
  
   

 

ّ ّ

ّ

في القادم التغيير معرفتهعن أردتم ما كل
– أكاديميين طلًبا تصبحون عندما حياتكم

نحن: نسّميه كما أو المختَصر. الدليل

ة نشر
ّة لكليا ة يماديالك

و أون
ين للمتسجلت مامعلوسة اكر
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نو وأيمية دكالالكلية اعن  تمعطيا

اؤيرال

يمييندكالابلطلاةحياعن  فتهمعرتم درأما كل 

تنا كلياوتنا ارمساعن  فتهمعرتم درأما  كل 

2023– يميدكالايم لتقوا

فيةلثقااية دلتعداعن  فتهمعرتم درأما كل 

سةارلدايل تموولمنح اعن  فتهمعرتم درأما كل 

سيةارلدامسولراقسم  

شرلمباافع لدايض تفوعن  فتهمعرتم درأما كل 

قبل ما  يةلتحضيراتساارلدافته معرتم درأما كل 
ة يماديالك

لطلبةان وشؤة دعما

ب للطلت اعدلمسااعن  فتهمعرتم درأما  كل 

ن ـيوڤساق مفترفي  يدلجدالكلية امحر

ّ ّ ة ينجليزلاغة للاتعليم  عن فتهمعرتم درأما  كل

بللطلصل التوائلساو

عنه ل السؤاتم درأما كل 

ق لحقواعلى  ظلحفاا
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في ين ضرمحافضل كأينا ضرمحاتصنيف يتم 
ت اسنوست  منذ دلبلا

ً 
ي لقطراتلبالطااوبلطلادتحااتعاستطللا فقو

لكيح مررمسافي  تعليمونةمرتعاسا ِ 

ودا هيأور  ا،فيحدس، قالو، أونات يركوع: رف
 (نلفنواولمجتمع اكلية )نيا نتاو

ك يزتعزومك لتقدتسعى  تعليمية مجابر
لعمل اق لسوك تجهيزو

ّ ّ في تضعك ، لةافعوةزممتاة سياردبة تجر
كز لمرا

ّ ة رمتطويس رتدليب ساأ
ا هريوغولت جاة، اكحمة، ديرفات شور

ّّ  : 5311888-03قملراعلىهجلتوايمكنفيةضاإصيللتفاء اسوحدعلىلجالراوءللنساهجموةلنشرافيدروماكل
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18،000 
ا طالب ً

2،300 
محاضًرا

عام  منذ
1995 

5
عة  

ّ 
موز فروع

في أرجاء 
البلد 

47
برنامًجا 
دراسًيا

1
الكبر  الكلية

معطياتفي البلد
الكلية  عن
الكاديمية 

أونو  
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ؤيا الر
هي و،دعقوثة ثلمنذ  ةئداريمية دكاأسسة مؤهي  نووأيمية دكالالكلية ا

ُ ئم الداحلطموامنطلق  من ،دلبلافي  لمجتمعاجه ولتغيير  به ىحتذيجذنمو
ّ  .هردمزوتفالثقاادمتعد، ملمتكامجتمع  لخلق

ّ لقيمة اي وذ، صينلمتخصايجين لخرامن  ئدارمجتمع  يربتطون موملتزنحن 
فة معرت لمجافي  مهمة ئجنتان وزيحرين لذاو،لهممجافي  بينغولمراو

.عةمتنو

ل خلمن  دلبلافي ينضرلمحاافضل كأىخرلاتلو سنة يناضرمحار ختياايتم  
ئهم كتفااولمهني ابلطلاحنجا.دلبلافي  تلبالطااوبلطلادتحااعستطلا
لسمعة ايوذلمختصين امنهم و،لولالصف امن  ينضرمحاد جوبو، تيالذا

ّ ّّ 
ز يعز،ةرلمتطوابية لترافي  ةدمتجدج ذنمان يشكلوين لذاولمية لعاا

.يميةدكالابتهم تجر

ت ازنجالازتحرو،دلبلافي  كبرلالكلية انها بكويمية دكالالكلية اتفخر  
لمجتمعية الية ولمسؤافي ويمية دكالاثبحالافي  عنطباللة لمثيرا

ّّ  .ةعيجتمالاة ألجراود لتجدا، ةدلقياامنطلق  من ،لبيئيةاو
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أيضا” هناك لكن أهمية. ذات جميعها والساعات الختبارات التعليم،
أكاديميين. معرفتهاكطلبة الهميةيجبعليكم بالغة أخرى أمورا”

عن فتهمعرتمدرأماكل 
يميين دكالابلطلاةحيا

ة نبذليكمإ

الساحة #1
في ن تجلسون أيجب  قتلوامن  كم 

لممكن امن  نيكون أقبل  حةلساا
ً .ميايوبل  .اكثير؟ بطلتسميتكم 

ً 
ل قليلشمس بالتمتع ا، سلجلوا

حسب خن ساو أدرباب ومشرء حتسااو
 .لطقسا

موسيقى  #2
ّ 

، يميةدكالاتكم حيانمط  عن لنظرابغض 
ً كلية ة ريالزا مودن وعومدنتم أ

بعض لى إعستمالاو،سيقىلموا
اسسوالحان حواللوات الصات، وفزعمال

 .خرآلم عافي  نكمبأللحظة  

LUNCH BREAK #3 
ت قاامذعلى  حنفتاللقت لوانحا

في فقع  ستتويأ)ةيدجدم طعا
على ح نفتالاخص لباو،(يافيتيرلكاا

اءوآردة ديجاتداقصدد،جاس أن
 ّ
ى. تش
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اسة الدرمقعد  #4
ً ا سيكرصبح أقد  لمقعدانفإلحقيقة افي 

ًّ  .لككذت تغيريمية دكالاةلحيااوادمنج
ّ ة عملي، جيةلوتكنووية حيوكثر ألحصص ا

ن وستجدلكم حوتم نظرا ذإوبكثير  كثرأ
ً  .يقلطراطيلة  نكمفقواير، عينمتنوا بطل

ّ لتعليم اناوضرمحار يتصدي خرلاتلو  سنة
 .فةلصدامحض  ليس اهذو،دلبلافي  ليلعاا

تهم ارقدوتهم خبر،فتهممعربفضل  نهمفإ
ّ مفعمة وقة شيسة ارلداضيع امون يجعلو

ت عاستطلافحص  لىإكم عوند-ملهالبا
تلو سنة  يلقطراتلبالطااوبلطلادتحاا
 .ىرخلا

ون المحاضر #6

المكتبة  #5
لت ستبداقد  جيالولتكنوانأصحيح  اهذ

ز لجهاابعد  لديولم  نهأل إ،لكتباتصفحا
ن لمكااهو  اهذ .لمكتبةاليستبدي لذا
لى إقنتوليه إلخولدالحظة  يلذا

نهافإ، لحاكل  علىو)رمولابعض  فةمعر
 (.حةاركثر أسة ارلداتجعل  
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فتهمعرتم درأما  كل 
ّتنا كلياوتنا ارمساعن  

 :اوزكر، "نكماون كما"من  لكثيراينا لد

،نثالقب  انموكأول، ب قلان موك، تعليميمج نابر 47ان موك، ينضرلمحاافضل أنكما ٍ 
ة. وديهيات اسدران موكالت، صاتان موك، سيقىموان موكة، اضيران موك
ّ ؟ لكاسبمنان كماي أ

ّ  ).M.A(بية لترافي  ٍنثالقب  لوألقب 
 ).M.A(ة لمبكرالة لطفواجيل  ص ّتخصة دشهامع ن لفنوامج بدتكيالسلوامعلو

ة عدبمساج لعلاوأ(يولفيدباج لعلا)بيا اتريولفيدبا
تلتصالاوتمالمعلواجيا لوتكنوص تخّص ّ  ).B.A(لب كال

).M.A(م لعتوال ّ ّير تطوص تخصلمجتمع اوبية لترافي  لوألقب  ).M.A(ة صخابية ترتخصص  ّ ).B.A(ل يجيتالدبامج مدد شارلاوملتعلا
).M.A(بية لترانظمة أتنظيم وة رادإتخصص   لمجتمعاوبية لترافي  لوألقب 

ّ في  هيلللتأمج مدفة ثقاومجتمع ، بيةترتخصص واء توالحة احالتة، اصخالات اجيتالحات اسدرار سم
)B.A.( نية لبدابية لترا)M.A.(

