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أنظمة ّ
ّ
التسجيل لالمتحان ّ
الس
يكومتري 2017/18 -
للتسجيل وال ّدفع بواسطة اإلنترنت عليك ّ
ّ
الت ّ
وجه للموقع www.nite.org.il
التسجيل هذه بتم ّعن قبل ّ
يجب قراءة أنظمة ّ
التسجيل.
انتبه إلى العمليّات التي ُيمكنك إجراؤها في المنطقة ّ
الشخصيّة على موقع المركز (راجع فيما يلي صفحة )6

التّسجيل لالمتحان السّ يكومرتيّ  ،الذي يجريه املركز القطريّ لالمتحانات والتّقييم ،يت ّم بشكل منفصل عن التّسجيل للمؤسّ سات التّعليميّة.
لذلك ،التّسجيل ملؤسّ سة تعليميّة ليس تسجيالً المتحان ال ّدخول السّ يكومرتيّ  ،والتّسجيل لالمتحان ليس تسجيالً ملؤسّ سة تعليميّة .ال
حاجة للتّسجيل أليّ مؤسّ سة تعليميّة من أجل التّقدم لالمتحان .مَن يُسَ جَّ ل ألكثر من مؤسّ سة تعليميّة واحدة يُمتحَ ن مرّة واحدة فقط،
و ُترسَ ل عالماته إىل جميع املؤسّ سات التّعليميّة حسب طلبه.
تبقى نتائج االمتحان سارية املفعول لغرض القبول لل ّدراسة يف الجامعات مل ّدة  7سنوات عىل ّ
مفصلة تجدها يف كراريس
األقل .معلومات ّ
املؤسّ سات.
التّق ّدم لالمتحان السّ يكومرتيّ مسموح ّ
لكل من يحمل بطاقة هويّة إرسائيليّة أو جواز سفر ساري املفعول.

مواعيد االمتحان

بأي وتيرة ُيسمح ّ
ّ
التق ّدم لالمتحان

عليك أن تفحص يف املؤسّ سات الّتي تنوي ال ّدراسة فيها ،إذا كان
ً
صالحا للتسجيل للسّ نة ال ّدراسيّة
موعد االمتحان الّذي اخرتته
ولألقسام الجامعيّة التي تنوي ال ّدراسة فيها.
من املحبّذ التّ ّ
أكد من ّ
أن موعد االمتحان الّذي اخرتته ال يتعارض

يحق ّ
ّ
لكل شخص التّق ُّدم لالمتحان السّ يكومرتيّ ع ّدة مرّات ،كما
ً
ّ
يرغب ،ويمكنه أيضا التق ُّدم لالمتحان يف موع َدين متتاليني.
مع ذلك ،املركز القطريّ لالمتحانات والتّقييم ال يلتزم بإرسال
العالمات قبل انتهاء التّسجيل للموعد التايل.

انتبه :يف املواعيد التي يوجد فيها تاريخان لالمتحان ،قد ال 		
تستطيع االختيار بينهما.

املؤسسات ّ
ً
ّ
التعليم ّية بالحسبان العالمة األعىل
عموما ،تأخذ
ّ
املرشح .مع ذلك ،من األجدر االستفسار عن
من بني عالمات
ذلك يف ّ
ّ
املؤسسات.
كل واحدة من

مع مواعيد امتحاناتك يف البچروت.

موعد
االمتحان

إنتهاء
ّ
التسجيل

*

لغات
االمتحان

كانون األوّل
(ديسمبر)

1.11.17

عربيّة ،عبريّة

15 ,17.12.17

نيسان (أبريل)

28-29.3.18

12.2.18

عربيّة ،عبريّة
روسيّة،
مزدوج/إنجليزيّة،

مناطق
االمتحان
الجنوب ،القدس ،المركز،
ّ
الشمال

إيالت ،الجنوب ،القدس،
المركزّ ،
الشمال

فرنسيّة
َتمُّ وز (يوليو)

5.7.18
أيلول (سبتمبر)

3-4.9.18

22.5.18

عربيّة ،عبريّة،
روسيّة،
مزدوج/إنجليزيّة،
فرنسيّة ،إسبانيّة

الجنوب ،القدس ،المركز،
ّ
الشمال ،كريات شمونه
وضواحيها

9.7.18

عربيّة ،عبريّة

إيالت ،الجنوب ،القدس،
المركزّ ،
الشمال

17.10.18

عربيّة ،عبريّة

الجنوب ،القدس ،المركز،
ّ
الشمال

كانون األوّل
(ديسمبر)

7 ,9.12.18
*

في ّ
كل موعد ،يجب أن تصل استمارات التّسجيل إلى المركز القطريّ
لالمتحانات والتّقييم حتّى تاريخ انتهاء التّسجيل.
التسجيل ُتحوَّل إلى الموعد ّ
االستمارة الّتي تصل بعد انتهاء ّ
التالي.

