
طالب من إنهاء دراسته في الجامعة العربّية بنجاح فائق، وتشجيعه 
على متابعة دراسته أللقاب متقّدمة.
مديرة الوحدة البديلة: دكار شمشون

الّطلبة العرب
يتوّفر للّطلبة العرب برامج ومشاريع متنّوعة بهدف تمكينهم من 
التي قد  الّشخصية واإلجتماعية والّتعليمية  التحديات  التغّلب على 
إستشارة  مثل  األكاديمي،  مشوارهم  بداية  في  يواجهونها 
الجميع"  قبل  "خطوة  (مثل  الّصيف  في  تحضريية  برامج  شخصّية، 
ومساق الّلغة اإلنجليزية)، إرشاد أكاديمي، إرشاد إجتماعي، ورشة 
متقّدمة،  وألقاب  البحثي  الّثاني  للقب  الّدراسة  على  للتشجيع 
لدمج  برالمج  العمل"،  لسوق  "التحضري  ورشة  ثقافّية،  مشاريع 

الّطلبة في مجال الهايتك وغريها.
جبل  سيناترا،  فرانك  بناية   ،3031 غرفة  كرّيم،  ريم  الوحدة:  مديرة 

المشارف، هاتف: 02-5880263 
asep.huji@gmail.com :بريد إلكرتوني

طلبة من مناطق مهّمشة
قادمون جدد وخّري·جي الّتربµية األرثودوكسّية (الحريديم)

يتوّفر للّطلبة برامج ومشاريع متنّوعة بهدف تمكينهم من التغّلب 
قد  التي  والّتعليمية  واإلجتماعية  الّشخصية  التحديات  على 
إستشارة  مثل  األكاديمي،  مشوارهم  بداية  في  يواجهونها 
األكاديمي،  اإلمتياز  لتطوي·ر  تµتعّلم"  "مجتمعات  شخصي،  وتوجيه 
ورشة للتشجيع على الّدراسة للقب الّثاني البحثي وألقاب متقّدمة 

وغريها.
مدير الوحدة: تسيون موشيئِلوف، غرفة 3033، بناية فرانك سيناترا، 

جبل المشارف، هاتف: 02-5880067، 
equality.huji@gmail.com :بريد إلكرتوني

منع الّتسرب
برنامج  الّتدريس،  وحدات  مع  بالّتعاون  الّطلبة  عمادة  مكتب  يشّغل 

لمنع تسرب الّطلبة في البكالوري·وس الذين يستصعبون الّدراسة. 
جبل  سيناترا،  فرانك  بناية   ،3033 غرفة  موشيئِلوف،  تسيون  مرّكز: 

المشارف، هاتف: 02-5880067، 
equality.huji@gmail.com :بريد إلكرتوني

الّطلبة اإلثيوبّيون
مرافقة ودعم الّطلبة اإلثيوبيµني، بمشاركة مشروع فوي·رشطاين.

المرّكز: عيزرا هوباي، غرفة 448، بناية فرانك سيناترا، جبل المشارف، 
هاتف: 02-5880059، 052-6091408

feuerstain.huji@gmail.com :بريد إلكرتوني

الجندر وحقوق األهل 
حول  ومعلومات  شخصي  دعم  على  للحصول  مدعّوات  الّطالبات 
للّطلبة  خاّصة  ومرافق  خدمات  الّطالبات،  بتطوي·ر  تµتعّلق  مواضيع 

األهل وحقوق األهل والوادالت.
المرّكزة: اروى مجادلة 

غرفة 439، بناية فرانك سيناترا، جبل المشارف، هاتف: 02-5880262، 
hujiparentpluse@gmail.com :بريد إلكرتوني

الخدمة اإلحتياطّية 
تقّدم مستشارة الخدمة اإلحتياطّية إستشارة حول موضوع حقوق 
اإلحتياطّية.  للخدمة  استدعائهم  تّم  الذين  الّطلبة  وإمتيازات 
مساعدة في تقديم االست·ئنافات على قرارات لجنة تنسيق خدمة 
اإلحتياط عند الحاجة. تسهيل التصّفح في اإلنرتنت في فرتة الخدمة 
الّتعليمّية.  المواد  إلست·كمال  للّطباعة  وصوالت  إصدار  اإلحتياطّية. 

