
التعليمية الخاصة، المرافقة في قراءة النصوص ودورات في مختلف 
المجاالت.

مدير المركز: موشيه عوڤيد، الحرم الجامعي جبل المشارف
مبنى الفوروم، المدخل السفلّي، هاتف: 02-5882155

lcb@savion.huji.ac.il :عنوان الربيد اإللكرتونّي

وحدة ت�كافؤ الفرص
تشّجع وحدة ت�كافؤ الفرص على تحقيق اإلمكانات الشخصية واألكاديمية 
الكامنة لدى الطالب، نحو تحقيق تمّيز أكاديمي. من خالل مرّكزيها، تلبي 
بما  والثقافية،   االجتماعية  الجماعية،  الفردية،  االحتياجات  الوحدة 
طالب/ة  كّل  تمكني  إلى  الوحدة  تهدف  الطالب.  احتياجات  مع  يتماشى 
من إنهاء دراسته/ا األكاديمية في الجامعة العربي بنجاح، وتشجيعه/ا 
على متابعة الدراسة نحو نيل ألقاب متقدمة. تنشط الوحدة على عدة 
فردية،  استشارة  تشمل:  التي  خدمات  رزمة  للطالب  وتوّفر  مستويات 
("צעד לפני כולם- خطوة قبل الجميع" ومساق  برامج تحضريية صيفية 
عمل  ورشات  اجتماعي،  إرشاد  أكاديمي،  إرشاد  اإلنجليزية)،  للغة 
عمل  ورشات  ثقافية،  أمسيات  الثاني،  اللقب  دراسات  على  للتشجيع 
تسّرب  لمنع  برنامج  الهايتك،  مجال  في  الطالب  لدمج  برامج  تشغيلية، 

طالب اللقب األول الذين يواجهون صعوبات تعليمية.
مديرة الوحدة: دكار شمشون

رزمة خدمات للطالب من المجتمع العربي
مبنى فرانك سيناترا، غرفة 460، جبل المشارف

هاتف: 02-5880263 
asep@savion.huji.ac.il

المجتمع  الحريدّي،  والتعليم  الرتب�ية  جهاز  خرّي�جي  للطالب  خدمات  رزمة 
اإلثيوبي، طالب الضواحي، القادمني الجدد والطالب المعّرضني للتسّرب

مبنى فرانك سيناترا، غرفة 458، 
جبل المشارف، هاتف: 02-5880067

 equality.hiji@gmail.com :عنوان الربيد اإللكرتونّي

الجندر والوالدية
وَمرافق  خدمات  الطالبات،  بدعم  متعّلقة  ومعلومات  فردّية  مساعدة 

خاصة للطالب األهالي وحقوق األهالي والطالبات الُمنجبات.
مبنى فرانك سيناترا، غرفة 436، جبل المشارف (هار هتسوفيم)، هاتف: 

02-5880262
عرب موقع ِعمادة الطلبة>اتصلوا بنا>الوالدية والجندر

studean@huji.ac.il

الخدمة العسكرية
في  الالزمة  االستشارة  االحتياطية  العسكرية  الخدمة  مرّكزة  تقّدم 
العسكرية  الخدمة  يؤدون  الذين  الطالب  وامتيازات  حقوق  موضوع 
تنسيق  لجنة  قرارات  على  االست�ئناف  مسار  في  مساعدة  االحتياطية. 

الخدمة العسكرية االحتياطية، حسب مقتضى الحال. 
استعارة ِمضمان (موِدم) من خالل المكتبة، لتصّفح شبكة اإلنرتنت في 
العسكرية االحتياطية. استصدار قسائم تصوي�ر الست�كمال  الخدمة  فرتة 

المواد التعليمية.
هاتف: studean.huji.ac.il ،02-5881833 > الخدمة العسكرية االحتياطية

يمكنكم إي�جاد المزيد من المعلومات على موقع ِعمادة الطلبة

مرّكزة لجنة االست�ئنافات لشؤون القسط الدراسي
الدراسّي  بالقسط  يتعّلق  ما  كّل  في  االستشارة  اللجنة  مرّكزة  تقّدم 
حساب  تعديل  بغية  الخاصة  الطلبات  وتعالج  الدراسّي،  للجدول  وفًقا 
القسط الدراسي لظروف استÑثنائية وغري متوّقعة، كالمفّصل في نظام 

اللجنة.
التي  والمصادقات  المستندات  وإرفاق  إلكرتونًيا  الطلب  تقديم  يجب 

تدعم حجج الطالب.
في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة، لن تÑتم معالجة الطلب.