مكان االمتحان
يمكنك أن تطلب التّقدّم لالمتحان يف منطقة االمتحان املريحة
سجلتَ فيها .كلّما أَرسعْ َت يف
لك دون أيّ عالقة باملؤسّ سة الّتي ّ
ّ
التسجيل لالمتحان ،زاد االحتمال يف أن نستجيب لطلبك .إذا
لم ّ
تتبق أماكن شاغرة يف املنطقة التي اخرتتها ،فسيت ّم إدراجك يف
أقرب منطقة بقيت فيها أماكن شاغرة.
ست َسل إىل ّ
عالماتك ُ
كل املؤسّ سات الّتي طلب َْت إرسال العالمات
إليها.

عادة ،يُجرى االمتحان يف قاعات ،يف ظروف الجلوس املعهودة يف
الجامعات .بطبيعة الحال ،قاعات االمتحان ليست متشابهة من
ناحية املساحة ،ظروف الجلوس وما شابه .لن تستطيع اختيار
غرفة االمتحان.
خالل االمتحان ُي َ
منع استعمال آالت حاسبة (بما فيها ساعات
حاسبة) ،ساعات أو ساعات ״סטופר״ ُتص ِدر أصوا ًتا ،هواتف
ّ
نقالة ،أجهزة ا ّتصال ،أجهزة إلكرتونيّة أ ًّيا كانت ،قواميس ،كتب،
أوراق أو أيّ موا ّد مساعدة أخرى.
يُحظر التّدخني يف جميع غرف االمتحان.
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إمتحانات خارج البالد
ُت َّ
نظم االمتحانات السّ يكومرتيّة ً
أيضا يف ع ّدة دول خارج البالد
(إجراؤها مرشوط بعدد املسجِّ لني).
استمارة التّسجيل لالمتحان خارج البالد ورسوم االمتحان تختلف
عن تلك املُتّبَعة يف البالد .للحصول عىل استمارة تسجيل وتفاصيل
أخرى ،يجب التّوجّ ه إىل قسم االمتحانات خارج البالد يف املركز
القطريّ لالمتحانات والتّقييم.

ُلغات االمتحان
يمكنك التّق ّدم لالمتحان يف إحدى اللّغات السّ تّ التّالية :عرب ّية،
عرب ّية ،روس ّية ،فرنس ّية ،إسبان ّية ،وصيغة مزدوجة/
إنجليز ّية .يوىص أن ُتمتَحَ ن باللّغة التي تجيدها عىل أفضل وجه.
الصيغة املزدوجة/إنجليزي ّة مُع ّدة للمُمتَحَ نني الّذين لغتهم األ ّم
ّ
ّ
ً
وأيضا ألولئك الذين لغتهم األ ّم ليست العربيّة
هي اإلنجليزيّة،
ّ
إال أ ّنهم يُجيدون اللغة العربيّة أو اإلنجليزيّة بصورة أفضل من
الصيغة ُتعرَض األسئلة باإلنجليزيّة
سائر لغات االمتحان .يف هذه ّ
وبالعربيّة ،باإلضافة إىل بعض الكلمات املختارة املرتجمة إىل لغات
أخرى هي :الرّوسيّة ،األملانيّة ،اإليطاليّة ،الهنغاريّة ،األمهريّة،
الربتغاليّة ،الهولنديّة ،اإلسبانية.
إنتبه:
8

8

8

االمتحان ُ
بلغات غير اللّغةالعربيّة والعبريّة ال يَجري في
جميع المواعيدّ .
تأكد من ّ
أن االمتحان باللّغة الّتي تريدها
يجرى في الموعد الّذي تريده.
االمتحان ُ
بلغات غير اللّغة العبريّة َيجري فقط في
كنت قد سجّ َ
بعض مناطق االمتحان .لذلك ،إذا َ
لت لالمتحان
بلغة غير العبريّة ،فقد ال يت ّم إدراجك في المنطقة التي
طلبتها.
عالمات االمتحان ال َت َّ
تأثر بلغة االمتحان الّتي امْ ُت ِح َ
نت

فيها.

إختبار فرز مستوى العبر ّية « -ياعيل»
بعد االنتهاء من االمتحان السّ يكومرتيّ  ،بوسع املمتَحَ نني بلغة غري
بالصيغة املزدوجة/إنجليزية)
العربيّة (ومن ضمنهم املمتَحَ نني
ّ
التّقدم ً
أيضا الختبار فرز مستوى العربيّة ،وذلك لتحديد مستوى
إجادتهم للّغة العربيّة .عالمة هذا االختبار ليست جزءًا من
العالمة السّ يكومرتيّة ،ويت ّم إرسالها إىل املؤسّ سات التّعليميّة عىل
انفراد .ال تستعمل ّ
كل املؤسّ سات هذه العالمة بنفس ّ
الطريقة:
بعض املؤسّ سات التّعليميّة َتستعمل هذه العالمة لفحص مدى
إجادة اللّغة العربيّة ولتصنيف ّ
الطالّب يف دورات تحضرييّة ً
وفقا
ملستوياتهم .يف مؤسّ سات أخرى ُت ّ
شكل هذه العالمة ً
رشطا للقبول.
بعض املؤسّ سات التّعليميّة ُتلزم املُسَ جِّ لني بالتّق ّدم الختبار إضايفّ
يف اللّغة العربيّة .عليك أن تستفرس يف املؤسّ سات التي سجّ لت فيها

