
 الدراسات العلیا في التخنیون

.  1956الّدراسات العُلیا رسمی�ا في سنة  مدرسة، وقد تأسَّست 1948 سنةفي التخنیون منذ  تجري الدراسات العلیا
منذ تأسیسھا، دربت المدرسة   خنیون.الّدراسة للَّقبین الثَّاني والثَّالث تجري، تقریبًا، في جمیع الوحدات األكادیمیَّة في التَّ 

الطب ، الھندسة المعماریة ،العلوم ،درجة الدكتوراه في الھندسةمن حملة   4565و  درجة الماجستیرمن حملة  18.636
 على جمیع جوانب الحیاة في دولة إسرائیل.ة بصم واترك ن، الذی والتَّدریس

 

 العُلیامدرسة الّدراسات أنواع الشھادات التي تمنحھا 

  ماجستیر في العلوم (مع أطروحة)

Master of Schience 

MSc 

 ماجستیر في الھندسة

Master of Engineering 

ME 

 دكتور في الفلسفة 

Doctor of Philosophy 

PhD 

 دراسات الماجستیر

 لخبرة في مجال معین.من ا د الطالب بمعرفة واسعة ومستوى عالٍ تزوِّ (مع أُطروحة)  الّدراسة للقب "ماجستیر في العلوم"
یمكن أن یكون نھائیّة.  ، إجراء بحث، مشروع ھندسي أو أطروحةخاصوفقًا لبرنامج  مواضیعیُطلب من الطالب دراسة 

أن یترّكز في دراسة ظواھر ُممیَّزة في العلوم البحتة أو العلوم  ،إما نظریًا أو تجریبیًا ،أو مشروع درجة الماجستیر ،البحث
  عملیات اإلنتاج.ل الھندسي أو تصمیملأكثر ل یكون عملی�ا تقدیم نھجالتّطبیقیَّة، أو 

لقب ماجستیر بدون  جمیع الكلیات الھندسیة تقریبا. وتمنُحھاأطروحة،  بدوندرجة "ماجستیر في الھندسة" ھي درجة 
حھ أیًضا بعض الُكلِّیَّات غیر الھندسیّة، مثل، تخطیط الُمدن واألقالیم، إدارة األعمال، وفي ھذه الحالة، فإن أطروحة تمن

ى "ماجستیر في الھندسة"،  . ھذا اللقب یشمل دراسة مواضیع، فقط، ولكن "ماجستیر ... في المجال المعین"اللقب ال یَُسمَّ
 ووظیفة بحث ("سیمنریون") محدودة. 

 

  للحصول على درجة الماجستیر لتقدیم ترشیحالحد األدنى ات متطلّب

ل یُمكن أن یتقّدم بالتَّرشیح  ، الذین ال من مؤسسة أكادیمیة معترف بھا في إسرائیل أو في الخارج الحاِصلون على لقب أوَّ
 (أو ما یُعادلھ). كل وحدة لھا الحق في تحدید عتبة قبول أعلى من الحد األدنى.   75یقل متوسط عالماتھم عن 

المَرشَّحون الذین درسوا خارج البالد، ویرغبون في تقدیم ترشیحھم للُكلِّیَّات: ھندسة الكھرباء، الھندسة المیكانیكیَّة، 
 .0343العام، ترمیز (كود) التّخنیون لالمتحان:  GRE-نھم التّقدُّم إلى امتحان الـ الفیزیاء والكیمیاء، یُطلَُب م

قائم في  التَّرشیحقبل مناقشة  ُمرِشدیجاد إشرط الُمرّشحون للُكلِّیَّات العلمیَّة، علیھم أن یِجدوا ُمرِشًدا قبل تقدیم التَّرشیح. 
راسة".   إضافیة ُكلِّیَّات  ؛ یُرَجى قراءة المواد التي تظھر على موقع مدرسة الدراسات العُلیا، تحت عنوان "برامج الّدِ



 الُمرّشحون الذین درسوا خارج البالد ولدیھم جنسیَّة إسرائیلیّة، علیھم اجتیاز امتحان في اللغة العبریَّة، قبل قبولھم للّدراسة. 

ابط: الوحدات األكادیمیَّة، البرامج الدراسیَّة، یُمكن اإلّطالع على عتبات القبول الم طلوبة لكل وحدة أكادیمیَّة على الرَّ
 الُخَطط الّدراسیَّة والُمرِشدون.  