موقع  عرب  الطلب  تقديم  وكيفية  اللجنة  نظام  على  االطالع  يمكنكم 
عمادة الطلبة على العنوان التالي:

لشؤون  االست�ئنافات  وشكاوى>لجنة  >توّجهات   studean@huji.ac.il
القسط الدراسّي 

رقم  هاتف  عرب  غونني  مايا  مع  التواصل  يرجى  التفاصيل،  من  للمزيد 
  02-5881833

مرّكز الشؤون الدينّية والتقليدّية
يقّدم مرّكز الشؤون الدينّية والتقليدّية المساعدة الالزمة للطالب أبناء 
جميع الديانات في كّل ما يتعّلق بالحصول على خدمات دينية، استشارة 

وإرشاد. 
أريÔيه سلومون، كنيس هيخت، جبل المشارف (هار هتسوفيم)

aries@savion.huji.ac.il :هاتف: 5883886-02  عنوان الربيد اإللكرتونّي

مرّكزة الخاليا الطالبية واألنشطة الجماهريّية
الحرم  في  نظامّية  جماهريّية  أنشطة  بإقامة  المعنيون  الطالب 
طالبّية".  "خلية  كـ  التسّجل  يستطيعون  الدراسّية  السنة  خالل  الجامعّي 
ُتعنى  التي  الطالبية  الخاليا  من  كبري  عدد  الجامعة  في  سنوًيا  ينشط 

بمختلف المواضيع السياسّية واالجتماعّية.
 ،02-5881578 هاتف:  المشارف،  جبل   ،436 غرفة  سيناترا،  فرانك  مبنى 

,tayestudentim@gmail.co :عنوان الربيد اإللكرتونّي

وحدة التداخل المجتمعّي
تجدون في هذه الوحدة إطاًرا للتفكري، الحوار والمساهمة الفعلّية من 
أجل خلق مجتمع مت�كافئ ومت�كافل لجميع أعضائه. لتحقيق ذلك، يلتقي 
مشاريع  في  وينشطون  صغرية،  تعّلمية  مجموعات  في  الطالب 

مجتمعية في أطر مختلفة.
مديرة الوحدة: يفعات كوهني حداد مبنى فرانك سيناترا، جبل المشارف

هاتف: 5882366-02، عنوان الربيد اإللكرتونّي: 
sociali@savion.huji.ac.il

مساكن الطلبة
التابعة  الطلبة  مساكن  في  السكن  إمكانيات  مختلف  الجامعة  توّفر 
للجامعة العربية، بما في ذلك غرف فردية، مساكن للعائالت أو مساكن 
بما  المسكن  نوع  الختيار  المجال  للطالب  وتÑتيح  للغرفة،  شريك  مع 
يتوافق مع تفضيالتهم  وقدرتهم المادية. تÑتوّفر للطالب المقيم في 
غرف  إلى  بإإلضافة  تشغيلية،  وخدمات  صيانة  خدمات  الطلبة  مساكن 

الغسيل، الغرف الدراسية، غرف الحواسيب، النوادي وغري ذلك.
مدير مساكن الطلبة: أدريان كرمر

مبنى فرانك سيناترا، جبل المشارف
هاتف: 5881539-02، فاكس: 02-5882992 

 hujidorms@savion.huji.ac.il، :عنوان الربيد اإللكرتوني
https://dorms.huji.ac.il

(Shuttle ) سفريات منّظمة
الجامعية  األحرام  المباشرة بني مختلف  السفريات  الجامعة خدمة   تفّعل 

وبعض مساكن الطلبة. السفر مجاني ولكنه منوط بعرض بطاقة الطالب.
مسؤول السفريات المنّظمة: إيتسيك كوهني

هاتف: 6758784-02  فاكس: 02-6429019
Studean.huji.ac.il >سفريات منّظمة

مفوضية شكاوى التحّرش الجنسّي
للتحّرش  إثر تعّرضه/ا  المعنّي/ة بتقديم شكوى على  الطالبة  أو  الطالب 
إلى  أو  الجنسي  التحّرش  حظر  مفّوضة  إلى  للتوّجه  مدعو/ة  الجنسّي 
نوابها في مختلف أحرام الجامعة. نظام حظر التحّرش الجنسّي ُمتاح في 