إن كان عليك التّق ّدم الختبار فرز مستوى العربيّة «ياعيل»ُ .ترسل
عالمات «ياعيل» فقط إىل املؤسّ سات التي تستخدم هذا االختبار
(أُشري إىل هذه املؤسّ سات بـ (*) يف قائمة املؤسّ سات الواردة ً
الحقا
الصفحة  ،4ويت ّم تحديثها يف موقع املركز من حني إىل آخر).
يف ّ
يوما على ّ
األقل بين أي امتحانين لفرز
إنتبه :يجب االنتظار ً 35
مستوى العبر ّية (بين امتحانين "ياعيل" ،بين امتحانين "ياعلنت",
بين امتحان "ياعيل" وامتحان "ياعلنت" ،أو بالعكس) .الممتحَ ن
إضافي بفارق زمني ّ
يوماُ ،يلغى
الذي يتق ّدم المتحان
يقل عن ً 35
ّ
امتحانه وال تُعاد له الرسوم التي دفعها.
ّ
األقل
الممتحن الذي ُيل َغى امتحانه ،عليه أن ينتظر  35يو ًما على
َ
الملغي قبل أن يتقدّم ألحد امتحانات فرز
من موعد االمتحان
ّ
مستوى العبر ّية.

إمتحان في ظروف مال َءمة
ّ
يوفر املركز القطريّ لالمتحانات والتّقييم ملرشحني ذوي إعاقات
مختلفة إمكانيّة التّق ّدم المتحان مالءَم .االمتحان املالءَم يُجرى
فقط يف البالد.
االمتحان يف ظروف مالءَمة يُجرى يف يوم االمتحان العاديّ أو خالل
األسابيع الثالثة التي تليه .يت ّم إرسال إشعار بشأن التّاريخ ال ّدقيق
لالمتحان مبارشة للمسجِّ لني.
مي
املمتَحَ ن الّذي لديه إعاقة (طبّيّة أو جسديّة أو نفسيّة ،عُرس تعل ّ ّ
أو اضطرابات انتباه وتركيز) َتستوجب ،حسب رأيه ،أن يُجرى
امتحانه يف ظروف مالءَمة ،يمكنه الحصول عىل رشوح عن عمليّة
التّسجيل وعىل الوثائق املطلوبة منه يف موقع املركز يف اإلنرتنت:
.www.nite.org.il
جامعي بسبب إعاقات أو مشاكل
من ال يستطيع الجلوس عىل كريس
ّ
جسدية (مثل حمل يف مرحلة متق ّدمة ،سمنة مفرطة ،مُقعد عىل كريس
عجالت وما شابه) ،عليه أن يق ّدم طلبًا المتحان يف ظروف مالءمة
ً
وفقا للتعليمات املنشورة يف موقع املركز (إعاقات ومشاكل جسديّة) .
يجب توصيل إستمارة التّسجيل وكذلك ّ
كل الوثائق املطلوبة
إىل املركز القطريّ لالمتحانات والتّقييم بالربيد أو ُت َ
سلَّم
ً
مبارشة حتى موعد انتهاء التّسجيل .بعد هذا املوعد
باليد
لن يكون باإلمكان تحديث أو تصحيح ّ
التقارير ّ
الط ّبيةّ
أو ّ
التشخيصات ،وال يمكن تقديم اعرتاضات .م ّدة معالجة
ّ
الطلب قد تستم ّر لغاية  25يوم عمل من موعد وصوله ،لذلك مَن
يُق ّدم طلبه يف ّ
الشهر األخري للتّسجيل ،عىل األرجح لن يكفيه الوقت
ّ
بالحق يف
لتعديل طلبه أو لتقديم اعرتاض .املركز يحتفظ لنفسه
تشخيصا إضافيًّا ،غري
أن يطلب من املمتحَ ن معطيات إضافيّة أو
ً
تلك التي ت ّم استالمها.
ّ
باستطاعتك متابعة مراحل معالجة طلبك يف املنطقة الشخصيّة يف
موقع املركز بواسطة الضغط عىل ״הצג מצב פניה״.
حق املؤسّ سات الّتي تتسلَّم عالماتك أن تتسلّم ً
إنتبه :من ّ
أيضا
ُ
ّ
ّ
معلومات عن الظروف التي أج ِريَ فيها امتحانك.
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يحق ّ
ّ
لكل من يُمتحَ ن يف االمتحان السّ يكومرتيّ يف ظروف مالءَمة
يف لغة غري اللّغة العربيّة أن ي ُمتحَ ن ملرّة واحدة مجا ًنا يف امتحان
"ياعيل" يف ظروف مالءمَة ابتدا ًء من املوعد التّايل ملوعد االمتحان
السّ يكومرتيّ الّذي ام ُت ِحن به .بعد االمتحان السّ يكومرتيّ يف ظروف
ّ
الحق رسالة ترشح لهم
مالءَمةُ ،ترسَ ل إىل املمتحَ نني أصحاب هذا
بالتّفصيل كيفيّة التّسجيل المتحان "ياعيل" يف ظروف مالءَمة.