راسات العُلیا.   لمزید من التَّفاصیل یُمكن اإلّطالع على أنظمة مدرسة الّدِ

راسة للقب الّدكتوراه  الّدِ

راسة للقب دكتور في الفلسفة تستمر   ، وھي تتطلّب، عادةً، المكوث في التَّخنیون بدوام كامل. ة ثالث إلى أربع سنواتلمدالّدِ
مة وفي س الطالب وقتھم بشكل رئیسي للبحثكرِّ یُ  ، ویُشاركون في حلقات دراسیَّة ("سیمینار") حول مواضیع متقّدِ

موجز لموضوع بحثھم  عرضم في نھایة السنة األولى من دراستھم، علیھم تقدیدورات، وفقًا لبرنامج دراسي شخصي. 
حول الموضوع الذي  صليّ أَ ویجب أن یثبتوا قدرتھم على إجراء بحث مستقل  االمتحانفي ھذا  ح.یواجتیاز امتحان الترش

حلقة دراسیّة تابعة للُكلِّیَّة، تقدیم  ضمنعملھم  القیام بعرضفي السنة األخیرة من دراستھم، یجب على الطالب  تم اختیاره.
 ل بحثھم واجتیاز االمتحان النھائي الذي یُجَرى شفھی�ا. أُطروحة حو

 

 متطلّبات الحد األدنى لتقدیم ترشیح للحصول على درجة الّدكتوراه

من مؤسسة أكادیمیة معترف بھا في إسرائیل  الحاِصلون على لقب ثاٍن مع بحث، من التَّخنیون أو یُمكن أن یتقّدم بالتَّرشیح 
. كل وحدة لھا الحق في تحدید عتبة 80، الذین ال یقل متوسط عالماتھم، وعالمتھم في األطروحة، عن أو في الخارج

 قبول أعلى من الحد األدنى.  

موا ِرسالتَي توصیة؛ إحداھما من ُمرِشد  الُمرّشحون لدرجة الّدكتوراه، علیھم أن یِجدوا ُمرِشًدا قبل تقدیم التَّرشیح، وأن یُقَّدِ
. یُوَصى باالستفسار عن  ھذه المتطلّبات، إذا ما كانت بعض الكلیات لدیھا متطلبات إضافیةللَّقب الثَّاني. األطروحة في ا

راسات العُلیا قة الّدِ  . في الوحدة األكادیمیة موجودة، بواسطة ُمنَّسِ

 غة العبریَّة، قبل قبولھم للّدراسة. الُمرّشحون الذین درسوا خارج البالد ولدیھم جنسیَّة إسرائیلیّة، علیھم اجتیاز امتحان في الل

العام، ترمیز (كود) التّخنیون لالمتحان:  GRE-المَرشَّحون الذین درسوا خارج البالد، یُطلَُب منھم التّقدُّم إلى امتحان الـ 
0343. 

راسة للحصول على درجة الّدكتوراه، اِغبُون في الّدِ یجو األلقاب الثَّانیة غیر البحثیَّة، الرَّ  قراءة المعلوماتیُرَجى منھم  ِخّرِ
 تحت عنوان "البحث االستكشافي". التي تظھر

ابط: الوحدات األكادیمیَّة، البرامج الدراسیَّة،  یُمكن اإلّطالع على عتبات القبول المطلوبة لكل وحدة أكادیمیَّة على الرَّ
 الُخَطط الّدراسیَّة والُمرِشدون.  

راسات العُلیا. لمزید من التَّفاصیل یُمكن اإلّطالع   على أنظمة مدرسة الّدِ

مدرسة  فإن، )PhD(ودكتور في الفلسفة ) MSc( بالنِّسبة للطُّالب الذین یدرسون بدوام كامل أللقاب الماجستیر في العلوم
 للمتمیّزیندراسیة  انحً راسیة (من األفضل في البالد)، مِ عدًدا كبیًرا من المنح الدِّ  ؛ظروفًا محسنة الّدراسات العُلیا توفِّر لھم

خارج في مؤتمرات  الفعَّالةمن المنح الدراسیة للمشاركة  اكبیرً  ادً دَ وعَ  مساكن طلبة في الحرم الجامعي األخضروجوائز، 
 .البالد

 

 

 

 توجیھات للبحث عن ُمرِشد  



 ُمرِشد:    ھناك عدة طرق إلیجاد 

ابط طریق عن كل  في.  البحث لمجاالت قائمة على الحصول یُمكن"، لیاالعُ  الّدراسات في وباحثون البحث مجاالت" الرَّ
  التَّدریس، مجاالت البحث وطریقة االتّصال بھم.  ھیئةقائمة بأسماء أعضاء في  تُفتَحواحد منھا 

 "أُطروحات" في الموقع:   التّبویب عالمة بواسطة

 (األطروحات)، مع أسماء الُمرِشدین. تظھر قائمة الرسائل الجامعیة(باإلنجلیزیَّة)،  كلمات البحثبعد كتابة 

 یجب االتّصال مع الُمرِشدین الُمحتَملین بواسطة البرید األلكتروني. 