المرّكزة: مايا شكولنيك-جونني
غرفة 3035، بناية فرانك سيناترا، جبل المشارف، هاتف: 02-5881833، 

http://pnyot.huji.ac.il/miluim :الموقع

مرّكزة لجنة شؤون القسط الّتعليمي 
الّتعليمي  القسط  موضوع  حول  إستشارة  الّلجنة  مستشارة  تقّدم 
قسط  لتغيµري  الخاّصة  بالّطلبات  وتهتم  الّدراسي،  للربنامج  وفًقا 
ماّدي وفًقا لقوانني القسط الّتعليمي فيما يتعّلق بإلغاء مساقات 

بسبب ظروف صحّية أو أسباب شاّذة خاّصة أخرى.
يتّم التوّجه من خالل تقديم ملف يشرح أسباب تقديم الّطلب، وي·جب 
إرفاق مستندات تصّدق اإلّدعاءات. ال يتم فحص الّطلب دون إرفاق 

المستدات المطلوبة.
يجب إرسال الّطلب إلى الربيد اإللكرتوني المسّجل على ظهر الملف، 

بعد تعبئ·ته إلكرتونيÖا (ال يتم قبول طلبات بخّط اليّد). 
http://studean.huji.ac.il/.upload/harigimNEW.doc

ألسئلة إضافية: مايا شكولنيك-جونني، هاتف: 02-5881833

وحدة الّشؤون الّدينية
المختلفة  الّديانات  ألبناء  المساعدة  الّدينية  الّشؤون  مرّكز  يقّدم 
في الجامعة من خالل توفري الخدمات الّدينية، اإلستشارة والّتوجيه.
هاتف:  المشارف،  جبل  هيخط،  كنيس  سولومون،  أري¡يه  المرّكز: 

 aries@savion.huji.ac.il :5883886-02، بريد إلكرتوني

مرّكزة الحركات والّنشاطات العاّمة 
خالل  منتظمة  عاّمة  نشاطات  بإقامة  المعنّيون  الّطلبة  يستطيع 
الّسنة الّدراسية الّتسجيل َكـ "حركة". سنويÖا ينشط في الجامعة عدد 
وإجتماعّية  سياسّية  مواضيع  في  الّطالبّية  الحركات  من  كبري 

متنّوعة.
المرّكزة: بيكي مزراحي

غرفة: 439، بناية فرانك سيناترا، جبل المشارف، 
taeystudentim@gmail.com :هاتف: 5881578-02، بريد إلكرتوني

وحدة الّشراكة المجتمعية 
مجتمع  أجل  من  الجاّد  والعمل  الّنقاش  للّتفكري  بيًتا  الوحدة  توّفر 
سبيل  في  أفراده،  جميع  بني  اإلجتماعي  بالّت·كافل  يتّسم  متساٍو 
ذلك، يجتمع الّطلبة في مجموعات تعليمية صغرية ويعملون على 

مشاريع إجتماعّية في أطر مختلفة. 
مديرة الوحدة البديلة: دكار شمشون

بريد   ،02-5882366 هاتف:  المشارف،  جبل  سيناترا،  فرانك  بناية 
sociali@savion.huji.ac.il :إلكرتوني

مساكن الّطلبة
تعرض الجامعة خيارات متعددة للسكن في مساكن الّطلبة في أحرم 
غرف  يشمل  سري·ر)   5500 (حوالي  العرض  المختلفة.  العربّية  الّجامعة 
والتي  الغرفة،  في  شريك/ة  مع  سكن  أو  للعائالت  سكن  فردّية، 
وفًقا  له/ا  المالئم  السكن  إختيار  حرّية  الّطالب/ة  تمنح  بدورها 
في  القاطنني  للّطلبة  تµتوّفر  المادية.  وإمكانيته/ا  ألفضلياته/ا 
لياقة  نوادي  للمالبس،  وغّساالت  صيانة  خدمات  الّطالبية  المساكن 

بدنية، غرف تعليمية، غرف حواسيب، نوادي إجتماعية وغريها. 
إي·جار الشقة في غالبية المساكن الطالبية مصاريف الكهرباء،  يشمل 

المياه، الّتدفئة والغاز. 
جبل  سيناترا،  فرانك  بناية  كريمر،  أدريان  الّطالبي:  السكن  مدير 
 ،02-5880055   ،02-6503768  ،02-5882358 هاتف:  المشارف، 

6503761-02، فاكس:02-5882992، 
hujidorms@savion.huji.ac.il :بريد إلكرتوني

https://dorms.huji.ac.il

[Shuttle] شاطل
المختلفة  األحرم  بني  مباشرة  ونقل  سفريات  خدمة  الجامعة  توّفر 

وجزء من مساكن الّطلبة. السفرية مجانّية بإظهار بطاقة الّطالب/ة.
المسؤول عن خدمة الشاطل: إيتسيك كوهن 