معالجة استمارة ّ
التسجيل
تعبئة االستمارة

أُر ِف َقت بهذه األوراق استمارة تسجيل .عليك الحرص عىل تعبئتها
كاملطلوب.
8

8

8

إنسخ رقم هويّتك من بطاقة الهويّة .أكتب رقم الرّقابة (ر.ر).
في الخانة المنفردة .إذا كنت ال تعرف رقم الرّقابة ،فاترك
المخصصة له فارغة .إذا كان رقم هويّتك يحوي أق ّل
الخانة
ّ
من  8منازل ،فامأل جمي َع الخانات الفارغة المُتبقية من جهة
اليسار بأصفار.
إذا لم يكن بحوزتك هويّة إسرائيليّة ،ولكنّك تحمل جواز سفر
إسرائيلي ،ال ُتسجّ ل رقم الجواز ،وإ ّنما انسخ رقم الهويّة
ّ
الذي يظهر فيه.
إسرائيلي،
إذا لم يكن بحوزتك هويّة إسرائيليّة أو جواز سفر
ّ
األجنبي بحيث يقع آخر رقم في
سَ جّ ل رقم جواز السّ فر
ّ
المخصصة
الخانة األخيرة من جهة اليمين (أترك الخانة
ّ
لرقم الرّقابة فارغة).

االستمارة التي تصل دون رقم هو ّية/جواز سفر  -لن تت ّم
معالجتها!
مالحظة :إهت ّم بأن يكون رقم الهويّة الذي ُتسَ جِّ له أثناء تسجيلك
للمؤسّ سة التّعليميّة مطاب ًقا لرقم الهويّة املسجّ ل يف استمارة
التّسجيل لالمتحان السّ يكومرتيّ .

دفع رسوم االمتحان في البنك
بعد تعبئة االستمارة من الجهتنيِّ ،
وقع عليها وادفع رسوم
االمتحان يف أحد فروع البنوك بواسطة سند ال ّدفع (שובר תשלום)
ّ
الظاهر يف هامش االستمارة .إنزع وصل املمتحَ ن (קבלה לנבחן)
واحتفظ به .إذا ضاعت استمارة التّسجيل ،فالوصل يُثبت أ ّنك
َ
الصالحيّة األخري لرسوم
دفعت الرّسوم! يف سند ال ّدفع يُذكر موعد ّ
االمتحان .إهت ّم بال ّدفع حتّى هذا املوعدّ ،
وإل فلن يت ّم استيعاب
استمارة تسجيلك.
إنتبه :ال عالقة بني املوعد األخري لل ّدفع وبني موعد انتهاء
ّ
التسجيل.
ّ
موظف البنك عىل استمارة التّسجيل يف
إهت ّم بأن يختم
َ
َصلت إىل املركز استمارة ال
األماكن الثّالثة املع ّدة لذلك .إذا و َ
تحمل ختم البنك ،فلن تت ّم معالجتها إىل أن يت ّم التّصديق عىل
ال ّدفع ،ومن شأن ذلك أن يعرقل تسجيلك للموعد الذي تريده.

إرسال استمارة ّ
التسجيل
َ
ضع استمارة التّسجيل داخل املغلّف الربيديّ املرفق وأرسلها
بواسطة الربيد املسجَّ ل (דואר רשום) حسب التّعليمات املسجّ لة
عليها .إهت ّم بأن تصل االستمارة إىل املركز ّ
حتى موعد انتهاء
ّ
التسجيل ملوعد االمتحان الّذي سجّ لت اليه .من امله ّم أن تعرف
أن ال ّدفع بالبنك ال ُي ّ
ّ
شكل تسجيالً لالمتحان (فالبنك ال ينقل
ّ
ّ
تفاصيلك الشخصيّة للمركز) .التسجيل يت ّم فقط حينما تصل
استمارة التّسجيل إىل املركز.
ُي َ
حظر إرسال استمارة ّ
التسجيل بواسطة الفاكس.

