع تشديد متعدد ال 

 567 650 10.25 + اقتصاد، بيئة وإدارة  717
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 استكمال في الرياضيات 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

795 
اقتصاد، بيئة وإدارة ودراسات  

 راعية التكنولوجيا الحيوية الز
 * 11.00 675 629 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 استكمال في الرياضيات 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

 535 575 10.00 + دراسات آسيوية  124
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    تشديد كالمي/ متعدد المجاالتتشديد كمي/  بسيخومتري مع

122 
دراسات اإلسالم والشرق 

 األوسط 
+ 9.75 550 523 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    تيد كالمي/ متعدد المجاالدشبسيخومتري مع تشديد كمي/ ت

155 
-نية واألمريكيةالدراسات اإلسبا

 الالتينية 
+ 9.75 550 510 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

 510 550 9.75 + الدراسات الكالسيكية  172
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

 510 550 9.75 + الدراسات الرومانية  179
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

 510 550 9.75 + الدراسات الروسية والسالفية  156
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    سيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالتب

 510 550 9.75 + العلوم الدينية  141
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    متعدد المجاالتبسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ 

 548 600 10.00 + سياسية العلوم ال 311
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -رية يضسنة تح 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

 585 650 10.50 + علم الحيوان  718
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 راعية بعض التسهيالت في شروط القبول لديهم خلفية ز سيتم منح الذين

 استكمال إلزامي في الرياضيات 

 ع تشديد متعدد المجاالت/ كمي بسيخومتري م

794 
علوم الحيوان والتكنولوجيا  

 الحيوية 
 * 11.00 675 629 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 ستكمال إلزامي في الرياضيات ا

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

 %50/  %50 585 650 10.50 + علم األحياء )بيولوجيا(  570

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

   يمكبسيخومتري مع تشديد 

 

580 
علوم األحياء مع التشديد على  

 الفيزياء الحيوية 
+ 11.00 675 636 50%  /50% 

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

 بسيخومتري مع تشديد كمي 

 الرياضيات  باإلضافة إلىوع علمي آخر موض 

 65وحدات بعالمة  5أو  90بعالمة  لوحدات على األق 4 -الرياضيات 
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 2023-2022طرق القبول لسنة 

 

رمز  

 التخصص 
 التخصص 

 قبول مباشر/ متفوقين
 +30جيل 

 ** 

 العالمة النهائية 

لقب   ***شروط قبول إضافية للتخصص 

 أول 
 بسيخومتري بجروت 

  \بجروت

 بسيخومتري

 510 550 9.75 + يهودية لاالدراسات   115
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

نهاء  إل للغة العبرية أو يفي امتحان يع 135عالمة ال تقل عن 

 العبرية اللغة مساقات  منالمستوى الخامس 

    متعدد المجاالت /بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي

 %50/  %50 611 675 10.75 + علوم الكيمياء والبيولوجيا  566
 هندسة ومي مسار عل -سنة تحضيرية 

   بسيخومتري مع تشديد كمي

 %50/  %50 711 740 11.50 *  علم الحاسوب  521
 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

 بسيخومتري مع تشديد كمي 

532 
  األحياء  وعلم الحاسوب  علم

 الحاسوبي 
 * 11.60 750 730 50%  /50% 

 هندسة وسار علمي م -سنة تحضيرية 

 بسيخومتري مع تشديد كمي 

 %50/  %50 579 650 10.25 + العلوم البيئية  591
 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

 متري مع تشديد كمي بسيخو 

 560 625 10.00 + ي علم النبات الزراع 710
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

سيتم منح الذين لديهم خلفية زراعية بعض التسهيالت في شروط  

 ول القب

 رياضيات لااستكمال إلزامي في 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

791 
علم النبات الزراعي  

 والتكنولوجيا الحيوية 
 * 11.00 675 629 

30%  /70%   

50%  /50% 

 ات مقبولة راجميع المس -سنة تحضيرية 

 ضيات استكمال إلزامي في الريا 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

 711 740 11.25 *  علوم االستعرافية والدماغ ال 143
30%  /70%   

50%  /50% 

   بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي سن

 جميع المسارات مقبولة  -ة تحضيرية 

 560 625 10.00 + علوم التربة والمياه  716
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 لذين لديهم خلفية زراعية بعض التسهيالت في شروط القبول تمنح ل