).M.A(ية دليهواتساارلدافي  نثالقب  لمجتمعاوبية لترافي  لوألقب   ٍ ).B.A(خطر  في شبيبةود لوأر مسا
للتخصصمج مدية دليهواتساارلدافي  نثالقب   ٍ 

).M.A(ام رالجم لعي ف ّ
لمجتمع اوبية لترافي  لوألقب 
).B.A(نية بدبية ترص تخصمع 

 :نلفنواولمجتمع اسة رمدت للمجااة دلمتعداسيقى لموافي  لوألقب  
)B.Mus.(  جلعلانلفنواسطة ابوجلعلافي  نثالقب ٍ 

).M.A(ما اردلسيكوبا

كةلحرباجلعلانفنوسطة ابوجلعلافي  نثالقب   ٍ 
).M.A(ص قروال

لفنباجلعلانفنوسطة ابوجلعلافي  نثالقب   ٍ 
).M.A(ي لبصرا

لجينلمعان لفنواسطة ابوجلعلافي  نثالقب   ٍ
).M.A(ة ربخذوي  

).M.P.S(ن لفنواولمجتمع افي  نثالقب   ٍ 

ثاٍن لقب والجتماعية النسانية كلية العلوم
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الصحية كلية المهن
ّ لوألقب 

).B.S.N(يض لتمرافي  لوألقب  

).B.Sc(ضة يالرباج لعلافي  لوألقب  

 ).B.O.T(ظيفي لواج لعلافي  لوألقب  

 ).B.A(ل واصتالات ابرطاضي فأول  بقل

).B.S.N(يض لتمرافي ل وأللقب يميين دكالاهيل تأ

 ٍنثالقب  
ٍ M.A.( Case Manager(لج عالة إداري فان ثب قل

معلوفيتللمجاادمتعدنثالقب  ٍ 
 ).M.A( هيللتأاولصحةا

كلية الحقوق
ّ لوألقب 
).LL.B(قلحقوافيلوألقب 

ٍنثالقب  

معتارلعقاافيتخصصمجمدقلحقوافينثالقب  ٍ 
).LL.M( ةوحرأطدونوب

لغيرلولاللقبامليلحاءلقضااتسااردفينثالقب  ٍ 
 ).M.A(مينلمحاا

العمال إدارة ك لية
ّ لوألقب 

 ).B.Sc(ب سولحاام علوفي  لوألقب  
).B.A(:ال مالعة إداري فأول  بقل

(تباحساقيق تد)تباحساتخصص  

تحتيةبنى وت ارعقاتخصص  

تمالمعلوانظمة أتخصص  

ية لبشراد رالمواة رادإتخصص  

للمااقسوويل تموتخصص 

م علاويق تسوتخصص  

ةيقويستالالت صوالتلم العي ف ).B.A( أول بقل

ٍنثالقب  

ليةيجيتالداتيجية استرلافي  ).M.A( نثالقب   ٍ 
يقية لتسواتلتصالاو

لي يجيتالدايل لتحواصتخّص

يقية لتسواتلتصالاصتخّص

ٍ  ).M.B.A(:ال مالعة إداري فان ثب قل
ّّ ل عمالاةديارودتجد، تيجيةاستراصتخص

 Data Scienceوت مالمعلوانظمة أة رادإص تخّص

م علإويق تسوص تخّص

ل لمااقسوويلتموص تخّص
ّّ  (ةتنظيميةرستشاا)لتنظيمافيةرادلاتسااردصتخص

لصحة انظمة أوما رلفااة رادإص تخّص
ّ ة اضيرالةإدارص صخت

مة عات ساسياة رادإصتخّص

 Cyber Security and Forensicsص تخّص
 (يكانزرفووتي سيكيويبر سا)

ّّ ة ميقونة متاص تخص

طر لمخااةرادإو(مينلتأاتباحساعلم)يراكتواعلمصتخّص

ية لبشراد رالمواة رادإص تخّص
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2023 – 

M.B.Aو . .M.A ال.ماعة إدار
 .M.B.A م.يظنتالة إدار ّّ ً

افقونمويتعل – ةصحونفنو ّ  .اصخاتاعسدول جل

الول: ث لثال
 30.10.22د، الحوم ياح: تتاف

 30.12.22، لجمعةام يواء: هان

، لجمعةام يو-01.01.23د، الحوم يات: انحتام
20.01.23 

 :نيلثاالثلث ا
 22.01.23د، الحوم ياح: تتاف

 23.04.23* ،لجمعةام يواء: هان
سوردتضمين  سيتم ،تاللتغييرضع خا)

 ً
ا( قلح ال مكتالس

اء، لث ثالوم ي-26.03.23د، الحوم يات: انحتام
02.05.23 

 :لثلثاالثلث ا
 03.05.23،ءاعبرلام وي :حاتتفا

 07.07.23، لجمعةام يواء: هان

، لجمعةام يو-09.07.23د، الحوم يات: انحتام
28.07.23 

 :بعالرالثلث ا
 30.07.23د، الحوم ياح: تتاف

 23.04.23* ،لخميسام يواء: هان

لستكمالاس وردل خاداسيتم  ،تاللتغييرضع خا)
 ً
ا( قلح

، لجمعةام يو-8.10.23د، الحوم يات: انحتام
27.10.23 

 2024:سية ارلدالسنة اح فتتاا
 29.10.23د، الحوم ي

الكاديمي  التقويم

وق، قحال، ماعة إدارأول:  بقل
 .بيةلترافي  M.A. ،بيةتر،سيقىمو

وق.قحة،وديهيات اسدر :انثبقل  ٍ

الول: ل صفال
 30.10.22د, الحوم ياح: تتالف

 20.01.23,لجمعةام يواء: هتالن

ص(:  ّصختات ارس)م 3+2+1ت اسنوت باحسا
 , 27.01.23لجمعةام يو

لجمعة ام يو-22.01.23د الحوم يات: انحتام
17.02.23 

-29.01.23د، الحوم ي 3+2+1ت اسنوسبة محا
 24.02.23، لجمعةام يو

 :نيلثاالفصل ا
 19.02.23د الحوم ياح: تتالف
 26.02.23د الحوم ي 3+2+1:ت اسنوسبة محا

 31.05.23*اء، عبالروم ياء: هتالن
ً 

 (احقلل ستكمالاس وردتضمين سيتم ، تاللتغييرضع خا)

 7.06.23*اء، عبالروم ي 3+2+1:ت اسنوسبة محا
ً 

 (احقلل ستكمالاس وردتضمين سيتم ، تاللتغييرضع خا)

م و- ي 01.06.23، لخميسام يوات: انحتالم
 30.06.23، لجمعةا

 07.06.23اء، عبالروم ي 3+2+1:ت اسنوسبة محا
 14.07.23، لجمعةام يو

 :لصيفيالفصل ا
 02.07.23د، الحوم ياح: تتالف
 09.07.23د، الحوم ي 3+2+1: تاسنوسبة محا
 22.09.23، لجمعةام يواء: هتالن

غير  يقةبطرم ستقال ستكمالاس ورد :تلستكماا
منة امتز

 2024:سية ارلدالسنة اح فتتاا
 29.10.23د، الحوم ي

https://29.10.23
https://22.09.23
https://09.07.23
https://02.07.23
https://14.07.23
https://07.06.23
https://30.06.23
https://01.06.23
https://31.05.23
https://26.02.23
https://19.02.23
https://24.02.23
https://29.01.23
https://17.02.23
https://22.01.23
https://������27.01.23
https://20.01.23
https://30.10.22
https://29.10.23
https://27.10.23
https://23.04.23
https://30.07.23
https://28.07.23
https://09.07.23
https://07.07.23
https://���������03.05.23
https://02.05.23
https://26.03.23
https://23.04.23
https://22.01.23
https://20.01.23
https://01.01.23
https://30.12.22
https://30.10.22
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 :دايعالعطل 
 ُ

ك(ذلر يغركذإذا  ال ة،اسدرالام قتن)ل

06.03.23ن، ينالثوم ي(:16:00عة لسااحتى  لتعليما)ستر إتعنيت  عطلة 

 07.03.23اء، لثثالوم ي :خرلمسااعيد  

08.03.23، ءبعارلاميو (: سلقداكلية  محرفي  فقط)يم ربون شاشو

12.04.23اء، عبالروم ي-02.04.23د، الحوم ي :يدليهوالفصح اعيد  

وم ي(:18:00عة لسااحتى  ستستمر سةارلدا)لة لبطواوثة رللكاى كرلذاميوعشية  
17.04.23ن، ينثال