ال ّدعوة لالمتحان
بعد وصول استمارة التّسجيل إىل مركز ال ّدعوات (מרכז הזימונים)

يُرسَ ل إليك تصديق عىل تسجيلك إىل عنوان بريدك العاديّ أو إىل
اإللكرتوني.
عنوان بريدك
ّ
أن ّ
التفاصيل املكتوبة يف ّ
كل ّ
تأكد من ّ
ّ
التصديق دقيقة (اسمك،

رقم هويّتك ،موعد ولغة االمتحان) .إذا وق َع خطأ ،فأصلحه فورًا
يف املنطقة ّ
الشخصيّة يف موقع املركز أو بواسطة اال ّتصال هاتفيًّا
بمركز ال ّدعوات.
بعد انتهاء التّسجيلُ ،ترسَ ل إليك تفاصيل إدراجك يف االمتحان
اإللكرتوني .إذا رغبتَ يف فحص إمكانيّة
بالربيد العاديّ أو بالربيد
ّ
ُ
َ
درجت فيه ،فبإمكانك القيام بذلك
تغيري مكان االمتحان الّذي أ
خالل أسبوع واحد بعد اإلدراج يف املنطقة ّ
الشخصيّة أو بواسطة
هاتفي بمركز ال ّدعوات .التّغيري مرشوط ّ
بتوفر مكان شاغر.
ا ّتصال
ّ

تغيير موعد االمتحان
إذا سجَّ لت ملوعد امتحان ّ
معي وترغب يف تغيريه ،فيمكنك القيام
بذلك يف املنطقة ّ
الشخص ّية يف موقع املركز ،أو بواسطة التّوجّ ه
ص َل طلبك إىل
إىل مركز ال ّدعوات هاتفيًّا أو بالربيد املسجّ ل .إذا َو َ
مركز ال ّدعوات قبل انتهاء ّ
التسجيل للموعد الذي قد سجّ لت له
منذ البداية ،فسيت ّم تغيري املوعد بحسب طلبك دون دفع رسوم.
لتغيري موعد امتحانك بعد انتهاء التّسجيل ،عليك االتصال هاتفيًّا
بمركز الدّعوات .تغيري كهذا مرشوط بدفع رسوم بنسبة  18%من
رسوم االمتحان القائمة يوم تقديم ّ
الطلب .املمتَحَ ن الذي يتغيَّب
عن االمتحان ،بإمكانه اختيار موعد آخر يف املنطقة ّ
الشخصيّة
يف موقع املركز بعد مرور حوايل  10أيّام عىل يوم االمتحان الذي
تغيَّب عنه مقابل دفع رسوم بنفس النّسبة أعاله.

إلغاء ّ
التسجيل
َ
اضطررت إىل إلغاء تسجيلك لالمتحان ،توجّ ه إىل مركز ال ّدعوات
إذا
اإللكرتوني  ، zimunim@nite.org.ilأو بالفاكس
بالربيد
ّ
 ، 02-6753538أو برسالة يف الربيد املسجَّ ل .س ُتعاد إليك رسوم
االمتحان بعد خصم رسوم املعالجة التي يستدعيها التّسجيل حسب
ينص فيها القانون غري
تعليمات القانون .عادةً ،ما عدا يف حاالت ّ
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َصلَتْ رسالة اإللغاء قبل موعد انتهاء ّ
التسجيل ملوعد
ذلك ،إذا و َ
االمتحان الذي سجّ لت له ،س ُتخصم رسوم مُعالجة بنسبة 15%
َصلَتْ رسالة اإللغاء للمركز بعد موعد
من رسوم االمتحان .وإذا و َ
انتهاء التّسجيل لالمتحان ،وخالل ثالثة أشهر بعد االمتحان،
خصم رسوم معالجة بنسبة  30%من رسوم االمتحان.
س ُت َ

ّ
متأخر
تسجيل

إذا َفاتك موعد انتهاء التّسجيل لالمتحان وال يمكنك تأجيل
ّ
املتأخر ،وذلك
امتحانك للموعد التّايل ،بوسعك محاولة التّسجيل
حتّى ثمانية أ ّيام عمل قبل موعد االمتحان .لهذا الغرض
عليك اال ّتصال هاتفيًّا بمركز ال ّدعوات واالستفسار أذا ّ
تبقت
أماكن شاغرة وكيف تتم عملية التّسجيل .يف حالة كهذه تكون
الرّسوم بنسبة  150%من رسوم االمتحان العاديّة ،ولن يكون
الخاصة
بإمكانك اختيار منطقة االمتحان .بسبب الرتتيبات
ّ
ملعالجة طلبات املمتحنني الذين يرغبون يف إجراء االمتحان يف
ّ
متأخر لالمتحان يف ظروف
ظروف مالءمة ،ال يوجد تسجيل
مال َءمة.