سكرتارية الكليات واألقسام.
http://hatrada.huji.ac.il :للمزيد من المعلومات

مفوضية شكاوى التحّرش الجنسّي:
بروفسور ليلي إنغلسرت، السيدة سوزي زليغمان، هاتف: 02-5880407

hatrada@savion.huji.ac.il :عنوان الربيد اإللكرتونّي

مفّوض شكاوى الطالب
معالجة  في  والجزئية  المطلقة  االستقاللية  الطالب  شكاوى  لمفّوض 
شكاوى الطالب والمّرشحني للدراسة في الجامعة العربية، وذلك في كّل 
الكامل  النظام  الشخصية.  أو  اإلدارية  األكاديمية،  بالشؤون  يتعلق  ما 

لمفوضية شكاوى الجمهور على موقع الجامعة: 
http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.6B8

مفّوض شكاوى الجمهور: بروفسور  أودي شاڤيط
عنوان الربيد اإللكرتونّي: kviot@savion.huji.ac.il استقبال الجمهور يتم 

بالتنسيق عرب الربيد اإللكرتونّي

 hujidorms@savion.huji.ac.il، :عنوان الربيد اإللكرتوني
https://dorms.huji.ac.il

(Shuttle ) سفريات منّظمة
الجامعية  األحرام  المباشرة بني مختلف  السفريات  الجامعة خدمة   تفّعل 

وبعض مساكن الطلبة. السفر مجاني ولكنه منوط بعرض بطاقة الطالب.
مسؤول السفريات المنّظمة: إيتسيك كوهني

هاتف: 6758784-02  فاكس: 02-6429019
Studean.huji.ac.il >سفريات منّظمة

مفوضية شكاوى التحّرش الجنسّي
للتحّرش  إثر تعّرضه/ا  المعنّي/ة بتقديم شكوى على  الطالبة  أو  الطالب 
إلى  أو  الجنسي  التحّرش  حظر  مفّوضة  إلى  للتوّجه  مدعو/ة  الجنسّي 
نوابها في مختلف أحرام الجامعة. نظام حظر التحّرش الجنسّي ُمتاح في 

سكرتارية الكليات واألقسام.
http://hatrada.huji.ac.il :للمزيد من المعلومات

مفوضية شكاوى التحّرش الجنسّي:
بروفسور ليلي إنغلسرت، السيدة سوزي زليغمان، هاتف: 02-5880407

hatrada@savion.huji.ac.il :عنوان الربيد اإللكرتونّي

مفّوض شكاوى الطالب
معالجة  في  والجزئية  المطلقة  االستقاللية  الطالب  شكاوى  لمفّوض 
شكاوى الطالب والمّرشحني للدراسة في الجامعة العربية، وذلك في كّل 
الكامل  النظام  الشخصية.  أو  اإلدارية  األكاديمية،  بالشؤون  يتعلق  ما 

لمفوضية شكاوى الجمهور على موقع الجامعة: 
http://academic-secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.6B8

مفّوض شكاوى الجمهور: بروفسور  أودي شاڤيط
عنوان الربيد اإللكرتونّي: kviot@savion.huji.ac.il استقبال الجمهور يتم 

بالتنسيق عرب الربيد اإللكرتونّي

studean.huji.ac.il

ِعمادة الطلبة
وهو  العربية،  الجامعة  في  مركزّي  جسم  هو  الطلبة  عمادة  مكتب 
مؤتمن على تعزي�ز رفاه الطالب. وظيفة مكتب عمادة الطلبة هي تلبية 
لكل طالب وطالبة  تÑتيح  التي  الُمثلى  الظروف  الطالب وخلق  احتياجات 
على  الطلبة  عمادة  مكتب  طاقم  الكامنة.  إمكاناتهم  لتحقيق  الفرصة 
االجتماعية  الشخصية،  المشاكل  حل  في  للمساهمة  االستعداد  أتم 
للطالب  الالزمة  المساعدة  تقديم  إلى  باإلضافة  للطالب،  واالقتصادية 
مع  بالتعاون  األكاديمي،  المستوى  على  صعوبات  يواجهون  الذين 
السنة  في  الجامعة.  في  واإلدارّية  األكاديمّية  الوحدات  مختلف 
الدراسّية 2018/2019، سيفّعل مكتب عمادة الطلبة لراحت�كم مراكز دعم 

محلية في األحرام الجامعية المختلفة.