 (:16:00عة لسااحتى  ستستمر سةارلدا)ئيلي اسرلاعفالداجيش  ءاشهدى كرذعشية  
 24.04.23ن، ينالثوم ي

25.04.23، لجمعةاميو :لستقللاميووئيلي اسرلاعفالداجيش  ءالشهدى كرلذاميو
 26.04.23اء، عبالروم ي- 

26.05.23، لجمعةاميو-25.05.23، لخميساميوع: يابالسوت” وعـڤـ“شد يع

 26.07.23اء،عبالروم ي(:16:30عةلسااحتىستستمرسارلدا)”ببآتشعا“مصوم يوعشية 

 27.07.23، لخميساميوآب”: با عش“توم ص

17.09.23د، الحوم ي +15.09.23، لجمعةاميوة: نسالأس ر

 25.09.23ن، ينالثوم ي-24.09.23د، الحوم ي :نالغفراميوونالغفراميوعشية  
ُ ُ

، لجمعةاميوخ(: يوارتالذه هيفات انحتامام قتن)لاه” ورتات حمو”سش رعالد يع
 06.10.23، لجمعةاميو-29.09.23

:كسلشراولمسلمين اد عياأ
ُ

 (16:30عةلسااحتىسةارلداستنتهيحلصبااتعاسافيتنامتحالامقاست)نمضارشهر
ّ ت اللتغييرضع خا، ةييرتقديخ راتو :لفطراعيد

ّ تاللتغييرضع خا، ةييرتقديخ راتو :ضحىلاعيد 

وز:الدرأعياد  
 28.04.23–25.04.23:شعيبلنبي اعيد  

ّ تاللتغييرضع خا، ةييرتقديخ راتو :ضحىلاعيد 

10.09.23:نسبللنبي اعيد  

المسيحيين: أعياد  
25.12.23:لمجيداد لميلا 24.12.23-

01.01.23:يةدلميلالسنة اسأر

 09.04.23:لفصحاعيد 
ّ  *يخرالتواعلى  تاتغييرأ تطرقد  ،لقمراتكالتحرضعة خاية زرلداومية سللائفة لطاادعياأ

ُ 
بقليل عد لموابيل قحتلنتها  سيتم لهاحلوولعطل اعيد امول حوئية نهات مامعلو*

https://09.04.23
https://01.01.23
https://25.12.2324.12.23
https://10.09.23
https://28.04.23
https://25.04.23
https://06.10.23
https://29.09.23
https://25.09.23
https://24.09.23
https://17.09.23
https://15.09.23
https://27.07.23
https://26.07.23
https://26.05.23
https://25.05.23
https://26.04.23
https://25.04.23
https://24.04.23
https://17.04.23
https://12.04.23
https://02.04.23
https://08.03.23
https://07.03.23
https://06.03.23
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فتهمعرتم درأما  كل 
ّ فية لثقااية دلتعدا

:تشلتشرل قا ّ لحقيقي اءلشياهو  علتنوا"
.جميعاسمه نتقاي لذاحيد لوا

 ."ميوكل  به فلنحتفل 



13 2022

:نفعلنحن  تشلتشرل يقوما عندو ّ  .يدجدمن  ميوكل  علتنوبانحتفل  نحن
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فتهمعرتم درأما  كل 
سة ارلدايل تموولمنح اعن  

:للمنحئية جزئمة قا
 –حاـيرپمنحة  

عي جتمالاثير للتأمي قومج نابر

ن جويحتاين لذابللطلجيهي توويدشارإعومشر
ّّ عبر ة جيرخامنحة )طفية عاوةتعليمية عدمسالى إ

اح( ريپـ

بيا ثيوأمن  ميندلقاابلطلباضللنهومج نابر
ّ بياثيوأمن  ميندلقاباض للنهويمها تقديتم منحة 

م حولمرائد الراسم اعلى  قينلمتفوامنح  
س اتكون ارأه

سة ارلدافي قين لمتفواب للطلمنحة 
ّ ط حتيالافي  ميندلخاابللطلق تفومنحة 
ّ ط حتيالافي  اموخدين لذابللطلم تقدمنحة 

ً ق وا فما وموي 21ةلمد
ّ من لاتاقوفي  ميخدلمن  منحة

ّ من لات اقوفي  ميخدلمن  بتةثابقيمة  منحة
ه تاسدرلل خ

ّ حين لمسراد للجنو IMPACTمنحة 
ّ ممن ل لقتااعمي ادوأبين رمحاحين مسرد جنو

ة خيرلالخمس اتالسنوافي  متهمخدا نهوأ

ّ  ”فيكوأ“مج نابرفي  طاللضبمنحة 
َ ّّ في ين جدالمتواطللضباة صخاة يرادإقة فامر

ئيلياسرلاعفالدالجيش  بعلتاا”فيكوأ“مج نابر

عية جتمااخلفية  على ةعدمسامنحة  
يةدقتصاا

ئقة ضافي  بللطلة عدكمسايمها تقديتم  منحة 
يةدقتصاا

ير لتطوات ابلدفي  ةدللقيامنح  

شحين للمرمنحة  نووايمية دكالالكلية ام تقّد
ّ لتشجيع صة لمخصاو،يرلتطواتابلدمن  بلشباا

 (تماعلمنحة )طق لمنااههذمن  ةدلقياا

الطلب. احتياجات لتلبية المخّصصة المنح عشرات هنالك
سنوًيا مرتين اونو الكاديمية للكلية التابعة المنح لجنة تجتمع

الصعوبات خلفية على للمساعدة الطلب طلبات كافة وتناقش
الق تصادية.

الموقع: زيارة يرجى الكاملة المنح لقائمة
www.scholarships.ono.ac.il

http://www.scholarships.ono.ac.il
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سيةارلدامسولراقسم  

مسورية بجبانو وايمية دكالالكلية افي  سيةارلدامسولراقسم  يهتم  ً 
.بهان سورتدلتي اللكلية  افقولتعليم ا

فع لداعبر  ،ةئدفان وبدية ومتسات فعابدلتعليم اقسط  يدتسديمكن  
د عتمااقة بطاو أبت ثابنكي مر بأ

ً ي شهرفع لداءلقاصلية لاتير الفوالساراسيتم 
 .ة/لبللطابع لتاا

 !هنتبالاجى ير
ّ تم قد  نهادعتمالاكة شر /لبنكالخلمن  كدلتأايجب 

.نووايمية دكالالكلية الى إيلها تحوو

مللكاباهاداسدء ستيفااوسةرالدامسولرافعبدمالتزلالية ومسؤتقع  
 .هحدولب لطااعلى  

ها عندو2يلةتحو،035311888قمرتفهاعلىلتصالايمكنصيللتفاامنيدلمز
.3 

اللكتروني البريد ا الى

الدفعات تسديد

:البقتسالت ااعس
12:00.لجمعةام يو، 17:00-14:00، 12:00-9:00س: يمخال- دالحام أي :نوواتياكركلية   8:00- :

17:00-لخميسا، ثنينلام ياأ 16:00-8:30. اء:عبالراء، لثثالد، الحام أي :سلقداكلية   بين حة استرا، : 8:30
13:30-12:30.ات اعسال

16:00.، 12:30-9:00س: يمخال- دالحام أي :حيفاكلية   14:30-

ّّ )سية ارلداللسنة  سةارلداءلغاإمنظا  (:ةلصحيالمهن اةكليء ستثنابا2023
 .خطيالك بذلطلبة اةرادإغبلإعليه  ستهاردفيقابإغب يري لذالب لطاا

ً
ف يقااغبلتلقي  به تم يلذايخ رللتاا فقونسبي  بشكل سيةارلدامسولرايد تسدب حتسااسيتم  

 .مةلمقدافعة دمن  %50فع بدلب لطاامالزإسيتم  10.9.22ىتحة.اسدرال

ى(. أوله ع)دفالول  طسقالع دفبه امزإلم تيس 22.10.30حتىسته اردء لغااعن  سيبلغ يلذالب لطاا

ن م %30فع بدمه الزإيتم  22.11.30-حتى و 22.10.30منء ابتداسته اردء لغااعن  يبلغ يلذالب لطاا
 .ملةكاية لسنواسية ارلدامسولرا

ن م %50فع بدمه الزإسيتم  23.02.19حتى و 22.11.30من  ءابتداسته اردء لغااعن  سيبلغ يلذالب لطاا
 .ملةلكااسية ارلدامسولرا