إرسال العالمات

للمؤسسات ّ
ّ
التعليم ّية
إرسال العالمات
ُترسَ ل عالماتك خالل  45يومًا إىل الجامعات التّالية:
بن-چوريون يف ّ
النقب ،بار-إيالن ،حيفا ،العرب ّية يف القدس،
تل-أبيب والطخنيون.
ً
وفقا لطلبكُ ،ترسَ ل العالمات ً
أيضا إىل مؤسّ سات إضافيّة ُتشري إليها
أنت يف استمارة التّسجيل ،حسب مفتاح الرّموز التّايل:

ّ
المؤسسات ورموزها
قائمة

8

04
05

الك ّليّة األكاديميّة تل-حاي
األكاديمي
ك ّليّة اإلدارة (המכללה למינהל)  -املسار
ّ

07
08

إذا لم ُتسجِّ ل لالمتحان بتا ًتا ،ومع ذلك عليك التّق ّدم لالمتحان،
قد يكون بإمكانك التّسجيل يف يوم االمتحان نفسه.
يف حالة كهذه عليك االتصال خالل ستة أيام عمل قبل موعد
االمتحان بمركز ال ّدعوات للتّ ّ
أكد من وجود أماكن شاغرة
وللحصول عىل تفاصيل دقيقة بشأن أنظمة االمتحان .تنظيم
امتحان كهذا يتطلّب ترتيبات خاصة ،ولذلك ّ
فان تكاليف
خاص :رسوم ال ّدفع لهذا االمتحان هي
االمتحان عالية بشكل
ّ
ُ
 250%من رسوم االمتحان العاديّة (مرّتني ونصف) .إذا أجري
امتحان حسب هذا النّظام ،فتجدر اإلشارة إىل ما ييل:
8

03

-----------------الك ّليّة األكاديميّة تل-أبيب  -يافا

06

تسجيل في يوم االمتحان

8

02

جامعة أريئيل يف ّ
السامرة

10
11
12

الك ّليّة األكاديميّة سپري
ك ّليّة أكاديميّة هداسا القدس

14

الك ّليّة األكاديميّة عيمق يزرعئيل
الك ّليّة األكاديميّة كنريت

16
18

ّ
الضاحية األكاديميّة كريات أونو
*
الك ّليّة األكاديميّة أحڤا
الك ّليّة األكاديميّة أشكلون

19

جيش الدفاع  -عتوداه أكاديميّة
عزرئييل  -الك ّليّة األكاديميّة للهندسة القدس

20

*

21
23

الك ّليّة األكاديميّة هرتسوچ
الك ّليّة األكاديميّة بيت-بريل

25

معهد ڤينچيط ،كلية ّ
للتبية البدنيّة
الك ّليّة األكاديميّة ّ
للتبية چڤعات واشنطن

27

ك ّليّة «بيت ريڤكا»
ك ّليّة لڤينسكي ّ
للتبية

29

ك ّليّة سمينار هكيبوتسيم
أورط براودة ،الك ّليّة األكاديميّة للهندسة

24
26
28
30

*

*

31

أورانيم ،الكليّة األكاديميّة ّ
للتبية
القاسمي  -ك ّليّة أكاديميّة ّ
للتبية

33

ك ّليّة سخنني لتأهيل املع ّلمني
*
الك ّليّة األكاديميّة العربيّة ّ
للتبية يف إرسائيل  -حيفا
الك ّليّة األكاديميّة ّ
للتبية چوردون  -حيفا

36

ك ّليّة أوهلو يف َكترسين
الكليّة األكاديميّة ّ
للتبية تلپيوت

32
34
35
37
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*

«حمدات هداروم»  -الك ّليّة األكاديميّة ّ
للتبية
ك ّليّة ّ
التبية عىل اسم داڤيد يلني

22

 8دفع الرّسوم يت ّم في مكان االمتحان ونق ًدا فقط .لن ُتقبل
ّ
الشيكات.
ّ
المتأخرين في ّ
التسجيل:
يرجى انتباه
ّ
ّ
ّ
بسبب الرّسوم الباهظة للتسجيل املتأخر والتسجيل يف
ً
يوم االمتحانّ ،
مكانا ،فإ ّنه
وألن هذا التّسجيل ال يضمن
غري محبّذ ،وهو ُم َع ّد للحاالت ّ
الطارئة فقط.

تكنولوجي حولون
أكاديمي
معهد
ّ
ّ
املركز متعدّد املجاالت هرتسليا (המרכז הבינתחומי)
شنكار  -هندسة ،تصميمّ ،
فن

17

على الممتَحَ نين التواجد في مكان االمتحان قبل ساعتين
من بدئه لكي تتسنّى لنا إمكانيّة جباية الرّسوم وتوزيعهم
على غرف االمتحان.

األكاديمي لِڤ
املركز
ّ

09

15

ّ
واألحقيّة لمن يُسجَّ ل أو ًّل .ليست
عدد األماكن محدود،
هنالك إمكانيّة لحجز األماكن مسب ًقا.

*

األكاديمي روپني
املركز
ّ

13

االمتحان يَجري في مكان واحد فقط في البالد.

