إستطالع أوروبي
2014-2015

بطاقات
عربي

כרטיסיות
ערבית

بطاقة 1
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا
 .01أقل من نصف ساعة
 .02نصف ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ساعة ونصف
 .04ساعة ونصف حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .06ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 .07أكثر من  3ساعات

بطاقة 2
هنالك دائ ًما
مكان
لشكوك
معينة

يمكن الثقة
بمعظم
الناس
10

01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

بطاقة 3
معظم
الناس
يحاولوا
أن يكونوا
منصفين
10

معظم
الناس
يحاولوا
االستغالل
00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

بطاقة 4
الناس بشكل
عام
يحاولون
مساعدة
اآلخرين
10

الناس
بشكل عام
يهتمون
بأنفسهم
00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

بطاقة 5
بتا ًتا ال

تما ًما
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بطاقة 6
بتا ًتا
ال أستطيع

تما ًما
أستطيع
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بطاقة 7
بتا ًتا ال

تما ًما
10
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بطاقة 8
غير واثق
بتا ًتا

واثق
تما ًما
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بطاقة 9
تما ًما

10

بتا ًتا ال
01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

بطاقة 10
سهل
تما ًما
10

غير سهل
بتا ًتا
01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

بطاقة 11
تثق ثقة
تامة
10

ال تثق
بتا ًتا
9
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بطاقة 12
يمين
10

يسار
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بطاقة 13
راض ج ًدا
ٍ
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جدًا غير
راض
ٍ
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بطاقة 14
جيد ج ًدا
10

سيئ ج ًدا
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بطاقة 15
موافق ج ًدا

موافق

1

2

في الوسط،
موافق وغير
موافق

غير موافق

غير موافق بتا ًتا

3

4

5

بطاقة 16
يجب تعميق
عملية
اإلتحاد
بأوروبا
10

عملية
اإلتحاد
عميقة أكثر
من الالزم
9

8

7

6

5

بطاقة 17
 .1السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا
 .2السماح لعدد معين
 .3السماح لعدد قليل
 .4عدم السماح ألي شخص

4

3

2

1

0

بطاقة 18
جيد
لالقتصاد
10

سيء
لالقتصاد
01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

بطاقة 19
حياة ثقافية
غنية أكثر
10

01 02 03 04 05 06 07 08 09

حياة ثقافية
فقيرة أكثر
00

بطاقة 20
مكان أفضل
أكثر للعيش
به
10

مكان
أسوء أكثر
للعيش به
01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

بطاقة 21
ج ًدا
غير سعيد

ج ًدا سعيد
10

01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

بطاقة 22
 .1وال مرة
 .2أقل من مرة في الشهر
 .3مرة في الشهر
 .4عدة مرات في الشهر
 .5مرة في األسبوع
 .6عدة مرات في األسبوع
 .8كل يوم

بطاقة 23
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وال أحد
1
2
3
4-6
7-9
 10أو أكثر

بطاقة 24
 .1أقل بكثير من غالبية الناس
 .2أقل من غالبية الناس
 .3تقري ًبا بنفس الوتيرة
 .4أكثر من غالبية الناس
 .5أكثر بكثير من غالبية الناس

بطاقة 25
غير متدين
بتا ًتا

متدين ج ًدا
10

01 02 03 04 05 06 07 08 09

بطاقة 26
 .1كل يوم
 .2أكثر من مرة في األسبوع
 .3مرة في األسبوع
 .4مرة في الشهر على األقل
 .5فقط في األعياد والمناسبات
 .6بفترات أقل متقاربة
 .7وال مرة

00

بطاقة 27
جدًا غير
مهم

جدًا مهم
10

00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

بطاقة 28
يتنجون
أماكن عمل
جديدة
10

يأخذون
أماكن
العمل
00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

بطاقة 29
بشكل عام
يستثمرون
أكثر
10

بشكل عام
يأخذون أكثر
00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

بطاقة 30
وضع
الجريمة
تحسن
10

01 02 03 04 05 06 07 08 09

وضع
الجريمة
سوء
إزداد
ً
00

بطاقة 31
ال تهتم
بتا ًتا

جدًا تهتم
10

01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

بطاقة 32
 .1منطقة ال يوجد فيها تقريبا أي فرد من عرق أو مجموعة إثنية
تختلف عن غالبية سكان إسرائيل
 .2بعض األشخاص من عرق أو مجموعة إثنية تختلف عن غالبية
سكان إسرائيل
 .3كثير من األشخاص من عرق أو مجموعة إثنية مختلفة

بطاقة 33
 .1جدًا موافق
 .2موافق
 .3بالوسط" ،موافق" و"غير موافق"
 .4غير موافق
 .5بتا ًتا غير موافق

بطاقة 34
جدًا
جيد
10

جدًا
سيء
01 02 03 04 05 06 07 08 09

بطاقة 35
 .1موافق جدً ا
 .2موافق
 .3بالوسط" ،موافق" و"غير موافق"
 .4غير موافق
 .5بتا ًتا غير موافق