هاتف: 6758784-02، فاكس: 02-6429019 
http://studean.huji.ac.il/?cmd=life.164

مفوضّية شكاوى التحّرش الجنسي 
الّتوجه  يمكنه/ها  جنسي،  لتحرش  تعرض/ت  طالب  أو  طالبة  أي 

للمفّوضة أو الّنائبني في األحرم. 
نظام منع الّتحّرش الّجنسّي موجود عند سكرتريات الكلّيات واألقسام.

http://hatrada.huji.ac.il :لمعلومات إضافّية
مفوضّية شكاوى التحّرش الجنسي:

بروفيسور ليلي آنجليسرت
السّيدة سوزي زليجمان، هاتف: 02-5880407،

 hatrada@savion.huji.ac.il :بريد إلكرتوني

مفوضية شكاوى الّطلبة
للمفّوض صالحّية مستقّلة وغري مرتبطة لمعالجة الّشكاوى المقّدمة 
من قبل الّطلبة والملتحقني للجامعة في قضايا أكاديمية، إدارية أو 

شخصية. 
في  الكاملة  الّطلبة  شكاوى  مفوضية  أنظمة  على  اإلّطالع  يمكنك 

موقع الّجامعة: 
http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.638

مفّوضة مفوضية شكاوى الّطلبة: بروفسور إستي شهمي، هاتف: 
 Kvilot@savion.huji.ac.il :5882911-02، بريد إلكرتوني

بالربيد  (ُيفّضل  ُمسبًقا  بالّتنسيق  الّثالثاء،  أّيام  الّجمهور  إستقبال 
اإللكرتوني) 

مساكن الّطلبة
تعرض الجامعة خيارات متعددة للسكن في مساكن الّطلبة في أحرم 
غرف  يشمل  سري·ر)   5500 (حوالي  العرض  المختلفة.  العربّية  الّجامعة 
والتي  الغرفة،  في  شريك/ة  مع  سكن  أو  للعائالت  سكن  فردّية، 
وفًقا  له/ا  المالئم  السكن  إختيار  حرّية  الّطالب/ة  تمنح  بدورها 
في  القاطنني  للّطلبة  تµتوّفر  المادية.  وإمكانيته/ا  ألفضلياته/ا 
لياقة  نوادي  للمالبس،  وغّساالت  صيانة  خدمات  الّطالبية  المساكن 

بدنية، غرف تعليمية، غرف حواسيب، نوادي إجتماعية وغريها. 
إي·جار الشقة في غالبية المساكن الطالبية مصاريف الكهرباء،  يشمل 

المياه، الّتدفئة والغاز. 
جبل  سيناترا،  فرانك  بناية  كريمر،  أدريان  الّطالبي:  السكن  مدير 
 ،02-5880055   ،02-6503768  ،02-5882358 هاتف:  المشارف، 

6503761-02، فاكس:02-5882992، 
hujidorms@savion.huji.ac.il :بريد إلكرتوني

https://dorms.huji.ac.il

[Shuttle] شاطل
المختلفة  األحرم  بني  مباشرة  ونقل  سفريات  خدمة  الجامعة  توّفر 

وجزء من مساكن الّطلبة. السفرية مجانّية بإظهار بطاقة الّطالب/ة.
المسؤول عن خدمة الشاطل: إيتسيك كوهن 

هاتف: 6758784-02، فاكس: 02-6429019 
http://studean.huji.ac.il/?cmd=life.164

مفوضّية شكاوى التحّرش الجنسي 
الّتوجه  يمكنه/ها  جنسي،  لتحرش  تعرض/ت  طالب  أو  طالبة  أي 

للمفّوضة أو الّنائبني في األحرم. 
نظام منع الّتحّرش الّجنسّي موجود عند سكرتريات الكلّيات واألقسام.

http://hatrada.huji.ac.il :لمعلومات إضافّية
مفوضّية شكاوى التحّرش الجنسي:

بروفيسور ليلي آنجليسرت
السّيدة سوزي زليجمان، هاتف: 02-5880407،

 hatrada@savion.huji.ac.il :بريد إلكرتوني

مفوضية شكاوى الّطلبة
للمفّوض صالحّية مستقّلة وغري مرتبطة لمعالجة الّشكاوى المقّدمة 
من قبل الّطلبة والملتحقني للجامعة في قضايا أكاديمية، إدارية أو 