*

*

38
39
40
41
42
43
44
45
*

أفيكا  -الك ّليّة األكاديميّة للهندسة يف تل-أبيب
الك ّليّة األكاديميّة ّ
للتبية عىل اسم كي برئ ّ
السبع
ّ
أوروت إرسائيل  -ك ّليّة أكاديميّة للتبية

طلبات تغيير
*

إفراتا  -ك ّليّة أكاديميّة ّ
للتبية
ك ّليّة صفد األكاديميّة

األكاديمي َشليم
املركز
ّ
الغربي
الك ّليّة األكاديميّة الجليل
ّ
األكاديمي
مَ ال  -املركز للتّعليم
ّ

مؤسسة تستخدم عالمات اختبار فرز مستوى العبريّة « -ياعيل»

إذا كنت ترغب في إرسال عالماتك إلى قسم السّ نة التّحضيريّة
أشر إلى اسم المؤسّ سة التّعليميّة التي تقام فيها
للجامعاتِ ،
السّ نة التّحضيريّة.
ال يُرسِ ل املركز عالمات االمتحان إىل مؤسّ سات أخرى غري تلك
املفصلة أعاله .تع ّه َدت ك ّل املؤسّ سات باستخدام العالمات لغرض
ّ
عمليّة القبول إليها ال غري.
تقوم املؤسّ سات التّعليميّة بمعالجة طلبات ّ
مرشحيها باالستناد
إىل العالمات التي أرسلها املركز القطريّ لالمتحانات والتّقييم
ً
مبارشة.
إليها

َ
للممتحن
إرسال العالمات
خالل  45يومًا من يوم االمتحان ُترسل العالمات إىل املُمتَحَ نني
اإللكرتوني أو ُترسل بالربيد العاديّ عىل العنوان
بواسطة الربيد
ّ
املُسَ جَّ ل يف استمارة التّسجيل .إذا لم ُتعا ِرض الحصول عىل
اإللكرتوني ،فسيت ّم إرسال العالمات
العالمات بواسطة الربيد
ّ
بهذه ّ
الطريقة فقط .إذا عار َ
َضت الحصول عىل العالمات بواسطة
اإللكرتوني ،فسيت ّم إرسال العالمات بالربيد العاديّ فقط.
الربيد
ّ
باإلضافة إىل ذلك ،بإمكانك ً
أيضا مشاهدة عالماتك يف موقع املركز
عىل اإلنرتنت ،www.nite.org.il :بعد وقت قصري من موعد
إرسالها إىل املؤسّ سات التّعليميّة ،وحسب تفاصيلك ّ
الشخصيّة :رقم
الهويّة ورقم املستند "מספר האסמכתה" (رقم املستند يظهر يف
مصادقة التّسجيل ،ويف ال ّدعوة لالمتحان ،ويف «مستند املمتحَ ن»
الّذي ستحصل عليه بعد انتهاء االمتحان).
8

حساب العالمات يَجري في الوقت نفسه لعامّة الممتحَ نين
في الموعد ،وال توجد إمكانيّة للتّبكير في إرسال عالمات
مُمتَحَ ن ُم َعيَّن.

8

ال يقوم المركز بإعطاء العالمات عن طريق الهاتف أو
الفاكس.

8

إرسال نسخة إضافيّة عن العالمات إلى المُمتحَ ن بواسطة
الربيد العاديّ خالل  3أشهر من موعد االمتحان ال يستلزم
دفع رسوم.

َ
أردت ،بعد التّسجيل ،أن ترسَ ل عالماتك إىل مؤسسات إضاف ّية
إذا
َ
ّ
عدا تلك التي ذكرتها من قبْل يف استمارة التسجيل أو أن تعرتض
عىل إرسالها إىل إحدى الجامعات أو أكثر ،بما يف ذلك الطخنيون،
اإللكرتوني ،بإمكانك القيام بذلك عرب موقع املركز
أو إىل بريدك
ّ
أو بواسطة رسالة إىل قسم العالمات  score@nite.org.ilأو
بواسطة فاكس رقم  .02-6754765قسم العالمات سيص ّدق
استالم طلبك بر ّد مكتوب.
إرسال العالمات إىل املؤسّ سات معفي من دفع رسوم.

إضافي لصفحة اإلجابات
طلب إجراء فحص
ّ
تت ّم قراءة صفحة اإلجابات بواسطة قارئ برصيّ  .هذه القراءة
هي قراءة دقيقة تمامًا ،ومع ذلك يتيح املركز القطريّ إمكانيّة
إعادة فحص صفحة اإلجابات .يُعاد الفحص بشكل يدويّ .
الكتابي،
خالل الفحص اإلضايفّ لن تقيَّم من جديد مهمّة التّعبري
ّ
إ ّنما سيفحص إذا ت ّم تسجيل تفاصيل التّقييم ّ
الصحيح.
بالشكل ّ
معالجة ،ولكن إذا ّ
تبي عقب
هذا اإلجراء يستلزم دفع رسوم
َ
ً
فعل يف قراءة صفحة
الفحص املعاد أ ّنه قد حصل خطأ
اإلجابات فس ُتعاد رسوم املعالجة للمُمتَحَ ن .إذا كنت معنيًّا
بتقديم طلب إلعادة فحص صفحة إجاباتك ،بإمكانك القيام
بذلك عرب موقع املركز أو بواسطة رسالة إىل قسم العالمات
 score@nite.org.ilأو بواسطة فاكس رقم .02-6754765
يمكن تقديم طلب إلعادة فحص صفحة اإلجابات حتّى ثالثة
أشهر من تاريخ االمتحانُ .ترسل اإلجابة بعد سبعة أيّام من
موعد وصول ّ
الطلب والرّسوم.