بطاقة 36
 .1أفضل بكثير
 .2أفضل بقليل
 .3نفس التعامل
 .4أسوء بقليل
 .5أسوء بكثير

00

بطاقة 37
العقائد
والتقاليد
الدينية تصبح
غنية أكثر
10

العقائد
والتقاليد
الدينية تصبح
سطحية
00

01 02 03 04 05 06 07 08 09

بطاقة 38
 .1وال مرة
 .2أقل من مرة بالشهر
 .3مرة في الشهر
 .4عدة مرات في الشهر
 .5مرة في األسبوع
 .6عدة مرات في األسبوع
 .7يوم ًيا

بطاقة 39
ج ّيد
جدًّّ ا
10

01 02 03 04 05 06 07 08 09

س ّيئ
جدًّّ ا
00

بطاقة 40
ً .1
جدا مرتبط
 .2مرتبط
 .3غير مرتبط إلى ح ٍد ما
 .4غير مرتبط بتا ًتا

بطاقة 41
 .1بعض الثقافات أفضل بكثير من غيرها
 .2جميع الثقافات متساوية

بطاقة 42
السماح للكثيرين
بالقدوم للعيش هنا

السماح للبعض

السماح
لقليلين

عدم السماح ألي
أحد

1

2

3

4

بطاقة 43
 3 .1مرات باليوم أو أكثر
 .2مرتين باليوم
 .3مرة باليوم
 .4أقل من مرة باليوم ،لكن أربع مرات على األقل باألسبوع
 .5أقل من  4مرات باألسبوع ،لكن على األقل مرة واحدة باألسبوع
 .6أقل من مرة باألسبوع
 .7وال مرة

بطاقة 44
 .1أنا أدخن كل يوم
 .2أنا أدخن ،لكن ليس كل يوم
 .3أنا ال أدخن اليوم ،ولكن دخنت بالسابق
 .4دخنت بعض المرات فقط

بطاقة 45
 .1كل يوم
 .2عدة مرات في األسبوع
 .3مرة في األسبوع
 2-3 .4مرات باألسبوع
 .5مرة في الشهر
 .6أقل من مرة في الشهر
 .7وال مرة

بطاقة 46
كأس صغير (تشيسر) من
مشروب كحول
()ML30
(فودكا ،عرق ،ويسكي وما شابه)

كأس كبير ("شوط"
وجبة تشيسر مضاعفة) مشروب
كحول ()ML60
(فودكا ،عرق ،ويسكي وما شابه)

 1/3لتر
بيرة
()ML330
(كأس،صفيحة
أو قنينة)

 1/2لتر
بيرة
()ML500
(كأس،صفيحة
أو قنينة)

كأس نبيذ
وجبة كوكتيل

()ML175
عادي (أحمر أو
أبيض) أو
شمبانيا

OR

كأس مشروب مخلوط:
وجبة مشروب كحول
()ML60
(فودكا ،عرق ،ويسكي وما
شابه) مخلوط مع مشروب
حكول مع مشروب طاقة أو
مشروب خفيف

بطاقة 47a
مثال 2

مثال 1

 7كؤوس صغيرة (تشيسير) من
مشروب كحول

 3أنصاف لتر بيرة

مثال 4

مثال 3

 3كؤوس صغيرة (تشيسير) و – 2
كؤوس كبيرة (شوط) من مشروب كحول

 2كؤوس صغيرة (تشيسير) من
مشروب كحول و –  2أنصاف لتر
بيرة

مثال 6

مثال 5

½  3كؤوس יין

 2كؤوس مشروب مخلوط ( مشروب
حكول مع مشروب خفيف أو مشروب
طاقة) و –  3كؤوس صغيرة (تشيسير)
من مشروب كحول

بطاقة 47b
مثال 2

مثال 1

 2كؤوس من المشروب المخلوط
(مشروب حكول مع مشروب خفيف أو
مشروب طاقة) وكأس صغيرة (تشيسر)
من مشروب كحول

 4كؤوس من  1/3لتر بيرة

مثال 4

مثال 3

 2كؤوس كوكتيل وكأس شمبانيا

½  2كؤوس نبيذ

مثال 6

مثال 5

 5كؤوس صغيرة (تشيسير)

 2كؤوس صغيرة (تشيسير) مشروب
كحول و –  2كؤوس من  1/3لتر بيرة

بطاقة 48
طبيب العائلة أو العمومي
طبيب مختص (ال يشمل طبيب أسنان)

بطاقة 49
لم أستطع دفع التكلفة
لم أستطع الخروج من العمل من أجل ذلك
كانت لدي إلتزامات أخرى
لم يكن هنالك عالج متوفر في منطقة سكني
قائمة إنتظار الموعد كانت طويلة ج ًدا
لم تتو ّفر أدوار للمراجعة
سبب آخر