ّ 
سيتم ولي ماع جاستراعلى  للحصواهحقمن  ليس 23.02.19بعد  ستهاردفيقااعن  يبلغ يلذالب لطاا
 .كملهابأمل لكااية لسنواسية ارلدامسولرافع بدمه الزإ

ُُ  2022.ل ولاين تشرفعة دلى إقيتطره علأكر ذما **

 1800550555.تف هاعلى  لتصالايمكن  ،تلتعليمااة ءاقربعد  صيللتفاامن  يدلمز

https://23.02.19
https://23.02.19
https://22.11.30
https://22.11.30
https://��22.10.30
https://���22.10.30
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فتهمعرتم درأما  كل  ّ شرلمباافعلدايض تفوعن 

(بتلثاالبنكي امرلبافع د)شرمبافع ديض تفوء نشااكيفية  

 (.لتطبيقاعبر  ليس)فكم لمصربع لتاانت نترلاقع موعلى  بتلثاالبنكي افع للدمر أءنشاايمكن  

 .22990- حيفا كلية ،35634هو  يضتفوء نشالسسة لمؤادكو

 .يخرلتااوفع لداسقف  يدتحدم بعدصى يو :انتبهوا
ّ

شهر كل  من شرلعاافي  يتهجبايتم  بتلثاالبنكي امرلبافع لدا :فتعرن أليفض

.لبللطالشخصية اية لهواقم ر:عِجمر /نبوزدكو

 (.بلحسااقم روعفر، لبنكادكو)مرلاعلى  ملةلكاابلحسااصيل تفاد جوومن  كدلتأايجب  

ال:ملجل
لبنكية امر اولاءلغاإوءنشاا،حتلنةيمكن  كلبنوامن  حداوكل  في 

رطالباتبط يرل بت لثاالبنكي امرلا

”.تقادمصا“عضوموفي  ،يرلجاابلحسااعبر  هاءنشاايمكن  

/رللمستشاني ولكترلايد للبرة ركصويض لتفواج ذنمول سارايجب   ّ
 giz@ono.ac.ilية لجباايد برن العنو /لقاللن

mailto:giz%40ono.ac.il?subject=


17 2022
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فتهمعرتم درأما  كل  
يمية دكالاقبل  ما يةلتحضيراسة ارلداعن  

حيمي رلس نيادنسلا.د:يةلتحضيراتساارلداقسم  ئيسر
ضمن سة ارلدانية مكاإللقبواطوشرن فويستول ممن مين للمتقدنو وايمية دكالالكلية امتقّد

 :تتيحسة ارلداههذ .يةلتحضيرالسنة ا

ستهم اردضمن  ليةعائج نتاز احرافي  اينجحولم  ممن ،ةرلقداي وذمن  بللطلصة فرمنح 
ة. ويانثال

ّّ
 .يميةدكالاتهم سااردفي  حلنجاامن  مينلمتقدانتمكم تعلليب ساأوتفكير  قطرب كتساا

ّ 
بفحص م لقيااءاجراجل امن  ،يميةدكااءاجوبأوىبمستوضيع اموم تعلبة تجرض خونية مكاإ

 .لمستقبليةالمهنية اة لسيراوسة ارلدار لمساجح نا
ّ لسنة اءنهااعند  منها ةدستفالليمية دكااطنقالب للطاتمنح  سرتدلتي اتقالمساابعض  في

يتم ية لتحضيرالسنة افي  ستهماردح بنجان وزيجتاين لذان مولمتقدا .حبنجاية لتحضيرا
 .لكليةافي  بكطلسة ارللدبهم ستيعاا

ية رادإويمية دكاافقة امروشخصية  ملةبمعايمية دكالالكلية افي  يةلتحضيرالسنة از تمتا
 .لتعليمال خلة طيدو

يمية دكاللة قنا .أ
ّ م علو، لعمالاةرادإ،قلحقوا:تكليافي  لولاللقب  تا\مينللمتقدمعد سي ارلدامج نالبرااهذ

ت للكليال لقبواتمتطلبان فويستول وية نولثااءنهااةدلشهان هلولمؤاو،لمجتمعاوبادلا
 .لمختلفةا

-22:00ت عالساابين  عسبولافي  نمايو، حداوفصل  :يةلتحضيرالسنة اةمد
.16:00 

ّ مينللمتقد)لنفس اعلم  في مةمقد :سرتدلتي اضيع الموابين  من
تارمهاو(يقيةلتسواتلتصالاوية عالداوبية لترافي  لولاللقب   ّ 

نمومتقد)ءلقضااردمصاعن  مةمقد، متعلت تيجيااستراو
ن مومتقد)تضيايالراعلى  ةفذنا، (قلحقوافي  لولاللقب  

ة لم عالة، يمادياكة فرعمال(، مالعة إداري فالول  بقلل
 .ثيرلتأاقطرولشخصية اية رلتجاا

يةلتحضيرالسنة احبنجان وزيجتاين لذانمولمتقدا
 .لكليةافي  مسجلين بكطلسة ارللدلهم قبويتم  

، نوواتياكر :تلكلياافي  متقاية لتحضيرالسنة ا
 .حيفاس مبوكاوسلقداسمبوكا

:يةلتحضيرالسنة احفتتااعيد امو
08.05.2022في  أتبدور ياأشهر  

 15.07.2022في  أتبدوز تموشهر  



19 2022

 
  

 

  
 

 

         

 

 
 

 
 

  

  
 

         

 

 

   

 30جيلقفومنيةنولثااءنهااةدلشهاا هلويتألم لمنمخصصةيةتحضيرسنة.ب
ّ ب ادلامعلوولعمالاةرادإ،قلحقواتكليافي  لولاللقب  تا\مينللمتقدصة مخصلسنة اههذ

 .يةنولثااءنهااةدشهايهم لدليس  ممن ،30جيل  قفولمجتمع او

 16:00-22:00.ت عالساابين  عسبولافي  نمايو، حداوفصل  :يةلتحضيرالسنة اةمد
ّ عن مة مقد، لتعلماتتيجيااستراوتارمها، يميةدكاأفة معر :تعلمهايتم  لتياضيع الموابين  من

لولاللقب  مينللمتقد)تضيايالراعلى  ةفذنا، (قلحقوافي  لولاللقب  نمومتقد)ءلقضااردمصا ً
مة عل \يمترلبسيخوان متحاافي  يةنجليزلاقسم  لنتيجة افقو)ية نجليزا، (لعمالاة رادإفي  

 (.ماميرانمتحاامة عل \ميرأنمتحاا

 .لكليةافي ب كطللهم قبويتم ح بنجاية لتحضيراسة ارلدان وزيجتاين لذان مولمتقدا
 .حيفاكلية  محروسلقداكلية  محرو،نوواتياكر :تلكلياافي  متقاية لتحضيرالسنة ا

 : 15.7.2022زتموشهر  08.05.2022. ار:أير هش :يةلتحضيرالسنة احفتتااعيد امو

 30جيل  تحت يةنولثااءنهااةدلشهاا هلويتألم  لمن مخصصة يةتحضيرسنة  .جـ
 (كثرأوتعليمية  ةحدو14ون لاصح)ال
نية نسالام لعلواول عمالاة رادإ، قلحقوات كليافي  لولاللقب  تا\مينللمتقدمخصصة  لسنةاه هذ

 .قفوما وتعليمية  ةحدو 14على  احصلوممن  ،30جيل  تحت عيةجتمالاو

16:00-22:00.ت عالساابين  عسبولافي  مياأ4،حداوفصل  :يةلتحضيرالسنة اةمد

، ءلقضااردمصاعن  مةمقد، لتعلماتتيجيااستراوتارمها :تعلمهايتم  لتياضيع الموابين  من 
، تئياحصالاوتضيايالراعلى  ةفذنا، ئيلاسرإجل امن  ،لعمااومجتمع  ءقضا، يميةدكااةءاقر

 .ب+أسي سالاقبل  ما يةنجليزالغة  ،تيالذاللتمكين  شةرو،بسولحااتتطبيقا

 .لكليةافي ب كطللهم قبويتم ح بنجاية لتحضيراسة ارلدان وزيجتاين لذان مولمتقدا

 .حيفاكلية  محرس لقداكلية  محر، نوواتياكر :تلكلياافي  متقاية لتحضيرالسنة ا

 : 15.7.2022زتموشهر  08.05.2022. ار:أير هش :يةلتحضيرالسنة احفتتااعيد امو

ت اللتغييرضعة خاسية ارلدامج البرا*
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اء، زالعلب طوالات بالطال
ً ن ااجدني يسعد، نووايمية دكالالكلية افي  لطلبةانوشؤة عميدبصفتي 

