
 

 السنة التحضيرية في مدرسة روثبرغ لطالب 2022\2023فرص القبول للسنة الدراسية 

  موازنة بين المعدل العام للتحضيرية والبسيخومتري، والقبول المباشر

 

قبول مباشر بحسب  100 95 90 85 80 التخصص  الكلية
 مجموعة المساقات

كلية اآلداب 
المجاالت،  ة)متعدد

 (ة، أو كالميةكمي
 

فقط متعددة  –لمتفوقين برنامج "أميريم" ل
 المجاالت

717 717 717 717 680 
--- 

علم اآلثار، التاريخ، تاريخ الشعب 
اإلسرائيلي، دراسات اإلسالم والشرق 

 األوسط
523 470 410 350 - 

 (مسار أدبي) 85

 (مسار أدبي) 85 - - 400 460 516 اللغة اإلنجليزية، تاريخ الفن

 (مسار أدبي) 87 - 375 435 495 535 الدراسات اآلسيوية، تربية

فقط متعددة  – والدماغ العلوم االستعرافية
 المجاالت

711 711 711 711 665 
--- 

 (مسار أدبي) 85 300 360 425 485 529 لسانيات )علم اللغة(

 (مسار أدبي) 87 - 400 460 520 548 الفلسفة

 --- 440 500 560 598 598 برنامج "رفيفيم"

 (مسار أدبي) 85 - - 385 445 505 باقي التخصصات

العلوم 
  االجتماعية

المجاالت  ة)متعدد
  (ةأو كمي
 

صحافة وإعالم، جغرافيا، عالقات دولية، 
جميع  –علوم سياسية، علم االجتماع 

 العالمات مقبولة
548 520 460 400 - 

 (مسار أدبي) 87

 (مسار إدارة أعمال) 92 505 565 625 629 629 اقتصاد

 --- BA 686 686 686 675 615 -نترنت والمجتمع اإل

علوم سياسية )برنامج وفلسفة، اقتصاد، 
 بكام(

686 686 686 675 615 
--- 

 (مسار أدبي) 98 590 650 673 673 673 علم النفس

 --- 655 705 705 705 705 فقط كمي – علم النفس الحيوي

 (مسار إدارة أعمال) 92 505 565 625 629 629 وعلم البيانات حصاءاإل

 العلوم
 الطبيعية

 (كمية عالمة)

 علومكلية ال -للمتفوقين ميريم" أ"برنامج 
 الطبيعية

755 755 755 755 755 
--- 

 (مسار علمي) 91 440 500 560 598 598 كيمياء

 (مسار علمي) 90 400 465 525 579 579 علوم الكرة األرضية، علوم البيئة

 --- 590 650 673 673 673 هندسة الكهرباء والفيزياء التطبيقية

 (مسار علمي) 91 415 475 535 585 585 علم األحياء )بيولوجيا(

 (مسار علمي) 94 515 575 636 636 636 علم األحياء بالتركيز على الفيزياء الحيوية

 (مسار علمي) 96 580 640 667 667 667 رياضيات

 (مسار علمي) 94 515 575 636 636 636 فيزياء

 (مسار علمي) 94 465 525 585 611 611 فيزياء وكيمياء - برنامج مدمج

 (مسار علمي) 94 465 525 585 611 611 وأحياءكيمياء  -برنامج مدمج 

مدرسة الهندسة 
 وعلم الحاسوب 

 )عالمة كمية(

 --- 761 761 761 761 761 علم الحاسوب –برنامج "أميريم" للمتفوقين 

 --- 665 711 711 711 711 علم الحاسوب

 --- 705 730 730 730 730 علم الحاسوب وعلم األحياء الحاسوبي

 --- 665 711 711 711 711 كهرباء والحاسوبالهندسة 

 --- BSc 698 698 698 698 640 -نترنت والمجتمع اإل

  إدارة األعمال
 (متعددة المجاالت أو كمية)

 (مسار إدارة أعمال) 92 505 565 625 629 629 محاسبة

)إدارة أعمال مع دراسات /إدارة األعمال
 آسيوية(

629 629 625 565 505 
 (مسار إدارة أعمال) 92

 الرفاه االجتماعي 
 (أو كمية المجاالت متعددة)

 --- 480 540 600 617 617 الخدمة االجتماعية

 --- 540 600 648 648 648 مع تخصص إضافيالخدمة االجتماعية 

 كلية الحقوق
 متعددة المجاالت )