بطاقة 50
مرض أو إعاقة جسمانية طويلة المدى
مرض أو إعاقة نفسية طويلة المدى
مشاكل المتعلقة ب ِك َبر السن

بطاقة 51
 1-10 .1ساعات في األسبوع
 11-20 .2ساعة في األسبوع
 21-30 .3ساعة في األسبوع
 31-40 .4ساعة في األسبوع
 41-50 .5ساعة في األسبوع
 .6أكثر من  50ساعة في األسبوع

بطاقة 52
 .1عالج صيني عن طريق اإلبر (الوخز باألبر)
 .2أكوفريسورا (عالج عن طريق الضغط باألصبع على مناطق بالجسم
لتحرير انسداد جريان الطاقة)
 .3طب صيني تقليدي
 .4عالج لتقويم العمود الفقري
 .5عالج لتجيير العظام
 .6المعالجة المثلية (هوميوباثيا)
 .7عالج باأل عشاب
 .8عالج عن طريق التنويم
 .9تدليك طبي
 .10عالج طبيعي (فيزيوترابيا)
 .11عالج عن طريق كف الرجل (رفليكسولوجيا)
 .12عالج بالطاقة الروحانية (هيلينج)

بطاقة 53
بتا ًتا ال أو تقري ًبا
بتا ًتا ال

بعض الوقت

1

2

كل الوقت أو
غالبية الوقت
تقري ًبا كل الوقت
3

4

بطاقة 54
 )Z( .1د

مشاكل قلب أو مشاكل بجريان الدم

 )F( .2ك

ضغط دم عالي

 )T( .3أ

مشاكل تنفس مثل نوبات ربو أو تنفس مع صفير

 )K( .4ل

حساسية

 )H( .5ي أوجاع ظهر أو رقبة
 )Y( .6ط

أوجاع عضالت أو أوجاع مفاصل باليد أو الذراع

 )Q( .7ش أوجاع عضالت أو أوجاع مفاصل بالرجل أو كف
الرج
 )E( .8ق مشاكل المتعلقة بالبطن أو الجهاز الهضمي
 )L( .9ت مشاكل جلد
 )B( .10ن

أوجاع رأس شديدة

 )M( .11ص مرض السكري

بطاقة 55
سرطان
سرطان دم
ورم خبيث
سرطان الليمفا (غدد الليمفا)
سرطان الجلد بأنواعه

بطاقة 56
 .1دائ ًما
 .2لفترات متقاربة
 .3أحيا ًنا
 .4تقري ًبا وال مرة
 .5وال مرة

بطاقة 57
 .1زوج/زوجة /شريك/ة حياة
 .2ابن/بنت (يشمل ابن الزوج/ة الذي يسكن في البيت ،ابن بالتبني)
 .3والد/ة ،والد/ة شريك/ة الحياة ،والدين بالتبني
 .4أخ/أخت (يشمل أخوة وأخوات من زوج األم/زوجة األب ،أخوة بالتبني)
 .5قريب عائلة آخر
 .6آخر ،ليس قريب عائلة

بطاقة 58
 .1زواج حسب القانون
 .3يسكن مع شريك/ة حياة (بدون زواج) لكن بمكانة غير معترف بها قانونيا ً
 .4يسكن مع شريك/ة حياة (بدون زواج) معترف به قانون ًيا
 .6مطلق حسب القانون

بطاقة 59
 .1زواج رسمي (قانوني)
 .4مطلق رسم ًيا
 .5أرمل  /شريك/ة حياة توفى/ت
 .6أعزب – لم يتزوج بتا ًتا

بطاقة 60
 .1مدينة كبيرة
 .2ضاحية في مدينة كبيرة
 .3بلدة أو مدينة صغيرة
 .4قرية ريفية
 .5مزرعة أو بيت في قرية

بطاقة 61
عث أو تعفن بالشبابيك ،األبواب أو األرضية
رطوبة أو تعفن فطري بالجدران أو تسرب من السقف
ال يوجد مرحاض داخلي مع بنية مجاري
ال يوجد حوض استحمام أو رشاش استحمام
كثافة
برد أو حر بشكل كبير

بطاقة 62
 4444حصل على أعلى شهادة (درجة ثقافة) في االتحاد السوفييتي ساب ًقا
1

لم ينهي تعليم ابتدائي

2

ابتدائية

3

إعدادية

4

ثانوية نظرية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) بدون شهادة بجروت

5

ثانوية نظرية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) مع شهادة بجروت نظري

6

ثانوية مهنية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) بدون شهادة بجروت

7

مدرسة صناعية أو تأهيل مهني

8

ثانوية مهنية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) مع شهادة بجروت مهنية

9

تحضيرية لتعليم أكاديمي

10

فوق ثانوية غير أكاديمية
(مثال ،شهادة تقنيّ أو ممرض/ة عملي)