شخصية. 
في  الكاملة  الّطلبة  شكاوى  مفوضية  أنظمة  على  اإلّطالع  يمكنك 

موقع الّجامعة: 
http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.638

مفّوضة مفوضية شكاوى الّطلبة: بروفسور إستي شهمي، هاتف: 
 Kvilot@savion.huji.ac.il :5882911-02، بريد إلكرتوني

بالربيد  (ُيفّضل  ُمسبًقا  بالّتنسيق  الّثالثاء،  أّيام  الّجمهور  إستقبال 
اإللكرتوني) 

studean.huji.ac.il

مكتب عمادة الّطلبة
على  يحرص  الّجامعة  في  مركزي  جسم  هو  الّطلبة  عمادة  مكتب 
الّطلبة  تµتمّثل وظيفة مكتب عمادة  الّطالبة/ة.  برفاهّية  اإلهتمام 
باإلستجابة إلحتياجات الّطلبة والعمل على خلق ظروف مناسبة تµتيح 

لكل طالب وطالبة إستغالل وتوظيف أقصى قدراته/ا األكاديمية. 
طاقم المكتب مهّيئ لمّد يد العون للّطلبة في حّل قضايا شخصية 
أي  تخّطي  على  مساعدتهم  وكذلك  وإقتصادية،  وإجتماعية 
صعوبات أكاديمية قد يواجهونها بالّتعاون مع الوحدات األكاديمية 
الحالّية  الّدراسية  الّسنة  في  الجامعة.  في  المختلفة  واإلدارية 
سيشّغل مكتب عمادة الّطلبة مراكز دعم محلّية للّطلبة في األحرم 

المختلفة
عميد الّطلبة: بروفيسور أودي شبيط، نائبة عميد الّطلبة: عرييت حراط 
فاكس:   ،02-5881833 هاتف:  المشارف،  جبل  سيناترا،  فرانك  بناية 

02-5812738
dstudents@savion.huji.ac.il  :بريد إلكرتوني

الّدعم  بخدمات  واإلستعانة  للمرّكزي·ن  للتوّجه  ندعوكم/ن 
التي تّم تطوي·رها للّطلبة:

وحدة المنح والمساعدات المادّية 
تقّدم الوحدة منح للّطلبة المحتاجني المستصعبني تموي·ل مصاريف 
االقتصادية  للحالة  وفًقا  المنحة  إستحقاق  تحديد  يتم  الّدراسة. 
الّجامعة  موقع  في  طلب  تقديم  يمكن  الّدراسية.  واإلنجازات 

اإللكرتوني - 
< www.huji.ac.il<http://www.huji.ac.il معلومات شخصّية (מידע 

אישי) > منح (מלגות).
شهادة  الماجستري،  البكالوري·وس،  طلبة  طلب:  لتقديم  مخّولون 
الّطب  األسنان،  طّب  البشري،  الّطب  في  الّدكتوراة  الّتدريس، 

البيطري.
مديرة الوحدة: يالنا بريمان  

إستقبال الّجمهور وساعات الخدمة الهاتفية: أّيام األحد - الخميس 
في الّساعات: 13:00-11:00، هاتف: 5882881-02، غرفة 3019.

بناية فرانك سيناترا، جبل المشارف.
http://pnyot.huji.ac.il/mador_siua :تواصل

مركز تشخيص ودعم الّطلبة ذوي العسر التعليمي
على  الحصول  يمكن  تعليمي.  عسر  ذوي  الّطلبة  ودعم  تشخيص 
توجيه  مالئمات،  وتنسيق  الّتعليمي  العسر  حول  معلومات 
وإستشارة لتحسني القدرات الّدراسّية وأيًضا توجيه من خالل تقنّيات 
مساعدة إضافية. ممكن تلّقي الخدمة في االحرام المختلفة. طرق 

التواصل موجودة في موقع عمادة الطلبة.
 - مئريسدروف  الّطلبة  سكن  َدَنن،  (ديتي)  يهوديت  المركز:  مديرة 

رزنيك بناية 10، جبل المشارف، هاتف: 02-5881183، 02-5881342
لإلستشارة واإلستفسار يمكنكم/ن إرسال رسالة للربيد اإللكرتوني: 

 Idsupport@savion.huji.ac.il
لمعهد  اإللكرتوني  للربيد  رسالة  إرسال  يمكنم/ن  للّتشخيص 