حد اولكل  لقوأنالي  لنسبةبالمهم امن  .لكليةاقم طاسم باوسمي بإهنئكم ا
من ن وجدامتو، نووافي  قملطاامن  ءكجز، لطلبةاةعمدفي  نناامنكم  ةحداوو
نو وافي  معنا هاتموخترالتي ايق لطرانامن  كدلتأاجل امن  هنا نحن .حكمنجاجل أ

 .علمستطاارقدفضل لاونجح لانستكو

ني لمتفااوهر لماالمهني اقم لطاالطلبة اتوشؤة دعمافي  نوتجدف سو
ية دقتصالاوعية جتمالا،لشخصيةاكل لمشااحل  في تكمعدلمسابه  قثولموا
ممتعة ، جحةنات السنواة هذلجعل  هنا جدانتونحن  .بكطلتكم بحياتتعلق  لتيا

لطلبةان وشؤة دعما .نهاتكتسبولتي ات مالمعلواحية نامن  فقط ليسو-ةجيدو
تارمسافي وتلكلياافي  يرادلاويمي دكالاقم لطاامع  نولتعاباتعمل  

ً 
 .حلنجاايق طرلى اكم ديقولكي  ،لطلبةادتحاامع  ايضاوستكم ارد

ً ليجه لتوالى اكم عودأ.لكمستقبالا مودحمفتوبي بان أ،افوتعرن المهم امن 
ً 

ص بخصوكم دواترة فكرية احاقترلا يضالطبع باو،بةصعوومشكلة  ،لاسؤي بأ
ً كم عدالكنني  يةرفول حلوا موديلدن سيكونه اكم عدأل  .ماهمة مساو اطنشا

ً نجتهدن بأو أسبة لمنااتلجهاالى اجيهكم بتوعد ساانأو،امودلكم  صغيانبأ ً 
سية اردسنة  منكم ةحداووحد اولكل  تمنىا.ةيدجدت ارمساورفكاأديجاأومعا 
 .جحةناوةمثمر

، ـيتشڤيموحانيلوا شيرر فسووبر
لطلبة ان وشؤة عميد
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كز لمرافي  بلطلانو وايمية دكالالكلية اتضع  
،لحسنةا، لشخصيةامة لخدان يستحقونهم بأمن تؤو

ّ 
عم لدالطلبة ان وشؤة عميدر فتو .ةزلممتااولمهنية ا

بة لتجرافي  رلتمحواجل امن  بةلمطلواةعدلمسااو
للطلبة ض تعرنها فإةيدعدرموأبين  منو،بيةلطلا
عية جتمالا، لشخصيةاكل لمشااحل  في ةعدلمساا

تكم مسيرد امتداعلى  فقتكمامرنا تسعد .يةدقتصالاو
ّ  !قتويأفي  لينااهجللتوكم عوندو،سيةارلدا

لعميد اقم طا
، ـيتشڤيموحانيلوا شيرر فسووبر

لطلبة انوشؤة عميد

، لطلبةاةعميدئب نا، ختررلياا.د

س لقداكلية  محر

، لطلبةاةعميدئبة نا، تسكانعما  .د

حيفا كلية  محر

دان، ياڤـؤول چـة يامحمال

يميدلحرادليهواعوفر، لطلبةانوشؤة عميد

س،تارـڤـشام سد. 

نيا نتاكلية  محر، لطلبةان وشؤعميد  

، تسكارليندع نيطاة لسيدا

يمي دكالافؤ لتكااكز مرة يرمد

نو ستيلياين كيروـل چفويل ـاچـيـڤاي: الدارم اقطال
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فتهمعرتم درأما  كل  
ب لطلاةعدمساعن  

 (يقلطرالطوعلى  فقكماسنرنحن و)
ب لطلاقحقو

ً ً في ن موتخدو أ/وتئلعاب بارانكم كوبين و،ابطلنكم كوبين  انحياامج لدانبأنو وايمية دكالالكلية افتعتر
، اهذء ضوعلى  .يميةدكالاتلمتطلبااتلبية  حيث من ةمعقدت ياتحديخلق  ،لجيشافي  طحتيالافصفو

ب للطللك كذو،مختلفةية سرأعضاوأفي  بللطلت تسهيلوتاءاجرإةرببلولطلبة انوشؤة دعمامت قا
.طحتيالافي  نمويخدين لذا

يتمو،ىخرأجهة  من ليلمثاادلرامنح  في غبةلراعلى وجهة  من بلطلاقحقون نوقاعلى  تاءاجرلاتعتمد  
 .خرآلى اقت ومن  حتلنتها 

ب لطلاقحقو- لطلبةانوشؤة دعماا ونظرأبلطلاقحقول حوصيل تفاعلى  لللحصو

ة يماديالكة احوالتم دعالز ركم
د يجاإفي  ةعدلمساايم تقدل خلمن  ،ستهاردلخللب لطاافق ايرنو وايمية دكالاللكلية  بعلتااعم لداكزمر

.يميةدكالاسته اردفي  حلنجاامن  لتمكينه ،سةارلدافي  تلمعيناا

 :كزلمراتماخدتتضمن  
،يميدكالاجيه لتوامنظا، حةلمتااتلتسهيلاضيع امولجة معا، تنامتحالافي  تلتسهيلاتطلبالجة معا

ّ 
مع مل لتعاا،ملتعلاتتيجيااسترا:مثل، ضيعالموامختلف  في عيةجماوية دفرفقة امروةرستشااتاءلقا

ول حةارشتواسدة اعسمات يوجولنكتةارإعي(، وكلسياكإدرلج )ع CBT، ةعدلمسااجيا لولتكنوا،تنامتحالا
ّ .بلطلافة لكاعم لداميقدحيث  ،صةلخااتجاحتيالايوذمن  بللطلق لحقوامن  ةدستفالا

5156316-03تف هاعلى  وأ matana_ono@ono.ac.il:نووأتياكركلية  

5156332-03تف هاعلى  وأ matana_jerusalem@ono.ac.il:سلقداكلية  

/ 5157383-03تف هاعلى  وأ matana_haifa@ono.ac.il:حيفاكلية   050-3048254 

mailto:matana_ono%40ono.ac.il?subject=
mailto:matana_jerusalem%40ono.ac.il?subject=
mailto:matana_haifa%40ono.ac.il?subject=
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 ”يميةدكالافي  هنتبالا“مج نابر
نفد “،”مشتتعقلي “،”سلجلوافي  بةصعوجد أ“

، هنتبالانقص  في تبااضطرامن  نيتعاكنت  اذإ ”..... يصبر
عن يث لحداعند صة خا، سيسحالاههذف تعركيد لتأبانك فإ
ة.يمادياكراط

ئمتلن امنك  لتعليميةاطر لاقع تتون حيالامن  لكثيرافي  
.لعكساليس ولها  نفسك 

 .اهذتغيير  يمكن نهامن نؤنحن  
ّ

ي وذمن  بلطلانيمك، صخافقة امرمج نابرهو  ”يميةدكالافي  ءصغاا“
م نقو .لولاللقب اتارمسامن  حداوكل  في طانخرلامن  هنتبالانقص  تبااضطرا

في مل شاعم دوةخطوبكل  شخصية فقةامرمع  ،يةقووعمة ادتعليمية  بيئة يدوبتز
للقب اءنهااحتى ة خطوكل في فقتك امر :حداوفنا هد .طفيلعاالطبع باويرادلا،لمهنيا،يميدكالاللمجاا

.حبنجا

 :مجنالبرايشمل  
نب جالى التعلم اتتيجيااستراعلى  برلتدا،يميةدكالاتارلمهااسة رمماوبرللتدمنتظمة  شخصيةفقةامر

 .يلمعنواعم لدا
ّ

 .هاغيروةرلمفكاةرادإ،تنامتحالللتسجيل امثل  يةرادلاتاءاجرلافي  عملدالك  فرتو، يةرادإفقة امر

يس رلتداليب ساأبين  مةءملخلق  جلامن ينضرلمحاامع ئمادبشكل  مجنالبراةيرمدصل اتتو-مللشااعملدا
ك. اتاجيتواح

