
המכללה האקדמית אשקלון
الكلية األكاديمية أشكلون

צעד חכם. עתיד מבטיח!

بعض النقاط حولنا:

لقد أصرت الكلية االكاديمية أشكلون، وأخذت على عاتقها، أن تدمج ما بين 
مجموعات سكانية متعددة جدا، بشأن الدراسة األكاديمية في إسرائيل، مع 
التشديد على المجموعات من المحيط المجاور. مع الوقت، إكتسب طاقم 
الهيئة التدريسية خبرة كبيرة، ليجد نفسه ملتزما، وصاحب تجربة، في مساعدة 

الطالب الجامعيين بمهنية، حذر ولطف.

	 رؤيا إجتماعية لتضخيم المجموعة السكانية في المنطقة المحيطة

	 التدريس في جّو يسوده اإللتزام والتعاون في تنفيذ المهّمات 
اإلجتماعية

	 تطبيق برامج متنوعة، ألجل مجموعات سكانية خاصة

ّؤهل  	 التوفيق بين التأهيل األكاديمي وبين الدورات األكاديمية التي ت
الطالب لمهنته المستقبلية

الموضوعات التي يتعلمونها في الكلية

 كلية العمل اإلجتماعي.

كلية اإلقتصاد: حسابات/ إدارة/ السوق المالي/ الخدمات اللوجستية.

مدرسة علوم الصحة: خدمات صحة الجماهير/ التمريض/ علم التغذية.

علم اإلجتماع: علم اإلجرام/ علم نفس/ السياسة والحكم/ السياحة ودراسات 
عن دولة إسرائيل

دراسة مواضيع متعّددة المجاالت، من علم اإلجتماع، في المسارات اآلتية: 
التربية/ إدارة أعمال/ القوى البشرية

العلوم الدقيقة: علم الحاسوب.

يمكن للطالب الجامعيين العرب في كلية أشكلون، تلقي مجموعة خدمات 
ودعم تشمل األمور اآلتية: دروس مكّثفة، دروس داعمة، ورشات لتحسين 
القدرة على التعّلم، المؤّهالت اإلجتماعية، والقدرة على اإلنخراط في العمل.

تشترك الكلية في برنامج »بوابة التعليم العالي«، الذي يكسب الطالب منحة 
مالية تغطي معظم قسط التعليم، مساعدة معيشية، ومنحة مساعدة في 
السفرّيات والتنّقل، ذلك بجانب دعم أكاديمي واسع النطاق يشمل دروس 

داعمة، دعم شخصي، إرشاد ودروس خصوصية.
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مجاالت التعليم في الفروع 
المذكورة

إمكانيات العمل

علوم الصّحة
التمريض

علم التغذية
صّحة الجماهير

العمل في الخدمات الصّحية )المستشفيات والعيادات(،
الصّحة،  وزارة  الحكومية،  والوزارات  المكاتب  في  العمل 
في  العمل  البيئة،  وجودة  الصّحة  منّظمات  البلدية،  المجالس 

المنظومة التربوية ... إلخ

مسار ثنائي التخّصص، 
في مجال السياحة 

ودراسات عن دولة 
إسرائيل

العمل في مجال إدارة المواقع السياحية
تطوير المبادرات السياحية، العمل في المنظومة التربوية

العمل في المنّظمات اإلجتماعية، وغير ذلك.
سيكون بوسع خّريجي هذا المسار – بمحاذاة دراستهم للّقب 
األكاديمي – الحصول على شهادة عالم/ة آثار، وعلى شهادة 

تفعيل المواقع السياحية

علم إجتماع )ثنائي 
التخّصص(

علم اإلجرام وعلم 
اإلجتماع /السياسة والحكم

العمل في مجال تطبيق القانون، التقويم والتعديل،

الجهاز  في  التدريس  جماهيرية،  مؤّسسات  عّدة  في  اإلنخراط 
للحصول على  التعليم  إنهاء سنة  )بعد  الثانوية  للمرحلة  التربوي 
المجتمع  من  ومنظّمات  جمعيّات  عّدة  وفي  التدريس(؛   شهادة 
المدني، في العيش بين الناس، التخطيط وهندسة المستقبل، أنظمة 
العاّمة،  اإلدارة  في  الجماهيري،  اإلتّصال  الدبلوماسية،  الحكم، 

وغير ذلك 

شروط القبول للبرنامج في فصل الصيف الدراسي:

األشخاص المستِحّقون للخضوع إلمتحانات بجروت، أو الطاّلب الذين اجتازوا 
بنجاح جميع إمتحانات البجروت ويتوّقعون ظهور نتائج اإلمتحانات حتى شهر 

أيلول.

الذين امُتحنوا بامتحان اللغة اإلنجليزية – 4 وحدات.

أن يجتازوا إمتحانات التصنيف بنجاح، التي سُتعقد في نهاية البرنامج الصيفي.

شروط القبول لبّوابة التعليم العالي:

الطاّلب المستِحّقون للحصول على شهادة بجروت كاملة، بمتوّسط عالمة 
80 أو أكثر

بجروت إنجليزي بمستوى 4 وحدات، بحسب نتائج/عالمات التصنيف لدى بّوابة 
التعليم العالي: اللغة العبرية، اللغة اإلنجليزية والرياضّيات، وكذلك الخضوع 

إلختبار نفسي ديناميكي لفحص القدرة على التعّلم. 

*سيتّم القبول للمساقات التعليمية، بناًء على تحصيل الطالب للنتائج من 
خالل "بّوابة التعليم العالي"، عند نهاية السنة اإلولى؛ ذلك باإلضافة إلى 

إنعقاد مقابلة بشأن القبول إلى المساقات التي تحتاج لمقابلة.

צעד חכם. עתיד מבטיח!