 استكمال في الرياضيات 

 متعدد المجاالت/ كمي  يدبسيخومتري مع تشد

 611 675 10.75 *  علم التغذية  712
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 استكمال إلزامي في الرياضيات 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

 %50/  %50 579 650 10.25 + علوم األرض  595
 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

   يكمبسيخومتري مع تشديد 

719 
  اقتصادعلوم التربة والمياه و 

 بيئة وإدارة 
+ 10.25 650 573 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 استكمال في الرياضيات 

 شديد متعدد المجاالت/ كمي بسيخومتري مع ت

  يوجد ال 700 11.25 *  العلوم الطبية الحيوية  602
30%  /70%   

50%  /50% 

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

 "متقدم ب" على األقل  –اإلنجليزية اللغة مستوى 

واضيع علمية تسهيالت في  بمن لديهم شهادة بجروت سيتم منح الذي

 شروط القبول 

 بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي 

 510 550 9.75 + علم الموسيقى  199
30%  /70% 

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 متحان قبول من التخصص اجتياز ا

    سيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالتب

 510 550 9.75 + الفكر اليهودي  113
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  - سنة تحضيرية

عفاء من إرية أو عبل للغة العيامتحان ي في 145عالمة ال تقل عن 

 اللغة العبرية  مساقات

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

414 
برنامج مضاعف في الحقوق  

 قتصاد( )حقوق، فلسفة وا
 ال يوجد  740 11.50 * 

30%  /70%   

50%  /50% 

 المسارات مقبولة ع جمي  -سنة تحضيرية 

 ل للغة العبرية  عيفي امتحان ي 110عالمة ال تقل عن 

 "متقدم أ" على األقل  –اللغة اإلنجليزية مستوى 

 ري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمي بسيخومت

 629 675 11.00 *  ة أعمال إدار 322
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 وحدات في الرياضيات  4ما ال يقل عن 

 المجاالت/ كمي  بسيخومتري مع تشديد متعدد

 629 675 11.00 *  ة ويارة أعمال ودراسات آسيإد 386
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -ية سنة تحضير

 الرياضيات  في وحدات 4 عن يقل ال ما

 ي ي مع تشديد متعدد المجاالت/ كمبسيخومتر

 510 550 9.75 + دراسات التناخ  101
30%  /70%   

50% / 50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

عفاء من إ ل للغة العبرية أوعيفي امتحان ي 145عالمة ال تقل عن 

 برية اللغة الع مساقات

    مجاالتبسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد ال 
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 2023-2022طرق القبول لسنة 

 

رمز  

 التخصص 
 التخصص 

 قبول مباشر/ متفوقين
 +30جيل 

 ** 

 النهائية العالمة 

لقب   ***للتخصص افية  إض شروط قبول 

 أول 
 بسيخومتري بجروت 

  \بجروت

 بسيخومتري

 ال يوجد  725 11.25 *  حقوق  401
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 ل للغة العبرية  عيان يفي امتح 110عن  عالمة ال تقل

 "متقدم أ" على األقل  –اللغة اإلنجليزية توى مس 

 ي بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كم

402 
الحقوق مع تخصص إضافي  

 للقب 
 ال يوجد  725 11.25 * 

30%  /70%   

50%  /50% 

 مقبولة ت جميع المسارا  -تحضيرية سنة 

 ل للغة العبرية  عيفي امتحان ي 110عالمة ال تقل عن 

 "متقدم أ" على األقل  –اللغة اإلنجليزية مستوى 

 ي يد متعدد المجاالت/ كمبسيخومتري مع تشد

425 
المحاسبة  الحقوق مع دراسات 

 افي للقب كتخصص إض
 يوجد  ال 725 11.25 * 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 ل للغة العبرية  عيفي امتحان ي 110عالمة ال تقل عن 

 "متقدم أ" على األقل  –اللغة اإلنجليزية مستوى 

 ي بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كم

 %50/  %50 667 700 11.00 + رياضيات  530
 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

 بسيخومتري مع تشديد كمي 

 548 600 10.00 + االجتماع وعلم اإلنسان علم  301
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    مجاالتال ي/ تشديد كالمي/ متعدد بسيخومتري مع تشديد كم

 629 675 11.00 + اإلحصاء وعلم البيانات  824
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 ي بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كم

 554 ال يوجد  + أساف هروفيه  - تمريض 608
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 500ال تقل عن  يكم /عالمة بسيخومتري متعددة المجاالت

