تخرصاللغة العبرية الغراض مهنية

دبلوم مهني متخصص (سنة)
الخطة الذراسية
 1قائمة بأسماء المداقات المطروحة في البرنامج ( 32ساعة معتمدة) .
المداق باللغة العربية
لغة عبرية ()1

محادثة باللغة العبرية ()1

قواعد اللغة العبرية

مبادىء الكتابة ونظام التذكيل

الرخرة الدولية لقيادة الحاسوب

لغة االعالم العبرية

لغة عبرية ()2

مراسالت تجارية باللغة العبرية

ترجمة عبري ( صحف عبرية)

االستماع والمحادثة باللغة العبرية ()2
مهارات االترال والتواصل

مذروع التخرج
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المداق باللغة اإلنجليزية
)Hebrew language (1

)Hebrew Conversation (1
Hebrew Grammar

Principles of Writing and Formation System
International Computer Driving License
Hebrew Media language
)Hebrew Language (2

Commercial Correspondence in Hebrew

)Hebrew Translation (Articles and Studies
Listening and Conversation in Hebrew
Communication Skills
Graduation Project

وصف المداقات واألهداف الخاصة بكل مداق وعالقته بأهداف البرنامج
لغة عبرية (:)1

صسػ ىحا السداق ليكؽن مجخال الى اكداب الطالب السيارات األساسية في المغة العبخية الحجيثة مثل الحخوف االبججية وحخكاتيا،

كتابة وقخاءة ،بالخط العبخي السطبؽع واليجوي ،واألسساء مؼ حيث السفخد والجسع ،والسحكخ والسؤنث ،وكتابة جسل بديطة تتشاول

مؽضؽعات محجدة مؼ واقع الحياة اليؽمية ،ويتػ التخكيد ىشا عمى تختيب مفخدات الجسمة حدب مقتزيات المغة واالستخجام الدميػ
لمسفخدات والقؽاعج والتخاكيب المغؽية الشحؽية والرخفية بعج أن يتجرب عمييا الطالب .ويفزي الى معخفة الطالب بسا ال يقل عؼ

( )055مفخدة بالمغة العبخية ،تسكشو مؼ قخاءة نرؽص عبخية قريخة ،وتخكيب جسل بديطة بالمغة العبخية ،مختبطة بسؽاضيع ثقافية
فمدطيشية

محادثة باللغة العبرية ()1
يتجرب الطالب مؼ خالل ىحا السداق عمى التحجث بالمغة العبخية مؼ خالل إجخاء حؽارات تتشاول مختمف جؽانب الحياة اليؽمية،
كالحؽارات العائمية ،والتعارف في األماكؼ العامة كالسطارات والفشادق والسطاعػ واألسؽاق والسدتذفيات والسرارف ،مع التجرب عمى
االستساع لحؽارات عؼ طخيق الؽسائل التعميسية السختمفة السخئية والسدسؽعة.

قواعد اللغة العبرية:
يتشاول ىحا السداق السبادئ األساسية لقؽاعج المغة العبخية مثل السبشي الرخفي البديط ،بريغ األفعال :الساضي ،والسزارع
والسدتقبل ،واألمخ .والسرجر السؤول والرخيح ،وأقدام الكالم ،وأدوات التعخيف واالستفيام ،واإلضافة والشدبة والعطف والشعت،
والزسائخ ،واالسػ السؽصؽل ،واسػ اإلشارة ،والعجد.

كسا يحتؽي ىحا السداق عمى قؽاعج وأسذ االنذاء وانؽاع الجسل وبشائيا ويكثخ مؼ التساريؼ عمييا ويشتقل تجريجيا مؼ الجسل البديطة
الى الجسل السخكبة .اىجاف السداق اعطاء الطالب السقجرة عمى كتابة لغة مخكبة وتحميل نرؽص مخكبة واستخالص السيػ وذو
الفائجة مشيا.

مبادىء الكتابة ونظام التذكيل:

يُم ّكه هذا المقزر تعزيف الطالب بمبادئ الكتابت االساسيت وخصائص حزوف اللغت العبزيت ،وحزكاث المدّ والقصز التي تؤثز في
لفظها ومعىاها مثل حزكاث المدّ والشدّة والفتح والضم والكسز والسكىن بأوىاعها.

الرخرة الدولية لقيادة الحاسوب:

يسكؼ ىحا السداق الطالب مؼ ا ستخجام ميارات الحاسب اآللي ولجية معخفة بسجال تقشية السعمؽمات حيث صسػ بخنامج الخخرة
الجولية لقيادة الحاسب بحيث يغطي السفاهيػ األساسية الستخجام الحاسب والتطبيقات العسمية في مؽاقع العسل.
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لغة االعالم بالعبرية:

ويبيؼ أبعادىا الفكخّية والجيشية والدياسية ،ويحمل الخطاب اإلعالمي العبخي
يعخض ىحا السداق مختارات مؼ الرحف العبخيةّ ،
يزػ السقخر
(السدسؽع ،والسخئي والسكتؽب)ّ ،
ويعخف الطالب بالمغة اإلعالمية السدتخجمة في اإلعالم العبخي ،األمخ الحي يقتزي أن ّ

نرؽصاً معاصخة ذات طابع سياسي ،دبمؽماسي ،قانؽني ،تاريخي ،وثقافي واجتساعي.