 (أو كمية

 (مسار أدبي) 87 - 400 460 520 548  جرامعلم اإل

 --- 600 660 678 678 678 حقوق

 --- 610 670 683 683 683 برنامج مدمج - حقوق

 --- 610 670 683 683 683 حقوق مع محاسبة كتخصص إضافي

في  برنامج مضاعف –"مخبيل" برنامج 
 (ة)حقوق، اقتصاد، فلسف الحقوق

698 698 698 698 640 
--- 



قبول مباشر بحسب  100 95 90 85 80 التخصص  الكلية
 مجموعة المساقات

 
 

 زراعة،كلية ال
  بيئةالغذاء وال
 متعددة المجاالت)

 (أو كمية
 

 --- 690 722 722 722 722 كلية الزراعة - برنامج "أميريم" للمتفوقين

علم النبات الزراعي، مسار في المعلوماتية 
الزراعية، حماية الطبيعة، علوم التربة 

 والماء

560 545 485 425 365 

 (مسار علمي) 90

 (مسار علمي) 91 415 475 535 585 585  علم الحيوان

 (مسار علمي) 92 465 525 585 611 611 الكيمياء الحيوية وعلم الغذاء

 --- 590 650 673 673 673 الحيوية وعلم الغذاء التكنولوجيا

 ،البيئة الزراعيةالتكنولوجيا الحيوية مع علم 
 ، علم الحيوان أو علم النباتاالقتصاد البيئي

629 629 625 565 505 
--- 

 (أعمالمسار إدارة ) 90 375 440 500 560 567 االقتصاد البيئي واإلدارة

 (مسار علمي) 92 465 525 585 611 611 علم التغذية

 كلية الطب
)متعددة المجاالت 

 أو كمية(
 

 (مسار علمي) 94 555 615 654 654 654 العلوم الطبية الحيوية

متعددة المجاالت  –( مور /الطب )لمركام
 غير نهائية  -فقط 

761 761 761 761 759 

في السنة  104)مع معدل 

 710التحضيرية يشترط 

 (في البسيخومتري

( مور /)لمركام تسميرت - الطب العسكري
 غير نهائية -متعددة المجاالت فقط  –

733 733 733 733 705 
--- 

 --- 500 500 500 535 555 تمريض: آساف هروفيه

 --- 500 500 535 585 585 )القدس( تمريض: هداسا عين كارم

 --- 500 500 500 510 542 تمريض: كابلن

 --- 530 590 642 642 642 غير نهائية –عالج وظيفي )للمقابلة( 

 --- 515 575 636 636 636  صيدلة

 --- 615 675 686 686 686 برنامج للمتفوقين - علم الدواء

 طب األسنان

 (متعدد المجاالت)
 -طب أسنان )للمقابلة + لالستبيان فقط( 

 غير نهائية -متعددة المجاالت 
711 711 711 711 665 

--- 

 

 

 المساقات المطلوبة للقبول المباشر من السنة التحضيرية 

 العلوم االجتماعية - اآلداب سارم االقتصاد وإدارة األعمال سارم المسار العلمي 

 المساقات
 جباريةاإل 

 نقاط( 8) تكاملالاضل والتف -
 نقاط( 8) تفاضل وتكامل متقدم -
 لكلنقاط  8) فيزياء أو أحياء -

 فصل دراسي(
 نقاط( 4تاريخ ) -
 
 

 دراسية نقطة 36: المجموع

  )نقاط 2) أكاديمية كتابة -
  )نقاط 4) تاريخ -
 ط(نقا 8) والتكامل التفاضل في مقدمة -
 نقاط 4) االجتماعية العلوم فيات مساق -

  )األقل على
 

 نقطة دراسية 18: المجموع

 )نقاط 2) أكاديمية كتابة -
 (نقاط 4) تاريخ -
 )نقاط 4) حتماالتاال -
 4) االجتماعية العلوم من اتمساق -

 )األقل على نقاط
 
 

 نقطة دراسية 14: المجموع

 اختيارية مساقات
 حدىإ اختيار يمكن)

  )اختيارات الثالث
---- 

 العلوم من اختياريين مساقين: أ
 (نقاط 8) اآلداب\االجتماعية

 8) الرياضيات في ضافيإ مساق :ب
 ط(نقا
 ج أو ب مستوى عبرية لغة مساق: ج
  )نقاط 7)
 
 

 نقطة دراسية 26-25: المجموع

 العلوم من اختيارية مساقاتثالث  أ:
  )نقطة 10-12) اآلداب\االجتماعية

 مساق+  (نقاط 8) رياضيات مساق :ب
 (نقاط 4) اختياري

 أو ب مستوى عبرية لغة مساق :ج
 4) اختياري مساق+  (نقاط 7) ج

  )نقاط
 

 نقطة دراسية 26-24: المجموع

 

 

 overseas-https://info.huji.ac.il/enطرق القبول ومتطلبات القبول، يرجى زيارة:  حولللمزيد من المعلومات 
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