11

فوق ثانوية غير أكاديمية
(مثال ،شهادة هندسيّ أو ممرض/ة مؤهل/ة ،شهادة تعليم بدون لقب أول )B.A

12

لقب أول  B.Aمن كلية أكاديمية ،أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي ،مثال متخرّج بمجال
التربية والتعليم.B.Ed ،

13

لقب أول B.A ،من جامعة ،أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي ،مثال ( B.Scمهندس)

14

لقب ثاني  M.Aمن كلية أكاديمية أو لقب مشابه ( .Ms.Cمثال)

15

لقب ثاني  M.Aمن جامعة

16

لقب دكتوراه في الطب ( ،)M.Dأو لقب مشابه مثل طبيب أسنانD.M.D ،
أو طبيب بيطري ،مثال

17

لقب ثالث Ph.D ،أو لقب مشابه ( ،J.S.Dأو  ،LL.Dدكتوراه في القانون)

بطاقة أعلى شهادة (درجة ثقافة) من االتحاد السوفييتي ساب ًقا
1. Незаконченная начальная школа
 لم ينهي تعليم ابتدائي.1
2. Начальная школа
 ابتدائية.2
3. Неполная средняя школа (8-9 классов
 سنوات8-9(  مدرسة ثانوية غير تامة.3
средней школы), с аттестатом о неполном
 ولكن ليس شهادة، مع شهادة إنهاء,)تعليم
среднем образовании, но без
مهنية
профессионального образования
4. Начальное профессиональное образование
 ثقافة مهنية أساسية (مؤسسة تعليم.4
(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего
 لكن بدون ثقافة عامة ثانوية تامة،)مهني
общего образования
5. Полное общее среднее образование (10
 سنوات11-10(  ثقافة عامة ثانوية تامة.5
лет по старой системе, 11 лет по новой
،تعليم في المدرسة) مع شهادة بجروت
системе) с аттестатом зрелости, но без
ولكن بدون ثقافة مهنية
профессионального образования.
6. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.6
аттестатом) и начальное профессиональное
بجروت) وثقافة مهنية أساسية (مؤسسة
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей
 بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير،تعليم مهني
после окончания неполной средней школы:
) سنوات تعليمية9-8 – تامة
8-9 классов)
7. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.7
аттестатом) и начальное профессиональное
بجروت) وثقافة مهنية (مؤسسة تعليم
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей -10 –  بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة،مهني
после окончания полной средней школы:
) سنوات تعليمية11
10-11 классов)
8. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.8
аттестатом) и среднее специальное
بجروت) وثقافة مهنية ثانوية (مؤسسة تعليم
образование (окончил техникум, училище,
) سنوات تعليم4-3 ،مهني
колледж: 3-4 года обучения)
9. Диплом бакалавра в высшем учебном
B.A.  لقب أول.9
заведении (после 4-х лет обучения по новой
двухступенчатой системе обучения)
10. Законченное высшее образование с
 ثقافة أكاديمية (عالية) تامة (حسب.10
дипломом (по системе без подразделения на
)M.A.  وB.A. برنامج من غير تقسيم لـ
бакалавра и магистра)
M.A. أو لقب ثاني

или

Диплом магистра в высшем учебном
заведении (после дополнительных 2-х лет
обучения по новой двухступенчатой системе
обучения)
11. Научная степень (кандидат, доктор наук)

) لقب ثالث أو آخر مشابه (لقب علمي.11

بطاقة 63
عمل بأجرة {أو تغيب مؤق ًتا} {أجير ،مستقل ،يعمل في مصلحة العائلة}
تعليم ،أو بعطلة من التعليم{ ،ليس بتمويل من صاحب العمل}
عاطل عن العمل ويبحث عن عمل بشكل جدي
عاطل عن العمل ،معني في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جدي
مريض أو معاق بشكل دائم
متقاعد
خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية (مدنية)
ربة بيت ،بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص

بطاقة 64
لدي
سيطرة
تامة
10

ال يوجد لدي
أي تأثير
01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

بطاقة 65
 .1عامل حكومي (في مكاتب حكومية أو سلطات محلية)
 .2قطاع عام (معلمون يعملون في وزارة التربية والتعليم أو عمال في
جهاز الصحة)
 .3شركة بملكية عامة  /شركة حكومية
 .4شركة خاصة  /قطاع خاص
 .5مستقل
 .6آخر

بطاقة 66
أرتجاجات من أدوات عمل يدوية أو ماكنات
وضعية جسمانية متعبة أو مؤلمة
رفع أو نقل أشخاص بشكل يدوي
رفع أو نقل حمولة ثقيلة بشكل يدوي

بطاقة 67
ضجة قوية ج ًدا
درجة حرارة عالية ج ًدا
درجة حرارة منخفضة جدًا
إشعاع مثل أشعة رينتجن
عالج ،استنشاق أو مالمسة مواد كيماوية ،بخار خطر أو مواد خطرة
إستنشاق أنواع أخرى من الدخان ،البخار ،مسحوق أو غبار من نوع آخر