عميد الطلبة: بروفسور غاي هربز
نائبة عميد الطلبة: عرييت حراط

مبنى فرانك سيناترا: 02-5882355
فاكس: 02-5812738

>توّجهات   studean@huji.ac.il الطلبة  عمادة  موقع  عرب  توّجهات 
وشكاوى>توّجهات لعميد الطلبة

الدعم  بخدمات  واالستعانة  المرّكزي�ن  إلى  للتوّجه  ندعوكم 
التي طّورت خصيًصا من أجل الطالب:

وحدة الِمنح والدعم االقتصادي
تقّدم هذه الوحدة منًحا دراسية للطالب المحتاجني الذين يتعّسر عليهم 
للوضع  وفًقا  يتحدد  المنحة  استحقاق  الدراسة.  نفقات  تموي�ل 
االقتصادي للطالب الذي ُيقّيم بحسب الدخل الشهري اإلجمالي للفرد. 
اللقب  المتقدمة:  األلقاب  ولطالب  األول  اللقب  لطالب  مخصصة  المنح 
الدراسات  سنوات  في  األسنان  وطب  الطب  في  دكتوراه  الثاني، 
شهادة  البيطري،  الطب  في  دكتوراه  (الرابعة-السادسة)،  السري�رّية 

التدريس.
مديرة الوحدة: يلينا بريمان

تقديم الطلب عرب موقع الجامعة: 
http://www.huji.ac.il >بيانات شخصية>ِمنح

الساعات  بني  األحد-الخميس  أيام  الهاتفّي:  والرد  الجمهور  استقبال 
.09:00-13:00

هاتف: 5882881-02، غرفة 3019 مبنى فرانك سيناترا
الحرم الجامعي جبل المشارف 

http://pnyot.huji.ac.il/mado_siua :لالتصال بنا
للمزيد من التفاصيل: http://studean.huji.ac.il >وحدة الدعم

وحدة تشخيص ودعم الطالب ذوي العسر التعّلمي 
واضطراب نقص االنتباه

مالءمة  في  ومرافقة  تشخيص  دعم،  استشارة،  خدمات  الوحدة  تقّدم 
الفردي  الدعم  المساعدة،  إلى  باإلضافة  لالمتحانات،  التقّدم  أساليب 
الوحدة مراكز دعم في مختلف  تفّعل  الدراسية.  الفرتة  أثناء  واإلرشاد 

األحرام الجامعية. وسائل االتصال متاحة عرب موقع عمادة الطلبة.
مدير الوحدة- د. ليئات تسرفاتي

مساكن الطلبة ميئريسدورف (رزنيك)، مبنى 10، جبل المشارف
هاتف: 02-5881342

משרד דיקן הסטודנטים
DEAN OF STUDENTS OFFICE

مكتب عمادة شؤون الّطلبة

 عمادة
شؤون الّطلبة

بيتك في الّطري�ق إلى النجاح



عنوان  على  معنا  التواصل  يمكنكم  ولالستفسارات،  االستشارة  لتلقي 
Idsupport@savion.huji.ac.il   :الربيد اإللكرتوني

عنوان  على  التشخيص  معهد  مع  التواصل  يمكنكم  التشخيص،  إلجراء 
idd@savion.huji.ac.il  :الربيد اإللكرتونّي

مجال اإلتاحة
المحدوديات  ذوي  للطالب  واالستشارة  الدعم  اإلتاحة  وحدة  تقّدم 
تعالجها  التي  المواضيع  اإلدراكّية.  أو   النفسّية  الحسّية،  الجسدّية، 
فحص  مالءمات،  لَِمنح  توصيات  الطالب،  حقوق  حول  استشارة  الوحدة: 

مدى إتاحة المباني وما إلى ذلك.
مرّكزة اإلتاحة: موريا دهان ڤايس

negishut@savion.huji.ac.il :عنوان الربيد اإللكرتونّي
مكاتب وحدة اإلتاحة:

الحرم الجامعي جبل المشارف:
رقم:  هاتف   ،10 مبنى  (ري�زنيك)  ميئريسدورف  الطلبة  مساكن 

02-5880178/18
الحرم الجامعّي إدموند ي. سفرا:

مبنى مركز الدعم الجديد (بجوار الكنيس)، هاتف رقم: 02-5494982
ُتقّدم  رحوفوت:  في  الجامعي  والحرم  كارم  عني  الجامعّي  الحرم 