 بواسطة عالمة التَّبویب: الوحدات األكادیمیَّة، البرامج الدراسیَّة، الُخَطط الّدراسیَّة، الُمرِشدون ومواقع الُكلِّیَّات: 

  جدول مع قائمة الكلیات. یظھر

  .ةیَّ لِّ كُ المت في دِّ تحتوي على األطروحات التي قُ  توجد أعمدةة یَّ لِّ جانب كل كُ إلى 

 یجب االتّصال مع الُمرِشدین الُمحتَملین بواسطة البرید األلكتروني. 

راسات العُلیا، طلب قائمة بأسماء الُمرِشدین الذین یعملون في مجال البحث الذي یھتم بھ  یُمكن، بواسطة سكرتاریة الّدِ
 الُمَرشَّح. 

رقم ھاتف كل سكرتاریة یظھر تحت عالمة التَّبویب: الوحدات األكادیمیَّة، البرامج الدراسیَّة، الُخَطط الّدراسیَّة، الُمرِشدون 
 لِّیَّات. ومواقع الكُ 

ابط:    نشر مقترحات بحثیة جدیدة للطالببواسطة الرَّ

 

یجو الكُلِّیَّات  ِخّرِ

یج كلیّة معترف بھا من مجلس التَّعلیم العالي وحاِصلة على تصریح ِمن قِبَلھ لمنح لقب جامعي  یُمكن أن یتقّدم للترشیح ِخّرِ
ل.   أوَّ

یج إحدى الُكلِّیَّات التي تمنح اللَّقب األك َم ترشیحھ لقسم تدریس ِخّرِ ل للتَّدریس في المدارس الثَّانویَّة، یُمكن أن یُقَّدِ ادیمي األوَّ
 العلوم والتّكنولوجیا، فقط.  

 

 .ا وتحصیلھ فیھانطاقھ ،كل مرشح وفقا لدراساتھ السابقة طلب سیتم فحص

 

 ذوو االحتیاجات الخاصَّة

  لألشخاص ذوي اإلعاقة (الَمنالیَّة) الوصولسھولة 

 حرم جامعي مفتوح للجمیع  -التَّخنیون

إلى برنامج  ،اتالثمانینیَّ سنوات في  في كونھ قد بادر،والھیئات العامة األخرى،  في البالد،بین الجامعات  التَّخنیون رائِدٌ 
ساسیة المبادئ األ جزًءا كبیًرا منھ. ذَ ونفَّ  ،لألشخاص ذوي اإلعاقات شامل لجعل الحرم الجامعي سھل الوصول بالنسبة 

بل  ،الحرم الجامعي ال یخدم الطالب فقط الُمساواة في الُحقُوق، واعتبار أنمفھوم خالل من تشّكلت  المنالیَّةلبرنامج 
 .سابٌِق لوقتھتصور وھو  – األكادیمي والطَّاقماإلداري  الطَّاقم -العاملین فیھ أیضا 

 



الُمالَءمات . ُمختلف الُمستویاتعلى ، ذوي اإلعاقاتالمباني في الحرم الجامعي لألشخاص % من 90حوالي تم تكییف 
دورات  مصاِعد إضافیَّة للمباني القائِمة، ُمرتَقَیَات، ل من خاللھا إلى المباني،الوصو یسھلإجراؤھا تشمل طرقًا  تمَّ التي 
في حوالي أنظمة دعم صوت  ،لذوي االحتیاجات الخاصة مساكن الطَّلبةفي  سھلة الوصولشقق سھلة الوصول،  میاه

 ،اإلضاءة تقویة ،مبتكر لتوجیھ األشخاص الذین یعانون من إعاقات بصریة يّ نظام صوت خمسین قاعة وُغرفة تدریس،
 .الفتات توجیھ وغیرھا

التأمین  ومن مؤسَّسةأصدقاء التخنیون  ِمن قِبَلمن تبرعات سخیة  ، جاَءتواسع النطاق المنالیَّةمصادر التمویل لمشروع 
   مالیین دوالر.أربعة أكثر من  ،للجمیع المنالیّةیبلغ إجمالي استثمار التخنیون في مجال  الوطني.