Idd@savion.huji.ac.il :الّتشخيص

משרד דיקן הסטודנטים
DEAN OF STUDENTS OFFICE

مكتب عمادة شؤون الّطلبة

 عمادة
شؤون الّطلبة

بيتك في الّطري�ق إلى النجاح



وحدة المنالّية
اإلعاقات  ذوي  للّطلبة  وإستشارة  مساعدة  المنالّية  وحدة  توّفر 
الوحدة  المنالّية. خدمات  الّذهنّية في مجاالت  أو  الّنفسية  الحركية، 
تشمل تقديم استشارات بما بتعّلق بحقوق الطالب، مالئمات دراسّية 

وفحص مالئمة المباني في الجامعة الحتياجات الطلبة المختلفة. 
مرّكزة وحدة المنالّية: آسيا حانيموف

مكاتب وحدة المنالّية: 
حرم جبل المشارف، بناية فرانك سيناترا، طابق 4 غرقة 420 

هاتف: 02-5880178/18
حرم إدموند ي.سفرا، مركز الّدعم الجديد (بجانب الكنيس)

negishut@savion.huji.ac.il :هاتف: 5494982-02، بريد إلكرتوني

طلبة ذوي صعوبات نفسية
نفسية.  تحّديات  من  يعانون  الذين  الّطلبة  ودعم  لمرافقة  برنامج 
مرافقة  يشمل  إرشاد  على  الحصول  يمكن  الربنامج  إطار  في 

أكاديمّية وشخصّية لمّدة 4 ساعات أسبوعّية.
لمعلومات إضافية يمكن التوجه لموقع عمادة الطلبة.

مرّكزة الربنامج: أي¸يلت شوحاط  
غرفة 250، بناية 10، سكن الّطلبة مئريزدروف - رزنيك، جبل المشارف، 

nathan.huji@gmail.com :هاتف: 6822234-050 بريد إلكرتوني

وحدة خدمات اإلستشارة الّنفسّية
في وحدة خدمات اإلستشارة الّنفسية يمكن الحصول على مساعدة 
العناية  مجاالت  مختلفة.  شخصّية  ومشاكل  األزمات  وقت  في 
 6-8) شديدة  أزمة  لحظة  في  األمد  قصرية  عالجات  المقرتحة: 
لقاءات)، إستشارة حول صعوبات الّدراسة والّتعامل مع الخوف من 
اإلمتحانات، عالجات فردّية بعيدة األمد وعالج جماعي. كما وننّظم 
اإلستشارة  خدمات  وحدة  في  يعمل  مختلفة.  بمواضيع  ورشات 
لجميع  تاّمة  سرّية  على  الحفاظ  ونضمن  نفسّيµني  أخصائّيµني  طاقم 

التوّجهات. 
مدير الوحدة: د. إيال إلياش، 

سكن الّطلبة رزنيك، بناية 10، جبل المشارف، هاتف 02-5882685
psyserv@mail.huji.ac.il :بريد إلكرتوني

مركز الّتعّلم للمكفوفني ومحدودي الّنظر
وتعليمية  شخصية  وإستشارة  تقنّية  مساعدة  الّتعّلم  مركز  يقّدم 
تµتوّفر  النظر.  ومحدودي  المكفوفني  للّطلبة  متعددة  مجاالت  في 
برامج  مالئمة،  ت·كنولوجية  أجهزة  خاّصة،  تعليمية  غرف  المركز  في 
بمواضيع  ومساقات  القراءة  ساعات  في  إعانة  فريدة،  تعليمية 

متنّوعة. 
مدير المركز: موشيه عوڤد، حرم جبل المشارف، "الفوروم" المدخل 

الّسفلي، هاتف 02-5882155 
lcb@savion.huji.ac.il :بريد إلكرتوني

وحدة تÂكافؤ الفرص
الّشخصية  اإلمكانّيات  تحقيق  على  الفرص  ت·كافؤ  وحدة  تشّجع 
واألكاديمية الموجودة عند الّطالب في طري·ق اإلمتياز األكاديمي. 
توّفر الوحدة بمساعدة مرّكزيها خدمات شخصّية، جماعّية، إجتماعّية 

وثقافّية، مناسبة إلحتياجات الّطالب. تهدف الوحدة إلى تمكني كل 
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تشمل تقديم استشارات بما بتعّلق بحقوق الطالب، مالئمات دراسّية 

وفحص مالئمة المباني في الجامعة الحتياجات الطلبة المختلفة. 
مرّكزة وحدة المنالّية: آسيا حانيموف