 "متقدم أ" على األقل  –اللغة اإلنجليزية ى مستو

 585 ال يوجد  + هداسا  - تمريض 606
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 500ال تقل عن  يكم /عالمة بسيخومتري متعددة المجاالت

 "متقدم أ" على األقل  –اللغة اإلنجليزية ى مستو

610   +

619 

 

بلن + تمريض  كا -تمريض 

 كابلن سعفيلم

 542 ال يوجد  +
30%  /70%   

50%  /50% 

 مسارات مقبولة جميع ال -سنة تحضيرية 

 500ال تقل عن  يكم /عالمة بسيخومتري متعددة المجاالت

 قل "متقدم أ" على األ  –اللغة اإلنجليزية ى مستو

 510 550 9.75 + األدب العام والمقاِرن 180
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -تحضيرية سنة 

 ل للغة العبرية عيفي امتحان ي 120عالمة ال تقل عن 

    تشديد كالمي/ متعدد المجاالت بسيخومتري مع تشديد كمي/

 510 550 9.75 + أدب عبري  108
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -نة تحضيرية س

عفاء من إل للغة العبرية أو عيفي امتحان ي 145عالمة ال تقل عن 

 للغة العبرية ا مساقات

    االتمجبسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد ال 

 617 675 10.75 *  الخدمة االجتماعية  431
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 وما قبل  2004من مواليد 

 فما فوق  85ل المباشر لخريجي الجامعة العبرية بمعدل القبو

هم خلفية تعليمية بعض التسهيالت بموجب شروط  لذين لديا سيتم منح

 القبول 

 ي بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كم

430 
خصص  مع ت - خدمة اجتماعية

 إضافي للقب 
 * 11.25 700 648 

30%  /70%   

50%  /50% 

 ميع المسارات مقبولة ج -يرية حضسنة ت

 وما قبل  2004من مواليد 

سيتم منح الذين لديهم خلفية تعليمية بعض التسهيالت بموجب شروط  

 القبول 

 ي بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كم

 548 600 10.00 + فلسفة  140
30%  /70%   

50% / 50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

326 
-فلسفة، اقتصاد وعلوم سياسية

 פכ"מ(بكام )
 * 11.25 725 686 

30% / 70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 ي مجاالت/ كمبسيخومتري مع تشديد متعدد ال 

 %50/  %50 636 675 11.00 + فيزياء  541

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

 ات الرياضي لىباإلضافة إموضوع علمي آخر 

 .65وحدات بعالمة  5أو  90وحدات على األقل بعالمة  4 -الرياضيات 

 بسيخومتري مع تشديد كمي 

 673 700 11.25 *  علم النفس  300
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 ي المجاالت/ كمد متعدد مع تشدي   ري بسيخومت

 %50/  %50 705 740 11.50 *  دمج بين علم النفس واألحياء  318
 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

 بسيخومتري مع تشديد كمي 

 548 600 10.00 + علم اإلجرام  411
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 ي سيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كمب
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 2023-2022طرق القبول لسنة 

 

رمز  

 التخصص 
 التخصص 

 قبول مباشر/ متفوقين
 +30يل ج

 ** 

 ***شروط قبول إضافية للتخصص  هائية العالمة الن 

ب  لق

 أول 
 بسيخومتري بجروت 

  \بجروت

 بسيخومتري

 ال يوجد  700 11.00 *  صيدلة  621
30%  /70%   

50% / 50% 

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

 "متقدم أ" على األقل  –اللغة اإلنجليزية وى مست 

بجروت بمواضيع علمية تسهيالت في   هم شهادةديسيتم منح الذين ل

 شروط القبول 

 ي بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كم

624 
االمتياز، برنامج  -صيدلة 

 مسار مسّرع للقب الثالث 
 ال يوجد  ال يوجد  * 

30%  /70%   

50% / 50% 

 مسار علمي او هندسة  -سنة تحضيرية 

 "متقدم ب" على األقل  –اللغة اإلنجليزية مستوى 

سيتم منح الذين لديهم شهادة بجروت بمواضيع علمية تسهيالت في  

 بول شروط الق

 ي كمبسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ 

 ال يوجد  ال يوجد  *  العالج الوظيفي  607
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