ُمھا وحدة دعم الطُّالب. ھذه الخدمات تشمل الّدعم  باإلضافة إلى ذلك، تتوفّر للطُّالب ذوي االحتیاجات الخاصَّة خدمات تُقّدِ
االتّصال مع الجھات  تأمین الوطني وھیئات المساعدة األخرى،ال مؤسَّسةإعمال الحقوق مقابل العاطفي، الوساطة من أجل 

لَة في الُكلِّیَّة،  اللجنة لقبول ، الخاصة) الُمالَءماتمثل اللجنة الطبیة (لجنة  ،ختلفةمُ الجان لِّ التمثیل االحتیاجات في ذات الّصِ
 ُمَرشَّحین في ظروف استثنائیَّة وغیرھا. 

 

مجال التَّشریع بخصوص الُمساواة في الحقوق والُمالَءمات، لألشخاص ذوي اإلعاقة في  في العقد األخیر، شِھدنا ثورةً في
ة التَّخنیونفي  أعمال الُمالَءمةونتیجة لذلك، فإن البالد.  ز في حرَ مة، یتم تحدیثھا وفقًا للتقدم المُ ة منظَّ طَّ وفق خُ  ُمستمرَّ

 آلخر. وقتٍ من  في المیدان تنشألبات واالحتیاجات التي الطَّ  ، وبحسبالتشریعات والمعاییر

 

رئیس  كھیئة استشاریة لإلدارة في ھذا المجال. للمنالیَّة،وتم إنشاء منتدى ، في التخنیون منالیَّةنسق وفقا للقانون، تم تعیین مُ 
 رابطة الطَّلبة،عمید أحد أعضاء الطاقم األكادیمي الكبار، ومن بین أعضائھ ممثلو اإلدارة، ممثّلون عن المنتدى ھو 

 اإلدارةرؤساء  بینھا منالجامعي،  في الحرم لفئات ُمختلفة تُجَرى تدریباتباإلضافة إلى ذلك، و إعاقة. الطالب وطالب ذو
  الصیانة في المباني. وُمدیرو

 وحدة دعم الطُّالب

وحدة دعم الطُّالب، التَّابعة لمكتب عمید الّطلبة، تشمل طاقم ُمستشارات یعمل على ُمساعدة الطُّالب ذوي اإلعاقة في 
 المجاالت التَّالیة: 

 .الدراسة، ال سیما في السنة األولى من ةوفقا لإلعاق ةالدراس ووتیرة العبءللتعامل مع  االستشارةتقدیم 

 .الُكلِّیَّةبالتعاون  ،تتناسب مع احتیاجات الطالب دراسیَّة"ة لَ ذْ بِ  "خیاطة

  م مناسبة ألسالیب التدریس في التخنیون.لُّ تطویر مھارات تع

 استشارة وُمتابعة في موضوع الُمالَءمات في االمتحانات. 

 الُمساعدة والوساطة ُمقابِل الُكلِّیَّات وأعضاء الطَّاقم األكادیمي. 

قین. إعطاء دروس ُمساعدة فردانیَّ   ة ِمن قِبَل طالب متفّوِ

  تصریح بالدُّخول إلى باحة حواسیب خاصَّة لذوي اإلعاقة البصریَّة. ح نْ مَ 

التّعامل مع الضُّغوط،  -المجال العاطفي؛ تقدیم االستشارة والّدعم فیما یتعلّق بقضایا المشاعر، وفقًا الحتیاجات الطَّالب
، 400وما شابھ ذلك.  وحدة دعم الطُّالب موجودة في بنایة أولمان، الطابق التَّواُصل بین األشخاص، اإلرھاق النّفسي 

 .8294112, 8294110, 8294546 ھاتف:

 

 للعودة إلى صفحة البیت، أُنقُر ھنا 



 أُنقُر ھنا للوصول إلى اللجنة لقبول ُمَرشَّحین في ظروف استثنائیَّة 

 انقر ھنا للحصول على مصادر المعلومات والمساعدة

 للموقع األلكتروني لوحدة دعم الطُّالب، أُنقُر ھنا