 .هاغيروقت لواةرادإ،(ملكاهني ذكيز تر ) لنسفويندما، لتعلماتتيجيااسترا– ءاثراوعم دتشارو

 keshev@ono.ac.il:نيولكترلايد لبراعبر  وأ 6334545-050ال: صلت ل

يمي دكالافؤ لتكااكز مر
في فئ لمتكاامج لدباض للنهو، يعرلمشااومج البرابين  مجيدنو وايمية دكالاللكلية  بعلتاايمي دكالافؤ لتكااكز مر

 .لمجتمعاتفئافة كامن  صشخاليمية دكالا

 :كزلمرانشطة أويع رمشا
تجاحتيالايوذمن  صشخالاسريمان اعلى  نووايمية دكالالكلية اتعمل - معيلجااملحرافي  لصولواحة تاا ً 
ن نوقاأ لمبدا فقوللعمل  مهاالتزامن  ءكجزوعم ادمجتمع  خلق جلامن  لكليةاياؤرمن  ءكجزقهم حقوصة لخاا

في ن ظفولمواميلتز، لمنطلقااهذمن  1998. لسنة صةلخااتجاحتيالايوذمن  صشخاللق لحقوافؤ تكا
ب لطلا،راولزامة سلولية ستقلا،ماحتراعلى  فظةلمحاالخلمن  لةدلعاامة لخدابمنح  نووايمية دكالالكلية ا

 .صةلخااتجاحتيالايوذمن  ظفينلمواو

علىء اسو، تسسالمؤافي حة تالاير لتطوتعمل لتي او،لصولواحة تاالجنة  نووايمية دكالالكلية افي تعمل 
ّ حةتالوا،تمالخدامتقدلتي اتب لمكااوتلمكتباا،فلصفوالى الصولواتسهيل  مثل ،يةلجسداحة تالاىمستو ً 

حة متاعمل  كنماألك هنات لمكتباافي  ،للسمعة عدمساة جهزأجد توةلكبيرافلصفوافي  ،لمث .نلمضمواليصاأ
 .هاغيروتمالمنظواوتاعدلمساامختلف و

ً
 .تقالمساادامووسورلداتسهيل  تحسين جلامن  ايضأين ضرلمحااوتلكلياامع  نولتعاباحة تالاقم طايعمل  

mailto:keshev%40ono.ac.il?subject=
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لب طالمدع

ً  ”البطان تكون أ“مجنابر
ًّ ء اروما ئيلاسرإ“قبل  من ،”البطان تكون أ“مج نابرميقد

، نووايمية دكالالكلية امع  نولتعابا، ينتلجوا، ”تالتقييدا
ت جاحتيالايوذمن  بطلط انخرلت نيامكالامن  يدلعدا

ً يتيح  .يميةدكالافي  ”البطان تكون ا“بة تجرفي  صةلخاا
ق وتذ“تارلمساا:مختلفةت ارمسافي  طانخرلامج نالبرا
ت ساارد،ملحرافي  تقالمساامجمل  من ”يميدكاأ

ي وذمن ويين دعاب لطلمجة مدت قامسا، جيةرخا
يمية دكالاقبل  ما يةتحضيرسنة  ،صةلخااتجاحتيالا

 .يميدكالاللقب انحو  يجيرتدلخودو

ال: صلتل
 :نيولكترلايد لبراعبر  وأ 3055730-050ل، سكت ياور

orit.ka@ono.ac.il 
 :نيولكترلايد لبراعبر  وأ 6729947-050ون، سحال وڤـي

yuval.ha@ono.ac.il 

orit.ka@ono.ac.il 

فئ لمتكااظيف للتويمية دكاامج نابر
مج نابرهو  ”فئلمتكااظيف لتوا“يمية دكاامجنابر

قبل من  رايد ,دلبلاء جاراجميع  في منتشر ميحكو
ةاروزي فةاصخالات اجيتالحذوي  نماس أنجدملزركمال

ً 
نووايمية دكالالكلية افي  ايضايعمل وهفالراولعمل ا

 .عهاوفرفة كافي  

عد يساظيف لتوبافقة اللمري دفرمج نابرعن  يثلحدارويد
 %20بنسبة  لعجزاي وذمن  دلجدايجين لخراوب لطلا

جماندلبانغبويرممن  طنيلوامين لتأامن  قفوما و
، للتخصصعمل  كنماأديجاإعلى  يدلتشدامع  لعملافي  

 .للقباءنهااعند  ئفظاووبللطلئف ظاو
ّ  .نيمجامج ناللبرم نضمالا*

كفير مج نابر
ن غبوالراو،حدلتواطيف  من ننويعالمن  صخامج نابر
ص: صختار يتاخعمال مالعة إداري فالول  بقلالةاسدرب
 .تباحساوت ارعقا، يلتمو، تمالمعلوانظمة أ

ال: صلتل

 :نيولكترلايد لبراعبر  وأ 3055730-050ل، سكت ياور

mailto:orit.ka%40ono.ac.il?subject=
mailto:yuval.ha%40ono.ac.il?subject=
mailto:orit.ka%40ono.ac.il?subject=
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بة لكتااكزمر
ّ

لبعضلنسبة بال تشك، يميةدكالاسة ارلدالخلبة لمطلوائيسية لراتارلمهااىحداهي  بةلكتاا
ً ًً .صخابشكل  اصعبا يتحدوائقعاب لطلاوتلبالطاا

جميع ة عدلمساف يهدي لذاو،نووايمية دكالالكلية افي  بةلكتااكز مرء نشااتم  لكذمن  
م يقو .يميةدكالابة لكتاامبمهايتعلق  ما بكل لكليةافي  نيتعلموين لذابلطلاوتلبالطاا
ا هذفي  لها لتسجيلايمكن  لتيالستقبالاتعاسافي  يةدفرت اءلقاعبر  ةعدلمساباكز لمرا
 .فيةضاانشطة أعبر وخر لحين  من عنها سيعلن لتياوعية جمات شاروعبر  ،بطالرا

تهم ارقدير بتطون غبويرمن  قينلمتفوابللطلعم دوفقة امركز لمراضيعر، اهذلى افة ضاإ
 .بةلكتاامن ة يدجدع انوأعلى ع طللاوبية لكتاا

لمجتمع اولب للطاد شاراوفقة امر، ةرستشاا،تشخيص –”يلا“كز مر
ً هل ء ولمقرافهم  نتستصعبوهل  قتلوافي  تنامتحالاءنهاافي  امودنتنجحوهل 

!جلكمامن  هنا نحن ؟للمقااةءاقرفي  بةصعون وتجدنكم الاية نجليزلانتفهمو

، تعليميةت باصعومن  ننويعاي لذابلطلاىلدلعميقة اولمهنية اجة لحااتشخيص  كزمريلبي  
كز مرفي  يمكنكم ،لكذلى افة ضاإ.لنفسيايبولتراويبولترالتشخيص اتماخدم يقدو
 )moxo(.كيز لتراوه نتبالال مجاتقييم  جلامن  سبةمحوت ارختبااء اجرالتشخيص ا

ً 
ف بهدت لتسهيلت صياتوتمنح ، لبطاكل  ىلدية دلفراتباللصعوولتشخيص ائج لنتاا فقو

.سبمناوو متسابشكل  فهيعرما  تجسيد من تمكينهوبة لصعواتخطي على لب لطااة عدمسا ٍ 
ت اذتلجهاامع ية سولتشخيص اكز مريعمل  ،مثللالشكل بالب لطااتجاحتيااتلبية من  جلأمن 

 .جهارخاولكلية اخل ادلصلة ا

 ivhunim@ono.ac.il:نيولكترلايد لبراعبر  وأ 0502434637ال: صلت ل

لمهنيةاة لسيراير لتطوكز لمرا
 /بلطلاةعدمساجل أمن  نووايمية دكالاللكلية  بعلتاالمهنية اةلسيراير لتطوكز لمرايعمل  

صلخااوملعااعلقطاافي  لتشغيلالم عافي  طانخرلاعلى  تيجالخرا/ يجينلخراوتلبالطاا
،تيةالذاةلسيرايث تحد :مثلمهنية  تماخدلمهنية اةلسيراير لتطوكز لمرايمنح  .ءاسوحد  على 

ّ 
ح لو، لينلمشغامع  تاءلقا، مهنيةت شارو، لتقييماكز المرتحضير  ،لعملات بللمقالتجهيز ا