مكاتب وحدة المنالّية: 
حرم جبل المشارف، بناية فرانك سيناترا، طابق 4 غرقة 420 

هاتف: 02-5880178/18
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طلبة ذوي صعوبات نفسية
نفسية.  تحّديات  من  يعانون  الذين  الّطلبة  ودعم  لمرافقة  برنامج 
مرافقة  يشمل  إرشاد  على  الحصول  يمكن  الربنامج  إطار  في 

أكاديمّية وشخصّية لمّدة 4 ساعات أسبوعّية.
لمعلومات إضافية يمكن التوجه لموقع عمادة الطلبة.
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غرفة 250، بناية 10، سكن الّطلبة مئريزدروف - رزنيك، جبل المشارف، 
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في وحدة خدمات اإلستشارة الّنفسية يمكن الحصول على مساعدة 
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لقاءات)، إستشارة حول صعوبات الّدراسة والّتعامل مع الخوف من 
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مركز الّتعّلم للمكفوفني ومحدودي الّنظر
وتعليمية  شخصية  وإستشارة  تقنّية  مساعدة  الّتعّلم  مركز  يقّدم 
تµتوّفر  النظر.  ومحدودي  المكفوفني  للّطلبة  متعددة  مجاالت  في 
برامج  مالئمة،  ت·كنولوجية  أجهزة  خاّصة،  تعليمية  غرف  المركز  في 
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مدير المركز: موشيه عوڤد، حرم جبل المشارف، "الفوروم" المدخل 

الّسفلي، هاتف 02-5882155 
lcb@savion.huji.ac.il :بريد إلكرتوني

وحدة تÂكافؤ الفرص
الّشخصية  اإلمكانّيات  تحقيق  على  الفرص  ت·كافؤ  وحدة  تشّجع 
واألكاديمية الموجودة عند الّطالب في طري·ق اإلمتياز األكاديمي. 
توّفر الوحدة بمساعدة مرّكزيها خدمات شخصّية، جماعّية، إجتماعّية 

وثقافّية، مناسبة إلحتياجات الّطالب. تهدف الوحدة إلى تمكني كل 

طالب من إنهاء دراسته في الجامعة العربّية بنجاح فائق، وتشجيعه 
على متابعة دراسته أللقاب متقّدمة.
مديرة الوحدة البديلة: دكار شمشون

الّطلبة العرب
يتوّفر للّطلبة العرب برامج ومشاريع متنّوعة بهدف تمكينهم من 
التي قد  الّشخصية واإلجتماعية والّتعليمية  التحديات  التغّلب على 
إستشارة  مثل  األكاديمي،  مشوارهم  بداية  في  يواجهونها 
الجميع"  قبل  "خطوة  (مثل  الّصيف  في  تحضريية  برامج  شخصّية، 
ومساق الّلغة اإلنجليزية)، إرشاد أكاديمي، إرشاد إجتماعي، ورشة 
متقّدمة،  وألقاب  البحثي  الّثاني  للقب  الّدراسة  على  للتشجيع 
لدمج  برالمج  العمل"،  لسوق  "التحضري  ورشة  ثقافّية،  مشاريع 

الّطلبة في مجال الهايتك وغريها.
جبل  سيناترا،  فرانك  بناية   ،3031 غرفة  كرّيم،  ريم  الوحدة:  مديرة 

المشارف، هاتف: 02-5880263 
asep.huji@gmail.com :بريد إلكرتوني

طلبة من مناطق مهّمشة
قادمون جدد وخّري·جي الّتربµية األرثودوكسّية (الحريديم)

يتوّفر للّطلبة برامج ومشاريع متنّوعة بهدف تمكينهم من التغّلب 
قد  التي  والّتعليمية  واإلجتماعية  الّشخصية  التحديات  على 
إستشارة  مثل  األكاديمي،  مشوارهم  بداية  في  يواجهونها 
األكاديمي،  اإلمتياز  لتطوي·ر  تµتعّلم"  "مجتمعات  شخصي،  وتوجيه 
ورشة للتشجيع على الّدراسة للقب الّثاني البحثي وألقاب متقّدمة 

وغريها.
مدير الوحدة: تسيون موشيئِلوف، غرفة 3033، بناية فرانك سيناترا، 

جبل المشارف، هاتف: 02-5880067، 
equality.huji@gmail.com :بريد إلكرتوني

منع الّتسرب
برنامج  الّتدريس،  وحدات  مع  بالّتعاون  الّطلبة  عمادة  مكتب  يشّغل 

لمنع تسرب الّطلبة في البكالوري·وس الذين يستصعبون الّدراسة. 
جبل  سيناترا،  فرانك  بناية   ،3033 غرفة  موشيئِلوف،  تسيون  مرّكز: 

المشارف، هاتف: 02-5880067، 
equality.huji@gmail.com :بريد إلكرتوني

الّطلبة اإلثيوبّيون
مرافقة ودعم الّطلبة اإلثيوبيµني، بمشاركة مشروع فوي·رشطاين.