بطاقة 68
 .1أجرة أو معاش
 .2دخل من عمل مستقل (ال يشمل زراعة)
 .3دخل من عمل في الزراعة
 .4مخصصات تقاعد
 .5رسوم بطالة
 .6مخصصات إعانة أخرى أو منح
 .7دخل من استثمارات ،توفير ،تأمين أو ممتلكات
 .8دخل من مصادر أخرى

بطاقة 69
معدل الدخل الشهري (تقري ًبا)
.1

()J

ي

0-5400

.2

()R

ص

5401-8000

.3

()C

ج

8001-10,300

)M( .4

م

10,301-12,800

.5

()F

ف

12,801-15,500

.6

()S

ق

15,501-18,800

.7

()K

ك

18,801-22,800

.8

()P

ع

22,801-28,600

.9

()D

د

28,601-39,000

)H( .10

ح

 39,001وما فوق

بطاقة 70
مرتاحا من الدخل الحالي
 .1أعيش
ً
 .2أتدبر أموري مع الدخل الحالي
 .3أستصعب العيش مع الدخل الحالي
 .4أستصعب جدًا العيش مع الدخل الحالي

بطاقة 71
 4444حصل على أعلى شهادة (درجة ثقافة) في االتحاد السوفييتي ساب ًقا
1

لم ينهي تعليم ابتدائي

2

ابتدائية

3

إعدادية

4

ثانوية نظرية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) بدون شهادة بجروت

5

ثانوية نظرية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) مع شهادة بجروت نظري

6

ثانوية مهنية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) بدون شهادة بجروت

7

مدرسة صناعية أو تأهيل مهني

8

ثانوية مهنية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) مع شهادة بجروت مهنية

9

تحضيرية لتعليم أكاديمي

10

فوق ثانوية غير أكاديمية
(مثال ،شهادة تقنيّ أو ممرض/ة عملي)

11

فوق ثانوية غير أكاديمية
(مثال ،شهادة هندسيّ أو ممرض/ة مؤهل/ة ،شهادة تعليم بدون لقب أول )B.A

12

لقب أول  B.Aمن كلية أكاديمية ،أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي ،مثال متخرّج بمجال
التربية والتعليم.B.Ed ،

13

لقب أول B.A ،من جامعة ،أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي ،مثال ( B.Scمهندس)

14

لقب ثاني  M.Aمن كلية أكاديمية أو لقب مشابه ( .Ms.Cمثال)

15

لقب ثاني  M.Aمن جامعة

16

لقب دكتوراه في الطب ( ،)M.Dأو لقب مشابه مثل طبيب أسنانD.M.D ،
أو طبيب بيطري ،مثال

17

لقب ثالث Ph.D ،أو لقب مشابه ( ،J.S.Dأو  ،LL.Dدكتوراه في القانون)

بطاقة أعلى شهادة (درجة ثقافة) من االتحاد السوفييتي ساب ًقا
1. Незаконченная начальная школа
 لم ينهي تعليم ابتدائي.1
2. Начальная школа
 ابتدائية.2
3. Неполная средняя школа (8-9 классов
 سنوات8-9(  مدرسة ثانوية غير تامة.3
средней школы), с аттестатом о неполном
 ولكن ليس شهادة، مع شهادة إنهاء,)تعليم
среднем образовании, но без
مهنية
профессионального образования
4. Начальное профессиональное образование
 ثقافة مهنية أساسية (مؤسسة تعليم.4
(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего
 لكن بدون ثقافة عامة ثانوية تامة،)مهني
общего образования
5. Полное общее среднее образование (10
 سنوات11-10(  ثقافة عامة ثانوية تامة.5
лет по старой системе, 11 лет по новой
،تعليم في المدرسة) مع شهادة بجروت
системе) с аттестатом зрелости, но без
ولكن بدون ثقافة مهنية
профессионального образования.
6. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.6
аттестатом) и начальное профессиональное
بجروت) وثقافة مهنية أساسية (مؤسسة
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей
 بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير،تعليم مهني
после окончания неполной средней школы:
) سنوات تعليمية9-8 – تامة
8-9 классов)
7. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.7
аттестатом) и начальное профессиональное
بجروت) وثقافة مهنية (مؤسسة تعليم
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей -10 –  بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة،مهني
после окончания полной средней школы:
) سنوات تعليمية11
10-11 классов)
8. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.8
аттестатом) и среднее специальное
بجروت) وثقافة مهنية ثانوية (مؤسسة تعليم
образование (окончил техникум, училище,
) سنوات تعليم4-3 ،مهني
колледж: 3-4 года обучения)
9. Диплом бакалавра в высшем учебном
B.A.  لقب أول.9
заведении (после 4-х лет обучения по новой
двухступенчатой системе обучения)
10. Законченное высшее образование с
 ثقافة أكاديمية (عالية) تامة (حسب.10
дипломом (по системе без подразделения на
)M.A.  وB.A. برنامج من غير تقسيم لـ
бакалавра и магистра)
M.A. أو لقب ثاني