 .لمهنيةاةللسيرجيه توت ماخد، نوواكلية  يجيخروبلطلة غرلشاائف ظاللوص خا

لطوعلى ت يجالخرا/يجينلخراوتلبالطاا/بلطلالمهنية اةلسيراير لتطوكز لمرافق اير
ّ 

 .لمهنيامقدلتاحل امرفي  عمل قمفتركل  فيوتشغيل  قسوفي  طانخرلاجل امن  يقلطرا

 .نوواحنجاهو  ئيسيةرئف ظاوفي  طانخرلافي  يجيناخرح نجا

mailto:ivhunim%40ono.ac.il?subject=
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فيينا لديد لجدالكلية امحر ُ 
 2023.في فتتح ستن فيوساق مفتر

رمتطوم حر
مبتكربتصميم 
س نفالايحبس  

يقصدم حر
خ لمنااوللبيئة  

كل يشمل  ،سعاومحر
، زكارملا
ب اقاللوات يلكلا

، لتعليمائل ساو
تمة جهزلاوفلصفوا

ها ؤبناتخطيطها 
جيا لوتكنومجبد

ة ئداروة رمتطو

تتخطى ئعة ارف وظر
، يةعصرقة ليافة غر :سةارلدا

ات وهوديتاسم،اعطم
عية جمام تعلكن ماأ،تسجيل

ة كامحاكز مر، يةدفرو
سعة اويقة حد، رمتطو

 .هاغيرو
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فتهمعرتم درأما  كل  
ية نجليزلاللغة اتسااردعن  

ن متحاا،ميرأنمتحاا:لبللطاية نجليزلاللغة اىمستويد تحدلها خلمن  يمكن تنامتحااثة ثللك هنا
سيتم ، تنامتحالاههذى حدامن  مةعلعلى  يحصل لم يلذالب لطاا.يمترلبسيخوامة علوماميرأ

ّ ى مستوحتى  يةنجليزلافي  تيالمستواتقامسالى امسيتقدمنه وب سيساأقبل  ما ىلمستومجه د
ي اسأسأ+ب،  ياسالسل بقاماق سمكذلوكام، ريأمر/ يأمات انحتامان  ىالةارالشدر جياء. فالع

اق. سمللش.ج  600بتكلفة  ،سةارلدام سورعن  منفصل بشكل بلهامقافع لدايتم  أ مينلمتقداق مساو

سسة مؤمن  ءعفااىمستوز احراعلى  قةدمصاته زبحولمن  يةنجليزلاللغة اسة اردمن  ءعفالامنح ُي
ية نجليزلاتارختبااىحدافي  قللاعلى  134مة علعلى  صللحاالب للطال دلتباباو أ،بهاف معتريمية دكاا
 (.يمترلبسيخوافي  يةنجليزلاقسم  وأماميرا،ميرأ)

ُُ 
 .ةلمعتمداتعالسااضمن  حسبتية نجليزلاللغة  قينبـمسالب لطااملزي،لكذلى افة ضاإ

قبل ما 
أ ي اسالس

قبل ما 
ي اسالس

ب
ياسأس ن مومتقد

أ 
ن مومتقد

ب 

لمهن ا /قلحقوافي 
يمكن ل  لصحيةا

ء عفااعلى  للحصوا
اء* فاعال- ماعة إدار

ن متحاا
ىلمستوا

150-169 170-184 185-199 200-219 220-233 234 مير ا

50-69 70-84 85-99 100-119 120-133 134
 /يمتربسيخو

ام ريام

ًّ ة لكليارالقرا فقو*
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للطلبالتواصل  طرق 

علىلضغط ايجب   لب للطات مامعلومحطة  – سةارلداقع مولى إلخولدا
״סטודנטים״ 

طالب
جديد

عن ابحثوا التطبيق لتنزيل
"אונו"

App Store متجر في

Google Play  أو

يجب تنزيل
أول بعد التطبيق

للموقع دخول
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َفته معرتم درأما  كل  ماو،الوتسأن م،الوتسأكيف  افوتعرلم و  ً
؟ لأصؤال سالوه

سئلة أ،ةكبيرسئلة أ.فللا،تلمئاا،سئلةلامن لكثير اكم دواسترللقب سة ارلدالخل
ً بعضها بقي  اذإصة خا، ائعارلك ذنيكوف سو .سيةساأومهمة  سئلةأ،ةصغير

ً عنها بة جالالمهم امن  لتياو,ئعةشاسئلة أةعدثمة  ،لحينالك ذحتى  نماا.احمفتو
الن. 

ةياسدرالوم سرال
؟لتعليماقسط  تيبتريمكنني  كيف 

قة بطا/بتثابنكي  مرأ)فع لداتنيامكاإلحوتفصيل  لكهناتلقيتها  لتياللقبوالة سارفي  
سية ارلدامسولراقسم  لىالها سارايجب  لتياتارستمالافق مرو(دعتماا

giz@ono.ac.il 

؟ لتعليمالقسط  يلتموتيب ترل حور ستفسالايمكن ينأ
لتقسيط تيب تر (לכלכלכלי שקט - ל”שכ)لسخاق وصندمع  نولتعابايمية دكالالكلية اضتعر

لى اجهلتوايمكن  صيلللتفا .للقبوالةسارفي  دجوموبط الرا.مدلايلطوويحمرتفعاد
ني ولكترلايد لبراعلى  وأ 039635856تف هاعلى  ”لسخا“قوصندبي ومند

 .service@sachal.co.il 

؟ تيعدمسان مكالباهل  .يةدقتصاائقة ضامن نيعاأ
ًّ 
يمكن  .يةدقتصالالتهم لحاا فقوبلطلاةعدلمسامنح  قوصندنو وايمية دكالالكلية افي  رفيتو
ن نوكاشهر لافي  تهاجلسالمنح الجنة  تعقد .لولاننوكا-نيلثااين تشرشهر لافي  لمنحة تطلبايم تقد

 .يميةدكالالكلية اقع موعلى  لسنةاية ابدفي  لطلبايم تقدكيفية  لحوصيل لتفااتحميل  سيتم .طشبا – نيلثاا
giz@ono.ac.il

(سورلدالوجد)لب للطات مامعلومحطة  
؟لبللطات مالمعلوامحطة  هي ما 

فة كاعلى وسورلدالوجدعلى  لهخلمن  لبلطاايطلع  به يلذالشخصي اقع لمواهي  لبللطات مالمعلوامحطة  
على ل لحصواتمالمعلوامحطة ل خلمن يمكنكم  .جعةناوصلة امتوسة اردةروسيرجل أمن بة لمطلواتمالمعلوا

مختلف لى اتجهالتوا،ضلعرائح اشروتقالمسااقع امو، تمالعلا،لصلةاتاذبة لمطلوائق ثالوانبشأت مامعلو
 .https://yedionا(. هريوغة بتكمالة، يماديالكة احوالتم دعالز ركملب، طالة إدارة، ياسدرالوم سرالم س)قام سالق

ono.ac.il/yedion/FireflyWeb.aspx?prgname=login

؟ تمالمعلوالمحطة  لسراكلمة وم لمستخداسم اعلى  للحصوايمكنني  كيف 
ّ ثم ، ”مللنظالي وألخود-يدجدلب طا“على  لضغطا،لبلطاالخود،نووايمية دكالالكلية اقع مولى الخولدايجب 

ً ّ عبر فقط  سيتم رلساكلمة  تغيير .فقطني ولكترلايد للبرا بطارستستلم  هاعندو،ملةكالشخصية اصيل لتفاالخادإ
ّ 

 .https://web2.سةارلدامسورفع دبتريلذالب للطافقط  لسراكلمة  منح سيتم .لسراكلمة  تغيير-معا :ئمةلقاا

ono.ac.il/pdf_2/StudentFirstLoginToYedion.pdf 
ّ

 /لقسطافع دقسم  /بلطلاةرادإ)لكلية افي  لصلةاتاذمقسالاىشتلى اجه لتوايمكنني  كيف
(لمهنيةاةلسيرا/ يميةدكالاحة تالاوعم لداكز مر /لمكتبةا

ت مالمعلوامحطة  في يظهر حيث .لتطبيقاعبر  وابللطلت مالمعلوامحطة  عبر هعلأمقسالالى اجه لتوايمكن  
ّ لقسم الىال ِسرأقد نهامن كدلتأاوهجتوبةكتاعلى  صلحراجىير،بةلمطلوانيةمكالارختياايجب ”. معا“لبللطا