دعوة المتحان ُمعاد
خالل تقييم االمتحاناتُ ،تجرى فحوصات روتينيّة ،غايتها أن
أن العالمات التي ُتحسب ّ
َتضمن ّ
عب عن مقدرته
لكل ممتحَ ن ُت ّ
بشكل صادق .يف بعض الحاالت يواجه املركز القطريّ لالمتحانات
والتّقييم صعوبات يف تقييم امتحان ما بسبب ُمعطيات شا ّذة أو
غري ُمتَّسِ َقة ظهرت فيه ،أو بسبب مشاكل تقنيّة.
ُعي أليّ سبب كان ،بما
إذا ثار ش ّك بشأن مصداقيّة عالمة امتحان م َّ
يف ذلك األسباب املذكورة أعاله ،تت ّم دعوة املمتحَ ن إلجراء امتحان
مُعاد يف مكاتب املركز القطريّ لالمتحانات والتّقييم يف القدس،
وتجُ مَّد عالمته حتى يُزال ّ
الشك .فقط بعد إجراء االمتحان املعاد
يقرّر املركز بشأن مواصلة معالجة الحالة.
يخصهم األمر دعوة المتحان مُعاد،
عاد ًةُ ،ترسَ ل إىل املمتحَ نني الذين
ّ
وذلك خالل ستّة أسابيع تقريبًا من يوم االمتحان ،ولكن قد ُترسل
دعوة كهذه يف موعد أكثر تأ ُّ
خرًا.

-5-

ّ
توجهات ومالحظات
8

التّ ّ
حفظات حول سير عمليّة االمتحان (إن و ُِج َدتْ ) يجب
توجيهها كتابيًّا ،عن طريق الموقع ،الفاكس أو البريد إلى
قسم ّ
توجهات الجمهور ،وذلك خالل أسبوع واحد من
يوم االمتحان.

8

في ّ
كل توجّ ه إلى المركز القطريّ لالمتحانات والتّقييم،
الرّجاء ذكر االسم ،رقم الهويّة ،نوع االمتحان وموعد
االمتحان.

اإللكتروني في استمارة ّ
التسجيل
مهم ج ًّدا تعبئة عنوان بريدك
ّ

لخدمتك المنطقة ّ
الشخص ّية في موقع المركز www.nite.org.il

الشخصيّة تستطيع مشاهدة المعلومات ّ
في المنطقة ّ
الشخصيّة والقيام بالعمليّات ّ
التالية:
8
8
8
8
8
8
8

تحديث التّفاصيل ّ
الشخصيّة
تغيير مكان االمتحان وموعده
تغيير قائمة المؤسّ سات التّعليميّة التي ترغب في إرسال العالمات إليها
طلب إلعادة فحص االمتحان
مشاهدة العالمات
طلب نسخة إضافيّة لشهادة العالمات
َ
َّ
متابعة طلبك لالمتحان في ظروف مالءمة (مراحل مُعالجة الطلب  -מצב פניה)

ّ
توجهات للحصول على تفاصيل أخرى ولالستفسار:
تسجيل لالمتحان،
تعديل تفاصيل شخصيّة

إرسال العالمات،
طلب إلعادة فحص االمتحان

امتحان يف ظروف مالء َمة

أسئلة ومالحظات عامّ ة

مركز ال ّدعوات

قسم العالمات

وحدة االمتحانات املال َءمة

قسم توجّ هات الجمهور

القطري لالمتحانات ّ
ّ
والتقييم
المركز
www.nite.org.il

ص.ب 26015 .القدس 9126001

تلفون  02 – 6759555األحد  -الخميس 15:30 – 08:30
فاكس 02 – 6759543

األنظمة ُمصاغة بصيغة ال ُم ّ
ذكر للتّسهيل فقط.

الحق في استعمال إجابات ال ُممتَ َحنين (بعد إزالة التّفاصيل ّ
ّ
الشخصيّة)
القطري لالمتحانات والتّقييم لنفسه
يَحفظ المركز
ّ
لعرضها كنماذج أو بهدف البحث.
ّ
الحق في تغيير األنظمة والشروط الواردة أعاله ،حسب الحاجة.
القطري لالمتحانات والتّقييم لنفسه
يَحفظ المركز
ّ
PRA0418S
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