или

Диплом магистра в высшем учебном
заведении (после дополнительных 2-х лет
обучения по новой двухступенчатой системе
обучения)
11. Научная степень (кандидат, доктор наук)

) لقب ثالث أو آخر مشابه (لقب علمي.11

بطاقة 72
عمل بأجرة {أو تغيب مؤق ًتا} {أجير ،مستقل ،يعمل في مصلحة العائلة}
تعليم ،أو بعطلة من التعليم{ ،ليس بتمويل من صاحب العمل}
عاطل عن العمل ويبحث عن عمل بشكل جدي
عاطل عن العمل ،معني في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جدي
مريض أو معاق بشكل دائم
متقاعد
خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية (مدنية)
ربة بيت ،بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص آخرين

بطاقة 73
 4444حصل على أعلى شهادة (درجة ثقافة) في االتحاد السوفييتي ساب ًقا
1

لم ينهي تعليم ابتدائي

2

ابتدائية

3

إعدادية

4

ثانوية نظرية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) بدون شهادة بجروت

5

ثانوية نظرية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) مع شهادة بجروت نظري

6

ثانوية مهنية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) بدون شهادة بجروت

7

مدرسة صناعية أو تأهيل مهني

8

ثانوية مهنية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) مع شهادة بجروت مهنية

9

تحضيرية لتعليم أكاديمي

10

فوق ثانوية غير أكاديمية
(مثال ،شهادة تقنيّ أو ممرض/ة عملي)

11

فوق ثانوية غير أكاديمية
(مثال ،شهادة هندسيّ أو ممرض/ة مؤهل/ة ،شهادة تعليم بدون لقب أول )B.A

12

لقب أول  B.Aمن كلية أكاديمية ،أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي ،مثال متخرّج بمجال
التربية والتعليم.B.Ed ،

13

لقب أول B.A ،من جامعة ،أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي ،مثال ( B.Scمهندس)

14

لقب ثاني  M.Aمن كلية أكاديمية أو لقب مشابه ( .Ms.Cمثال)

15

لقب ثاني  M.Aمن جامعة

16

لقب دكتوراه في الطب ( ،)M.Dأو لقب مشابه مثل طبيب أسنانD.M.D ،
أو طبيب بيطري ،مثال

17

لقب ثالث Ph.D ،أو لقب مشابه ( ،J.S.Dأو  ،LL.Dدكتوراه في القانون)

بطاقة أعلى شهادة (درجة ثقافة) من االتحاد السوفييتي ساب ًقا
1. Незаконченная начальная школа
 لم ينهي تعليم ابتدائي.1
2. Начальная школа
 ابتدائية.2
3. Неполная средняя школа (8-9 классов
 سنوات8-9(  مدرسة ثانوية غير تامة.3
средней школы), с аттестатом о неполном
 ولكن ليس شهادة، مع شهادة إنهاء,)تعليم
среднем образовании, но без
مهنية
профессионального образования
4. Начальное профессиональное образование
 ثقافة مهنية أساسية (مؤسسة تعليم.4
(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего
 لكن بدون ثقافة عامة ثانوية تامة،)مهني
общего образования
5. Полное общее среднее образование (10
 سنوات11-10(  ثقافة عامة ثانوية تامة.5
лет по старой системе, 11 лет по новой
،تعليم في المدرسة) مع شهادة بجروت
системе) с аттестатом зрелости, но без
ولكن بدون ثقافة مهنية
профессионального образования.
6. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.6
аттестатом) и начальное профессиональное
بجروت) وثقافة مهنية أساسية (مؤسسة
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей
 بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير،تعليم مهني
после окончания неполной средней школы:
) سنوات تعليمية9-8 – تامة
8-9 классов)
7. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.7
аттестатом) и начальное профессиональное
بجروت) وثقافة مهنية (مؤسسة تعليم
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей -10 –  بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة،مهني
после окончания полной средней школы:
) سنوات تعليمية11
10-11 классов)
8. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.8
аттестатом) и среднее специальное
بجروت) وثقافة مهنية ثانوية (مؤسسة تعليم
образование (окончил техникум, училище,
) سنوات تعليم4-3 ،مهني
колледж: 3-4 года обучения)
9. Диплом бакалавра в высшем учебном
B.A.  لقب أول.9
заведении (после 4-х лет обучения по новой
двухступенчатой системе обучения)
10. Законченное высшее образование с
 ثقافة أكاديمية (عالية) تامة (حسب.10
дипломом (по системе без подразделения на
)M.A.  وB.A. برنامج من غير تقسيم لـ
бакалавра и магистра)
M.A. أو لقب ثاني