الخدمة في مراكز الدعم

الطالب الذين يواجهون ضائقة نفسّية
برنامج لمرافقة الطالب الذين يواجهون ضائقة نفسية، والمعرتف بهم 
الطالب  يخوض  الربنامج،  إطار  الوطني. في  الت�أمني  من قبل مؤسسة 
مساًرا إرشادًيا الذي يشمل مرافقة أكاديمية وفردية بنطاق 4 ساعات 

أسبوعية.
المرّكزة: آيÑيليت شوحاط

مساكن الطلبة ميئريسدورف (ري�زنيك) مبنى 10
هاتف: 6822234-050   عنوان الربيد اإللكرتونّي: 

nathan.huji@gmail.com

الخدمات النفسّية
في إطار الخدمات النفسية، يتلقى الطالب الدعم الالزم عند مواجهة 
الُمتاحة: تدّخل قصري األمد  ضائقة أو أزمات شخصية مختلفة. العالجات 
التعّلمّي  العسر  حاالت  في  استشارة  لقاءات)،   6-8) األزمات  في 
جماعّي.  وعالج  األمد  طويلة  عالجات  االمتحانات،  من  القلق  ومواجهة 
ُتقام أيًضا ورشات عمل في مواضيع مختلفة. يعمل في مجال الخدمات 
النفسية طاقم أخصائيÑني نفسيÑني، وجميع التوّجهات ُتحفظ بسرية تامة. 

مدير الخدمات النفسية: د. أيال إلياش
مساكن الطلبة ميئريسدورف (ري�زنيك) مبنى 10

التوّجه  استمارة  لتعبئة  الالزم  العالج  بتلقي  المعنيÑني  الطالب  ندعو 
األولّي، إلكرتونًيا، عرب موقع مكتب عمادة الطلبة.

Studean.huji.ac.il >الخدمات النفسية>التوّجه للخدمات النفسّية
psyserv@mail.huji.ac.il :هاتف: 5882685-02 عنوان الربيد اإللكرتونّي

المركز التعليمي للمكفوفني وضعاف البصر
ت�كنولوجًيا واستشارة شخصّية وتعليمّية  يقّدم المركز التعليمّي دعًما 
في مختلف المجاالت للطالب المكفوفني وضعاف البصر. يحتوي المركز 

غرًفا دراسية فردية، معدات ت�كنولوجية مالَءمة، باإلضافة إلى الربامج 

عنوان  على  معنا  التواصل  يمكنكم  ولالستفسارات،  االستشارة  لتلقي 
Idsupport@savion.huji.ac.il   :الربيد اإللكرتوني

عنوان  على  التشخيص  معهد  مع  التواصل  يمكنكم  التشخيص،  إلجراء 
idd@savion.huji.ac.il  :الربيد اإللكرتونّي

مجال اإلتاحة
المحدوديات  ذوي  للطالب  واالستشارة  الدعم  اإلتاحة  وحدة  تقّدم 
تعالجها  التي  المواضيع  اإلدراكّية.  أو   النفسّية  الحسّية،  الجسدّية، 
فحص  مالءمات،  لَِمنح  توصيات  الطالب،  حقوق  حول  استشارة  الوحدة: 

مدى إتاحة المباني وما إلى ذلك.
مرّكزة اإلتاحة: موريا دهان ڤايس

negishut@savion.huji.ac.il :عنوان الربيد اإللكرتونّي
مكاتب وحدة اإلتاحة:

الحرم الجامعي جبل المشارف:
رقم:  هاتف   ،10 مبنى  (ري�زنيك)  ميئريسدورف  الطلبة  مساكن 

02-5880178/18
الحرم الجامعّي إدموند ي. سفرا:

مبنى مركز الدعم الجديد (بجوار الكنيس)، هاتف رقم: 02-5494982
ُتقّدم  رحوفوت:  في  الجامعي  والحرم  كارم  عني  الجامعّي  الحرم 

الخدمة في مراكز الدعم

الطالب الذين يواجهون ضائقة نفسّية
برنامج لمرافقة الطالب الذين يواجهون ضائقة نفسية، والمعرتف بهم 
الطالب  يخوض  الربنامج،  إطار  الوطني. في  الت�أمني  من قبل مؤسسة 
مساًرا إرشادًيا الذي يشمل مرافقة أكاديمية وفردية بنطاق 4 ساعات 

