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نسبة نجاح الطالب في البجروت - ثالث سنوات األخيرة
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 121صف ال 



 הנדסת תוכנה   \تخصص برمجة الحاسوب  
  

.  و كيمياء أوحدات في الفيزياء  5وحدات في الحاسوب و  10يتقدم الطالب في هذا التخصص ل 
وفي هذا التخصص يقدم الطالب . وحدات انجليزي 10و أ 5وحدات رياضيات و 5باإلضافة الى 

، Microsoftمشاريع في ، الهاكتونمسابقه : مشاريع للوزارة ويشاركون في مسابقات مختلفة، مثل
 .وغيرها من المسابقات والمشاريع,צופן 

  

 عدد الوحدات الموضوع

 3 اللغة العربية

 3\5 اللغة العبرية

 5\10 اللغة االنجليزية

 5 الرياضيات

 2 تاريخ

 2 مدنيات

 1 الدين االسالمي

 5 كيمياء\فيزياء

 10 برمجة حاسوب



 פיזיקה \تخصص الفيزياء 
  

  

 .تخصص الكيمياءهذا التخصص مع أمام الطالب أن يدمج تخصص علمي، هنالك امكانية 

  .وحدات كيمياء 5و  فيزياء وحدات 5يقدم الطالب في هذا التخصص 

 .وحدات رياضيات 5وحدات انجليزي و  4او  5, 10يُصنّف طالب الصف بين 

 عدد الوحدات الموضوع

 3/5 اللغة العربية

 5 اللغة العبرية

 5\10 اللغة االنجليزية

 5 الرياضيات

 2/5 تاريخ

 2 مدنيات

 1 الدين االسالمي

 5 فيزياء

 5 كيمياء



 بيولوجيا  / تخصص كيمياء
  

 . اخرمع  تخصص  البيولوجيا تخصص علمي، هنالك امكانية للطالب دمج  تخصص

  .وحدات بيولوجيا 5و  الكيمياء وحدات 5يقدم الطالب في هذا التخصص 

 .وحدات رياضيات 5وحدات انجليزي و  5, 10يُصنّف طالب الصف بين 

 عدد الوحدات الموضوع

 3/5 اللغة العربية

 5 اللغة العبرية

 10/5/4 اللغة االنجليزية

 5/4 الرياضيات

 2/5 تاريخ

 2 مدنيات

 1 الدين االسالمي

 5 كيمياء

 5 بيولوجيا



  

   االلكترونيكاتخصص 
  

 

 الى باالضافهتكنولوجيا بيو 10لو أ. االلكترونيكاوحدات في  10يتقدم الطالب في هذا التخصص ل 

وفي هذا . وحدات انجليزي4و أ 5رياضيات ووحدات  4/5باإلضافة الى . او الفيزياء وحدات في البيولوجيا  5  

 .ومتميزة التخصص يشارك الطالب في مشاريع مختلفة

 عدد الوحدات الموضوع

 3 اللغة العربية

 3/5 اللغة العبرية

 4/5 اللغة االنجليزية

 4/5 الرياضيات

 2 تاريخ

 2 مدنيات

 1 الدين االسالمي

 10 الكترونيكا

 5 فيزياء/بيولوجيا 



    بيئة /بيولوجيا بيئية تخصص
  

بيولوجيا أو تخصص ,وحدات تعليمية  5س علم البيئة في المدرسة بمستوى درّ يُ 

وتعتبر هذه . ة وحدات صحاف 5باإلضافة الى , وحدات  5بمستوى بيئية 

 .  سوق الحديثالتخصصات من التخصصات الناجحة والمطلوبة في ال

 
 عدد الوحدات الموضوع

 3 اللغة العربية

 3 اللغة العبرية

 3/4/5 اللغة االنجليزية

 3/4 الرياضيات

 2 تاريخ

 2 مدنيات

 1 الدين االسالمي

 5   بيئة /بيولوجيا بيئية

 5 صحافة



 תקשוב \ أنظمة واتصاالت تخصص 
  

 . هذا التخصص يدعى ايضا تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الطالب بناء شبكات اتصال فيها  يتعلم  حيثوحدات تعليمية على االقل،  10 ليتقدم الطالب 

 (بين المدن وبين الدول) وشبكات خاصة موسعة (  داخلية)خاصة

 .PhotoShopوايضا مواضيع الساعة مثل ال  

 عدد الوحدات الموضوع

 3 اللغة العربية

 3 اللغة العبرية

 3/4 اللغة االنجليزية

 3 الرياضيات

 2 تاريخ

 2 مدنيات

 1 الدين االسالمي

 13 االتصال



 تخصص تغذية
  

 . هذا التخصص يمكننا من التعرف اكثر على الغذاء واالكل السليم

 .وحدات تعليمية في موضوع التغذية  5 ليتقدم الطالب 

 

 عدد الوحدات الموضوع

 3 اللغة العربية

 3 اللغة العبرية

 3/4 اللغة االنجليزية

 3 الرياضيات

 2 تاريخ

 2 مدنيات

 1 الدين االسالمي

 5 التغذية