или

Диплом магистра в высшем учебном
заведении (после дополнительных 2-х лет
обучения по новой двухступенчатой системе
обучения)
11. Научная степень (кандидат, доктор наук)

) لقب ثالث أو آخر مشابه (لقب علمي.11

بطاقة 74
 .1أعمال مهنية وتقنية
مثل :طبيب – معلم – مُهندس – فنان  -مدقق حسابات
 .2أعمال إدارية بدرجة عالية
مثل :موظف بنك  -مدير في مصلحة كبيرة  -موظف حكومي
برتبة عالية  -موظف برتبة عالية في إتحاد مهني
 .3أعمال مكتبية
مثل :سكرتير – موظف  -مدير مكتب  -مدير حسابات
 .4مبيعات
مثل :مدير مبيعات  -صاحب دكان  -بائع في دكان  -وكيل تأمين
 .5خدمات
مثل :صاحب مطعم  -ضابط شرطة – نادل  -معالج {تأهيل
مريض أو أوالد} – مُصمّم – قوّ ات األمن
 .6أعمال مهنية
مثل :مدير عمل  -ميكانيكي سيارات  -يعمل في مطبعة  -عامل صناعة
مهني – كهربائي
 .7أعمال شبه مهنية
مثل :عامل بناء  -سائق باص  -عامل في مصنع مخلالت – نجّ ار  -عامل
في المعادن – خبّاز
 .8أعمال غير مهنية
مثل :عامل – حارس  -عامل غير مهني في الصناعة
 .9أعمال زراعية
مثل :صاحب حظيرة – مُزارع  -سائق تراكتور ،صيّاد

بطاقة 75
 4444حصل على أعلى شهادة (درجة ثقافة) في االتحاد السوفييتي ساب ًقا
1

لم ينهي تعليم ابتدائي

2

ابتدائية

3

إعدادية

4

ثانوية نظرية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) بدون شهادة بجروت

5

ثانوية نظرية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) مع شهادة بجروت نظري

6

ثانوية مهنية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) بدون شهادة بجروت

7

مدرسة صناعية أو تأهيل مهني

8

ثانوية مهنية (يشمل مدرسة دينية ثانوية) مع شهادة بجروت مهنية

9

تحضيرية لتعليم أكاديمي

10

فوق ثانوية غير أكاديمية
(مثال ،شهادة تقنيّ أو ممرض/ة عملي)

11

فوق ثانوية غير أكاديمية
(مثال ،شهادة هندسيّ أو ممرض/ة مؤهل/ة ،شهادة تعليم بدون لقب أول )B.A

12

لقب أول  B.Aمن كلية أكاديمية ،أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي ،مثال متخرّج بمجال
التربية والتعليم.B.Ed ،

13

لقب أول B.A ،من جامعة ،أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي ،مثال ( B.Scمهندس)

14

لقب ثاني  M.Aمن كلية أكاديمية أو لقب مشابه ( .Ms.Cمثال)

15

لقب ثاني  M.Aمن جامعة

16

لقب دكتوراه في الطب ( ،)M.Dأو لقب مشابه مثل طبيب أسنانD.M.D ،
أو طبيب بيطري ،مثال

17

لقب ثالث Ph.D ،أو لقب مشابه ( ،J.S.Dأو  ،LL.Dدكتوراه في القانون)

بطاقة أعلى شهادة (درجة ثقافة) من االتحاد السوفييتي ساب ًقا
1. Незаконченная начальная школа
 لم ينهي تعليم ابتدائي.1
2. Начальная школа
 ابتدائية.2
3. Неполная средняя школа (8-9 классов
 سنوات8-9(  مدرسة ثانوية غير تامة.3
средней школы), с аттестатом о неполном
 ولكن ليس شهادة، مع شهادة إنهاء,)تعليم
среднем образовании, но без
مهنية
профессионального образования
4. Начальное профессиональное образование
 ثقافة مهنية أساسية (مؤسسة تعليم.4
(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего
 لكن بدون ثقافة عامة ثانوية تامة،)مهني
общего образования
5. Полное общее среднее образование (10
 سنوات11-10(  ثقافة عامة ثانوية تامة.5
лет по старой системе, 11 лет по новой
،تعليم في المدرسة) مع شهادة بجروت
системе) с аттестатом зрелости, но без
ولكن بدون ثقافة مهنية
профессионального образования.
6. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.6
аттестатом) и начальное профессиональное
بجروت) وثقافة مهنية أساسية (مؤسسة
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей
 بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير،تعليم مهني
после окончания неполной средней школы:
) سنوات تعليمية9-8 – تامة
8-9 классов)
7. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.7
аттестатом) и начальное профессиональное
بجروت) وثقافة مهنية (مؤسسة تعليم
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей -10 –  بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة،مهني
после окончания полной средней школы:
) سنوات تعليمية11
10-11 классов)
8. Полное общее среднее образование (с
 ثقافة عامة ثانوية تامة (مع شهادة.8
аттестатом) и среднее специальное
بجروت) وثقافة مهنية ثانوية (مؤسسة تعليم
образование (окончил техникум, училище,
) سنوات تعليم4-3 ،مهني
колледж: 3-4 года обучения)
9. Диплом бакалавра в высшем учебном
B.A.  لقب أول.9
заведении (после 4-х лет обучения по новой
двухступенчатой системе обучения)
10. Законченное высшее образование с
 ثقافة أكاديمية (عالية) تامة (حسب.10
дипломом (по системе без подразделения на
)M.A.  وB.A. برنامج من غير تقسيم لـ
бакалавра и магистра)
M.A. أو لقب ثاني