 "متقدم أ" على األقل  –اللغة اإلنجليزية مستوى 

 مقابلة 

 ي ت/ كمبسيخومتري مع تشديد متعدد المجاال

 %70/  %30 ال يوجد  ال يوجد  الطب  601

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

   700عالمة بسيخومتري متعددة المجاالت ال تقل عن 

 على األقل  "متقدم ب"  –اللغة اإلنجليزية مستوى 

 امتحان قبول مخصص للتخصص 

681 
المسار العسكري  -الطب 

 ""تسميرت
 %70/  %30 ال يوجد  ال يوجد 

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

   680عالمة بسيخومتري متعددة المجاالت ال تقل عن 

 ل "متقدم ب" على األق  –اللغة اإلنجليزية ى مستو

 امتحان قبول مخصص للتخصص 

 %70/  %30 ال يوجد  ال يوجد  طب األسنان  611

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

   650متعددة المجاالت ال تقل عن عالمة بسيخومتري 

 قل "متقدم ب" على األ –اللغة اإلنجليزية توى مس 

 امتحان قبول مخصص للتخصص 

726 
حماية الطبيعة وإدارة المناطق 

 البّريّة 
+ 10.00 625 560 

30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  - سنة تحضيرية

 م خلفية زراعية بعض التسهيالت في شروط القبول لديه منيتم منح 

 استكمال إلزامي في الرياضيات 

 ي بسيخومتري مع تشديد متعدد المجاالت/ كم

 510 550 9.75 + اللغة األلمانية وآدابها  157
30% / 70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

 510 550 9.75 + غة العربية وآدابها الل 123
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -تحضيرية ة سن

 لتخصص ل اجتياز امتحان قبول 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

 516 550 9.75 + تاريخ الفن 197
30%  /70%   

50%  /50% 

 لة رات مقبوساجميع الم -سنة تحضيرية 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

 510 550 9.75 + دراسات مسرحية  198
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -ضيرية سنة تح 

    عدد المجاالتالمي/ متك بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد

 598 650 10.00 + "برنامج "رفيفيم 202
30%  /70%   

50%  /50% 

 رات مقبولة جميع المسا -سنة تحضيرية 

 "متقدم أ" على األقل  –اللغة اإلنجليزية مستوى 

عفاء من إل للغة العبرية أو عيفي امتحان ي 145 عن ة ال تقلمعال

 اللغة العبرية  مساقات

   مقابلة

سيتم منح الذين لديهم خلفية تعليمية بعض التسهيالت بموجب  

 شروط ال

    تمع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالبسيخومتري  

222 
البرنامج الدراسي المتعدّد  

 المجاالت 
+ 9.75 550 510 

30%  /70% 

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    تشديد كالمي/ متعدد المجاالت بسيخومتري مع تشديد كمي/

 %50/  %50 611 675 10.75 *  كيمياء -مج الُمدمج: فيزياءرناالب 569

 هندسة ومسار علمي  -سنة تحضيرية 

 الرياضيات  باإلضافة إلىموضوع علمي آخر 

 مي  بسيخومتري مع التشديد الك

 510 550 9.75 + التلمود والهالخاه  102
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

عفاء من إل للغة العبرية أو عيفي امتحان ي 145عالمة ال تقل عن 

 اللغة العبرية  مساقات

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت

 548 600 10.00 + صحافة وإعالم  323
30%  /70%   

50%  /50% 

 جميع المسارات مقبولة  -سنة تحضيرية 

    بسيخومتري مع تشديد كمي/ تشديد كالمي/ متعدد المجاالت
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 2023-2022طرق القبول لسنة 

 

 ( فقط. .Ph.Dقبول مباشر على أساس لقب دكتوراه )* 

 نة معدلهم في التعليم األكاديمي مع االمتحان البسيخومتري. سيتم مواز - انيث  بأول ولق ب اللقب األول أو لق وحامل   

 

دون حساب معدل شهادة البجروت ) لكن بكل األحوال يجب الحصول على  فما فوق، وذلك بحسب امتحان البسيخومتري فقط،   30قبول لمن بلغوا جيل ** 

 . شهادة بجروت كاملة(

 

 على األقل  85بعالمة  األساسمستوى  - مستوى اللغة اإلنجليزية* * * 

  وىتان المستحالحصول على مستوى هـ على األقل في ام /عيل على األقل في امتحان ي105عالمة  على الحصول – مستوى اللغة العبرية المطلوب

 .  الخاص بالجامعة

 علوم اجتماعية  / آداب مسارات السنة التحضيرية:

 علوم طبيعية/ علوم األحياء/العلوم الدقيقة والهندسة              
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