المرّكز: عيزرا هوباي، غرفة 448، بناية فرانك سيناترا، جبل المشارف، 
هاتف: 02-5880059، 052-6091408

feuerstain.huji@gmail.com :بريد إلكرتوني

الجندر وحقوق األهل 
حول  ومعلومات  شخصي  دعم  على  للحصول  مدعّوات  الّطالبات 
للّطلبة  خاّصة  ومرافق  خدمات  الّطالبات،  بتطوي·ر  تµتعّلق  مواضيع 

األهل وحقوق األهل والوادالت.
المرّكزة: اروى مجادلة 

غرفة 439، بناية فرانك سيناترا، جبل المشارف، هاتف: 02-5880262، 
hujiparentpluse@gmail.com :بريد إلكرتوني

الخدمة اإلحتياطّية 
تقّدم مستشارة الخدمة اإلحتياطّية إستشارة حول موضوع حقوق 
اإلحتياطّية.  للخدمة  استدعائهم  تّم  الذين  الّطلبة  وإمتيازات 
مساعدة في تقديم االست·ئنافات على قرارات لجنة تنسيق خدمة 
اإلحتياط عند الحاجة. تسهيل التصّفح في اإلنرتنت في فرتة الخدمة 
الّتعليمّية.  المواد  إلست·كمال  للّطباعة  وصوالت  إصدار  اإلحتياطّية. 

المرّكزة: مايا شكولنيك-جونني
غرفة 3035، بناية فرانك سيناترا، جبل المشارف، هاتف: 02-5881833، 

http://pnyot.huji.ac.il/miluim :الموقع

مرّكزة لجنة شؤون القسط الّتعليمي 
الّتعليمي  القسط  موضوع  حول  إستشارة  الّلجنة  مستشارة  تقّدم 
قسط  لتغيµري  الخاّصة  بالّطلبات  وتهتم  الّدراسي،  للربنامج  وفًقا 
ماّدي وفًقا لقوانني القسط الّتعليمي فيما يتعّلق بإلغاء مساقات 

بسبب ظروف صحّية أو أسباب شاّذة خاّصة أخرى.
يتّم التوّجه من خالل تقديم ملف يشرح أسباب تقديم الّطلب، وي·جب 
إرفاق مستندات تصّدق اإلّدعاءات. ال يتم فحص الّطلب دون إرفاق 

المستدات المطلوبة.
يجب إرسال الّطلب إلى الربيد اإللكرتوني المسّجل على ظهر الملف، 

بعد تعبئ·ته إلكرتونيÖا (ال يتم قبول طلبات بخّط اليّد). 
http://studean.huji.ac.il/.upload/harigimNEW.doc

ألسئلة إضافية: مايا شكولنيك-جونني، هاتف: 02-5881833

وحدة الّشؤون الّدينية
المختلفة  الّديانات  ألبناء  المساعدة  الّدينية  الّشؤون  مرّكز  يقّدم 
في الجامعة من خالل توفري الخدمات الّدينية، اإلستشارة والّتوجيه.
هاتف:  المشارف،  جبل  هيخط،  كنيس  سولومون،  أري¡يه  المرّكز: 

 aries@savion.huji.ac.il :5883886-02، بريد إلكرتوني

مرّكزة الحركات والّنشاطات العاّمة 
خالل  منتظمة  عاّمة  نشاطات  بإقامة  المعنّيون  الّطلبة  يستطيع 
الّسنة الّدراسية الّتسجيل َكـ "حركة". سنويÖا ينشط في الجامعة عدد 
وإجتماعّية  سياسّية  مواضيع  في  الّطالبّية  الحركات  من  كبري 

متنّوعة.
المرّكزة: بيكي مزراحي

غرفة: 439، بناية فرانك سيناترا، جبل المشارف، 
taeystudentim@gmail.com :هاتف: 5881578-02، بريد إلكرتوني