لغة عبرية ()2

يعسق ىحا السقخر معخفة الطالب بالحخوف العبخية ،ويديج مخدونو المغؽي مؼ مفخدات المغة العبخية بحيث ترل إلى ألف مفخدة،
ويعخف الطالب بأساسيات بشاء الجسمة العبخية ،ويسكشو مؼ التسييد بيؼ األسساء واألفعال ،وقخاءة نرؽص عبخية قريخة ومتشؽعة
وفيػ محتؽاىا ،والتعامل مع األبشية القؽاعجية في التعبيخ.

مراسالت تجارية باللغة العبرية

يحتؽي ىحا السداق عمى نساذج مؼ الطمبات والسدتشجات التي يتسخن الطالب عمى كتابتيا وتعبئتيا مسا يسكشو مؼ السخاسمة والكتابة
وعخض اىجافو وغاياتو بذكل واضح .وايزا يتسكؼ الطالب مؼ الحرؽل عمى أساسيات السحادثة اليؽمية في المغة العبخية والخاصة
بخجال االعسال واسذ السخاسالت التجارية .

ترجمة عبري (صحف عبرية)
يتشاول ىحا السداق التعخيف بسفيؽم التخجسة ،ومشاىجيا ،والذخوط الؽاجب تؽفخىا في الستخجػ ،وأنؽاع التخجسة ،وأبشية الجسمة والعبارات
االصطالحية ،ومجسؽعة مؼ الشرؽص واألخبار لتخجستيا مؼ قبل الطمبة مؼ المغة العبخية إلى العخبية
يبجأ ىحا السداق بالجخائج البديطة السحخكة والسعجة لمسبتجئيؼ بالمغة ومؼ ثػ يتطؽر الطالب ليق أخ جخائج معقجة اكثخ مؼ ناحية المغة ،
يمدم الطالب في ىحا السداق عمى تحزيخ القطعة والخبخ واالستعجاد لو ليجيب عمى االسئمة شفييا في السحاضخة وخطيا في البيت.
يمقي ىحا السداق نعخة عمى السجتسع االخخ واىتساماتو كسا ييجف ىحا السداق الى تسكيؼ الطالب مؼ ميارة القخاءة وذلغ مؼ خالل
قخاءتو لسقاالت حؽل السجتسع االسخائيمي في السجال التجارية واالقترادية والحي ىؽ في صسيػ عسل الطالب باالضافة الى مقاالت
في االقتراد  ،ثقافة السجتسع االسخائيمي وكل ما ييتػ بو ىحا السجتسع .

االستماع والمحادثة باللغة العبرية ()2

ييجف ىحا السداق الى تسكيؼ الطالب مؼ ميارة االستساع والسحادثة مؼ خالل االستساع الى اقخاص مجمجة مدجمة مؼ قبل عجة
اشخاص لغتيػ االم ىي العبخية اصؽاتيػ ونبخاتيػ مختمفة ومؽاضيع االقخاص مختمفة ايزا وتتخكد السؽاضيع عادة في مجال الحياة

اليؽمية  .ىحه االقخاص تسكؼ الطالب مؼ االستساع والسحادثة وتخديج كمسات ومؽاضيع وجسل وتداعجىػ في الفيػ وتخكيب الجسل
والسحادثة .كسا ييجف ىحا السداق إلى تشسية قجرة الطمبة عمى استخجام المغة العبخية في السحادثة والحؽار في مؽاضيع مختمفة،
باإلضافة إلى قخاءة وفيػ وتمخيص نرؽص متشؽعة في المغة العبخية.
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مهارات االترال والتواصل

ييجف السداق الى تشسية ميارات االترال و التؽاصل لجى الطمبة وتأىيميػ لمتؽاصل الجيج والشاجح مع الحات ومع اآلخخيؼ ؛مؼ

خالل إعجادىػ لالنجماج والتشاغػ والتفيػ وبشاء العالقات باحتخام وسالم مع محيطيػ بسا يذسل مؼ مفاهيػ وثقافات مختمفة ؛وذلغ
باستخجام طخق التجريذ الفعالة التي تعتسج عمى نذاط الطالب ودافعيتو لمتعمػ الحاتي ،وتعمػ السيارات بؽاسطة العسل الجساعي
والطخق التفاعمية ،و مؼ اىػ السفاهيػ التي يعسل ىحا السداق عمى تعديدىا لجى الطالب :تطؽيخ مياراتو في االترال المفعي مؼ
خال ل تعمػ ميارات التحجث واألسذ التي تقؽم عمييا ،و ميارات االستساع الفعال ،و االترال غيخ المفعي ،و الحؽار ،و اإلقشاع ،و
السقابمة الذخرية ،والعخض واإللقاء ،وكتابة الديخة الحاتية

مذروع التخرج
ييجف إلى تدويج الطالب بالسيارات العسمية السيجانية مؼ خالل التجريب في مخاكد الدياحة واإلعالم والمغات والتخجسات ،ومعالجة
التخخج مؼ خالل تؽظيف تقشيات الكتابة والطباعة وفق أساسيات البحث العمسي ،والتي
األوراق الخسسية والطباعة وكتابة مذخوع
ّ

وبشاء عمييا يقؽم الطالب بكتابة مذخوع تخخجو بالمغة العبخية.
تذتسل عمى خطؽات كتابة السذخوع مؼ ألفو إلى يائو،
ً
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