ًّ ً 
 .علمستطاار قدا قيقدول مفصجه لتوان يكون ايجب  .لصلةات اذلكلية اولصحيح ا

mailto:giz%40ono.ac.il?subject=
mailto:service%40sachal.co.il?subject=
mailto:giz%40ono.ac.il?subject=
https://yedion.ono.ac.il/yedion/FireflyWeb.aspx?prgname=login
https://yedion.ono.ac.il/yedion/FireflyWeb.aspx?prgname=login
https://web2.ono.ac.il/pdf_2/StudentFirstLoginToYedion.pdf
https://web2.ono.ac.il/pdf_2/StudentFirstLoginToYedion.pdf
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؟سورلدال وجدعلى  نحصل متى 
عد مومن  يبقرقت ولخللب للطات مالمعلوامحطة  في سورلدالوجدحتلنة  تتم 

ّ 
 .كملهابأسية ارلدامسولرافع دبترمن لكل ، سيةارلدالسنة احفتتااوجيه لتواميو

ُ ؟ مجدلمالتعليم اهو  ما
ًً  .مولزاعبر  لبقيةاواهيجاولكلية افي  نيتعلموب لطلامن  اقسمن الك ذيعني 

ًّ ًً بشكل م ولزاعبر  احداواميون سيكو، سييناردمين يومن  انمكوق لمساانكاا ذإ
ًً ً عبر ب لطلابقية  سيتعلم بينما ،بلطلامن  لقسم اهيجاواخرآاميوومل كا

.لمكتباو البيت امن  ،مولزا

؟2023سية ارلدالسنة افي  لتعلماسيتم  كيف 
ح فتتااقبيل  مسنقو .لصحةاة رازوت جيهالتونو وايمية دكالالكلية اتخضع  

ً  .افعليلتعليم ايقة طرل حولحتلنة باسية ارلدالسنة ا

فة كاعلى  لللحصوكي لذاتف لهاالى ايله تنزيمكنني  تطبيق يأ
؟لمحتلنةاتمالمعلوا

اهكذو،نيفولاوأيد ورندلافي  ،تتطبيقامتجر  كل في ”نووا“كلمة  تكتب نايجب  
 .يميةدكالالكلية اتطبيق  ستجد 

/https://www.ono.ac.il/mobile-application 

؟ لسنةاية البدجها حتاالتي اتمالمعلوافة كاكيز تريتم ينأ
 .لبللطاية رولضراةرلمصواةلقصيرامفللاودشارلاتساالكربط اور،تتطبيقاخله ابديتضمن  –goو أون

www.ono.ac.il/go 

ّ
ملة كاسة ارلدامسورفعدتيب تربعد  – عةقموئق ثاوويحرتصا

؟ لتعليماقسط  قيمة لحويح تصر/سورلدال وجد /تعليميح تصرر استصدايمكنني كيف 
ّ 

 .عةقمويح رتصاطلب  /يحرتصاتحت  ئيسيةلرالصفحة افي  يحتصرر استصدايمكن  لبللطات مالمعلوامحطة  في
ًّ  www.ono.ac.il/go-عبر  يحرتصار اصدإيمكن  .لييجيتادبشكل  اعقموني ولكترلايد لبرالى ايصل وصلي أيح لتصرا

ONO GO،  سةارلدامسورفع دتيب تربعد. 

اءاتفإع
؟بقةسات سااردبسبب  تاءعفاإعلى  للحصوايمكن  كيف 

لى اوألتسجيل اعند  بقةلساايمية دكالاسسة لمؤامن  تماعلئمة قاولصلة ايذقلمساامج نابريم تقديجب  
ت ساارلدباف اعترلالجنة  قبل من ئقثالوافحص  بعد .لفصلاحفتتاامن  عينسبوأهقصاأعد موحتى  ،بلطلاةرادإ

ّ  .لبللطاد رلساراسيتم  ،بقةلساا

https://www.ono.ac.il/mobile-application/
https://www.ono.ac.il/mobile-application/
http://www.ono.ac.il/go
www.ono.ac.il/go
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ية نجليزالغة  

ّ ؟يةنجليزلافي  ناأىمستوي أفي  فعرأنأيمكنني  كيف
يتم  .يةنجليزلاللغة اىلمستولتصنيف اللقبوالة سارفي  يظهر 

ً 
ق مسا /ميرأ/يمترلبسيخوا/ماميرأنمتحالا فقوىلمستوايد تحد

ّ ا هذو،ىخرأيمية دكاأسسة مؤفي  ستهاردتتمي لذاوية نجليزالغة 
 .يحرتصار ظهالضع خا

؟ ماميرأن متحاللتسجيل ايمكنني كيف 
وأئيسية لرالصفحة افي  لبللطات مالمعلوامحطة  في لتسجيلايتم ّ

 :ليلتاابط الراعلى  
/https://www.nite.org.il/other-tests/amiram!?

لطلبةاد تحاا
؟ لطلبةادتحاامع  لتصالايمكنني  كيف ؟لبلطااقة بطاعلى  حصلاكيف  

لى اجه لتوايمكن  0353116870. تفهاعلى  لطلبةاد تحااتب بمكال تصالايمكن  ،دتحالامن  لبلطااقة لبطالنسبة با
ً 

 .ايضأقعلمواعبر دتحالا
ً ؟ لطلبةادتحاافي  اعضون كوأنأيجب  هل

ش.ج.  250بقيمة  لك لمبلغاعجاربإن موسيقووتعافولمداقسم  لىإجه لتوايمكن  .ل

ةيماديالكة احوالتم دعالز ركم
؟ لتعليمافي  ةعدمسا /تتسهيل /حةتاالى اجة بحاكنت  اذإجه توأنايجب  لمن 

في ت لتسهيلبايهتم ي لذاكز لمرالى اجه لتوايمكن ، لصفحةاعلى أفي ، لبللطات مالمعلوامحطة في 
ّّ ي. ماديأكمدعات شوورات وملعمالةاحإت،يصخوشي اسدرم دعات، انحتالم

/https://www.ono.ac.il/matana-center 

لمكتبةا
؟تمالمعلوار دمصالى اجه توأكيف  ؟لمكتبةامن  لكتباة رستعاايمكنني  كيف 
لمكتبة اقع موفي  لمختلفةالبحث اتيح مفافي  (لكتباوت للمقاا)ت مالمعلوار دمصامعظم  ديجاإيمكنك  

 .لبللطات مالمعلوامحطة  في ئيسيةلرالصفحة افي  دجوموسبة لمحوالمكتبة اقع لموبط الرا .سبةلمحوا

/https://www.ono.ac.il/library/electronic-resources 

https://www.nite.org.il/other-tests/amiram/
https://www.nite.org.il/other-tests/amiram/
https://www.ono.ac.il/matana-center/
https://www.ono.ac.il/matana-center/
https://www.ono.ac.il/library/electronic-resources/
https://www.ono.ac.il/library/electronic-resources/
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الواردة التفاصيل حول مسبق إبلغ دون تغييرات إدخال في بالحق لنفسها اونو الكاديمية تحتفظ الكلية
التغييرات. بهذه اللتزام الطلب على ويجب النشرة، في هذه

المواضيع من بعض تتغير قد للمساقات. العام ل الطار
ّ 
تمث الدراسي البرنامج في الموجودة المواضيع

حسب والتربوية، الكاديمية للمتطلبات مراعاة وذلك الدراسية، الفترة خلل لخر وقت من مساق كل في
اونو. الكاديمية الكلية إدارة واعتبارات ت قديرات

الساعات ا لتوزيع
ً

وفق يحسب والتي ساعات عدد على بالعتماد مساق كل في الدراسي يبنى البرنامج
كامل بشكل مساق كل في الساعات عدد منح يتم مشاريع. او ا امتحانات

ً 
ايض يشمل الكاديمية، الدراسية

معينة. مضامين حتلنة او تغّير أي بغض النظر

التعليم وساعات أيام في بالضرورة تجرى لن العملية، والتدريبات الستكمال الدروس المتحانات، مواعيد
المساق. في الثابتة

مخّصص النشرة هذه في ورد ما كل
سواء. حّد على والرجال للنساء بالطبع

للدراسة. دستوًرا النشرة عتبر هذه
ُ
ل ت

القوانين يحّدد الذي هو الدراسة دستور
موقع في ر

ّ 
متوف وهو والمضامين
www.ono.ac.il النترنت

الحقوق على الحفاظ



 
 

نو واتياكرس مبوكا
 5311888-03ف: اته
 www.ono.ac.ilع: وقمال
و اونات يرك،2نديريهار اهنارع شوان: نعال

http://www.ono.ac.il
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