وحدة الّشراكة المجتمعية 
مجتمع  أجل  من  الجاّد  والعمل  الّنقاش  للّتفكري  بيًتا  الوحدة  توّفر 
سبيل  في  أفراده،  جميع  بني  اإلجتماعي  بالّت·كافل  يتّسم  متساٍو 
ذلك، يجتمع الّطلبة في مجموعات تعليمية صغرية ويعملون على 

مشاريع إجتماعّية في أطر مختلفة. 
مديرة الوحدة البديلة: دكار شمشون

بريد   ،02-5882366 هاتف:  المشارف،  جبل  سيناترا،  فرانك  بناية 
sociali@savion.huji.ac.il :إلكرتوني

مكتب عمادة الّطلبة
على  يحرص  الّجامعة  في  مركزي  جسم  هو  الّطلبة  عمادة  مكتب 
الّطلبة  تµتمّثل وظيفة مكتب عمادة  الّطالبة/ة.  برفاهّية  اإلهتمام 
باإلستجابة إلحتياجات الّطلبة والعمل على خلق ظروف مناسبة تµتيح 

لكل طالب وطالبة إستغالل وتوظيف أقصى قدراته/ا األكاديمية. 
طاقم المكتب مهّيئ لمّد يد العون للّطلبة في حّل قضايا شخصية 
أي  تخّطي  على  مساعدتهم  وكذلك  وإقتصادية،  وإجتماعية 
صعوبات أكاديمية قد يواجهونها بالّتعاون مع الوحدات األكاديمية 
الحالّية  الّدراسية  الّسنة  في  الجامعة.  في  المختلفة  واإلدارية 
سيشّغل مكتب عمادة الّطلبة مراكز دعم محلّية للّطلبة في األحرم 

المختلفة
عميد الّطلبة: بروفيسور أودي شبيط، نائبة عميد الّطلبة: عرييت حراط 
فاكس:   ،02-5881833 هاتف:  المشارف،  جبل  سيناترا،  فرانك  بناية 

02-5812738
dstudents@savion.huji.ac.il  :بريد إلكرتوني

الّدعم  بخدمات  واإلستعانة  للمرّكزي·ن  للتوّجه  ندعوكم/ن 
التي تّم تطوي·رها للّطلبة:

وحدة المنح والمساعدات المادّية 
تقّدم الوحدة منح للّطلبة المحتاجني المستصعبني تموي·ل مصاريف 
االقتصادية  للحالة  وفًقا  المنحة  إستحقاق  تحديد  يتم  الّدراسة. 
الّجامعة  موقع  في  طلب  تقديم  يمكن  الّدراسية.  واإلنجازات 

اإللكرتوني - 
< www.huji.ac.il<http://www.huji.ac.il معلومات شخصّية (מידע 

אישי) > منح (מלגות).
شهادة  الماجستري،  البكالوري·وس،  طلبة  طلب:  لتقديم  مخّولون 
الّطب  األسنان،  طّب  البشري،  الّطب  في  الّدكتوراة  الّتدريس، 

البيطري.
مديرة الوحدة: يالنا بريمان  

إستقبال الّجمهور وساعات الخدمة الهاتفية: أّيام األحد - الخميس 
في الّساعات: 13:00-11:00، هاتف: 5882881-02، غرفة 3019.

بناية فرانك سيناترا، جبل المشارف.
http://pnyot.huji.ac.il/mador_siua :تواصل

مركز تشخيص ودعم الّطلبة ذوي العسر التعليمي
على  الحصول  يمكن  تعليمي.  عسر  ذوي  الّطلبة  ودعم  تشخيص 
توجيه  مالئمات،  وتنسيق  الّتعليمي  العسر  حول  معلومات 
وإستشارة لتحسني القدرات الّدراسّية وأيًضا توجيه من خالل تقنّيات 
مساعدة إضافية. ممكن تلّقي الخدمة في االحرام المختلفة. طرق 

التواصل موجودة في موقع عمادة الطلبة.
 - مئريسدروف  الّطلبة  سكن  َدَنن،  (ديتي)  يهوديت  المركز:  مديرة 

رزنيك بناية 10، جبل المشارف، هاتف: 02-5881183، 02-5881342
لإلستشارة واإلستفسار يمكنكم/ن إرسال رسالة للربيد اإللكرتوني: 

 Idsupport@savion.huji.ac.il
لمعهد  اإللكرتوني  للربيد  رسالة  إرسال  يمكنم/ن  للّتشخيص 

Idd@savion.huji.ac.il :الّتشخيص