или

Диплом магистра в высшем учебном
заведении (после дополнительных 2-х лет
обучения по новой двухступенчатой системе
обучения)
11. Научная степень (кандидат, доктор наук)

) لقب ثالث أو آخر مشابه (لقب علمي.11

بطاقة 76
 .1أعمال مهنية وتقنية
مثل :طبيب – معلم – مُهندس – فنان  -مدقق حسابات
 .2أعمال إدارية بدرجة عالية
مثل :موظف بنك  -مدير في مصلحة كبيرة  -موظف حكومي
برتبة عالية  -موظف برتبة عالية في إتحاد مهني
 .3أعمال مكتبية
مثل :سكرتير – موظف  -مدير مكتب  -مدير حسابات
 .4مبيعات
مثل :مدير مبيعات  -صاحب دكان  -بائع في دكان  -وكيل تأمين
 .5خدمات
مثل :صاحب مطعم  -ضابط شرطة – نادل  -معالج {تأهيل
مريض أو أوالد} – مُصمّم – قوّ ات األمن
 .6أعمال مهنية
مثل :مدير عمل  -ميكانيكي سيارات  -يعمل في مطبعة  -عامل صناعة
مهني – كهربائي
 .7أعمال شبه مهنية
مثل :عامل بناء  -سائق باص  -عامل في مصنع مخلالت – نجّ ار  -عامل
في المعادن – خبّاز
 .8أعمال غير مهنية
مثل :عامل – حارس  -عامل غير مهني في الصناعة
 .9أعمال زراعية
مثل :صاحب حظيرة – مُزارع  -سائق تراكتور ،صيّاد

بطاقة 77
إسرائيلي
عربي
فلسطيني
مسلم
يهودي
أشكنازي
شرقي (مرزاحي)
سفرادي
بدوي
درزي
أثيوبي
عراقي
مغربي
بولندي
روماني
روسي
أوكرايني
آخر

صيغة A
بطاقة A1
يشبهني
ج ًدا
1

يشبهني
2

يشبهني نو ًعا
ما
3

يشبهني
قليالً
4

ال يشبهني
5

ال يشبهني
بتا ًتا
6

بطاقة A2
جدًا
مهم
10

جدًا غير
مهم
01 02 03 04 05 06 07 08 09

بطاقة A3
 .1بتا ًتا ال
 .2قليل جدًا
 .3قليل
 .4إلى ح ٍد ما كثير
 .5كثير

00

بطاقة A4
تما ًما
أستطيع
10

تما ًما ال
أستطيع
01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

بطاقة A5
تما ًما
متأكد
10

تما ًما غير
متأكد
01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

بطاقة A6
تما ًما
سهل
10

تما ًما غير
سهل
01 02 03 04 05 06 07 08 09

00

صيغة B
بطاقة B2

 .0بتا ًتا غير مهم
 .1جدًا غير مهم

 .2تقري ًبا غير مهم
 .3غير مهم إلى ح ٍد ما
 .4قليالً غير مهم
 .5مهم وغير مهم
 .6قليالً مهم
 .7أهم بقليل
 .8مهم إلى ح ٍد ما
 .9جدًا مهم
 .10مهم تما ًما

بطاقة B3

 .1بتا ًتا ال

 .2قليل جدًا
 .3قليل
 .4كثير
 .5كثير جدًا

بطاقة B4

 .1بتا ًتا ال أستطيع
 .2أستطيع قليلً

 .3أستطيع إلى ح ٍد ما
 .4جدً ا أستطيع
 .5تما ًما أستطيع

بطاقة B5

 .1بتا ًتا غير واثق
 .2واثق قليلً

 .3واثق إلى ح ٍد ما
 .4جدً ا واثق
 .5تما ًما واثق

بطاقة B6

 .1بتا ًتا غير سهل
 .2سهل قليلً

 .3سهل إلى ح ٍد ما
 .4جدً ا سهل
 .5تما ًما سهل

بطاقة IL1
بتا ًتا ال
1

بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة
2

3

4

بدرجة
كبيرة جدًا
5

ال تقرأ:
يرفض
7