أسبوعية.
المرّكزة: آيÑيليت شوحاط

مساكن الطلبة ميئريسدورف (ري�زنيك) مبنى 10
هاتف: 6822234-050   عنوان الربيد اإللكرتونّي: 

nathan.huji@gmail.com

الخدمات النفسّية
في إطار الخدمات النفسية، يتلقى الطالب الدعم الالزم عند مواجهة 
الُمتاحة: تدّخل قصري األمد  ضائقة أو أزمات شخصية مختلفة. العالجات 
التعّلمّي  العسر  حاالت  في  استشارة  لقاءات)،   6-8) األزمات  في 
جماعّي.  وعالج  األمد  طويلة  عالجات  االمتحانات،  من  القلق  ومواجهة 
ُتقام أيًضا ورشات عمل في مواضيع مختلفة. يعمل في مجال الخدمات 
النفسية طاقم أخصائيÑني نفسيÑني، وجميع التوّجهات ُتحفظ بسرية تامة. 

مدير الخدمات النفسية: د. أيال إلياش
مساكن الطلبة ميئريسدورف (ري�زنيك) مبنى 10

التوّجه  استمارة  لتعبئة  الالزم  العالج  بتلقي  المعنيÑني  الطالب  ندعو 
األولّي، إلكرتونًيا، عرب موقع مكتب عمادة الطلبة.

Studean.huji.ac.il >الخدمات النفسية>التوّجه للخدمات النفسّية
psyserv@mail.huji.ac.il :هاتف: 5882685-02 عنوان الربيد اإللكرتونّي

المركز التعليمي للمكفوفني وضعاف البصر
ت�كنولوجًيا واستشارة شخصّية وتعليمّية  يقّدم المركز التعليمّي دعًما 
في مختلف المجاالت للطالب المكفوفني وضعاف البصر. يحتوي المركز 

غرًفا دراسية فردية، معدات ت�كنولوجية مالَءمة، باإلضافة إلى الربامج 

التعليمية الخاصة، المرافقة في قراءة النصوص ودورات في مختلف 
المجاالت.

مدير المركز: موشيه عوڤيد، الحرم الجامعي جبل المشارف
مبنى الفوروم، المدخل السفلّي، هاتف: 02-5882155

lcb@savion.huji.ac.il :عنوان الربيد اإللكرتونّي

وحدة ت�كافؤ الفرص
تشّجع وحدة ت�كافؤ الفرص على تحقيق اإلمكانات الشخصية واألكاديمية 
الكامنة لدى الطالب، نحو تحقيق تمّيز أكاديمي. من خالل مرّكزيها، تلبي 
بما  والثقافية،   االجتماعية  الجماعية،  الفردية،  االحتياجات  الوحدة 
طالب/ة  كّل  تمكني  إلى  الوحدة  تهدف  الطالب.  احتياجات  مع  يتماشى 
من إنهاء دراسته/ا األكاديمية في الجامعة العربي بنجاح، وتشجيعه/ا 
على متابعة الدراسة نحو نيل ألقاب متقدمة. تنشط الوحدة على عدة 
فردية،  استشارة  تشمل:  التي  خدمات  رزمة  للطالب  وتوّفر  مستويات 
("צעד לפני כולם- خطوة قبل الجميع" ومساق  برامج تحضريية صيفية 
عمل  ورشات  اجتماعي،  إرشاد  أكاديمي،  إرشاد  اإلنجليزية)،  للغة 
عمل  ورشات  ثقافية،  أمسيات  الثاني،  اللقب  دراسات  على  للتشجيع 
تسّرب  لمنع  برنامج  الهايتك،  مجال  في  الطالب  لدمج  برامج  تشغيلية، 

طالب اللقب األول الذين يواجهون صعوبات تعليمية.
مديرة الوحدة: دكار شمشون

رزمة خدمات للطالب من المجتمع العربي
مبنى فرانك سيناترا، غرفة 460، جبل المشارف

هاتف: 02-5880263 
asep@savion.huji.ac.il

المجتمع  الحريدّي،  والتعليم  الرتب�ية  جهاز  خرّي�جي  للطالب  خدمات  رزمة 
اإلثيوبي، طالب الضواحي، القادمني الجدد والطالب المعّرضني للتسّرب

مبنى فرانك سيناترا، غرفة 458، 
جبل المشارف، هاتف: 02-5880067

 equality.hiji@gmail.com :عنوان الربيد اإللكرتونّي

الجندر والوالدية
وَمرافق  خدمات  الطالبات،  بدعم  متعّلقة  ومعلومات  فردّية  مساعدة 

خاصة للطالب األهالي وحقوق األهالي والطالبات الُمنجبات.
مبنى فرانك سيناترا، غرفة 436، جبل المشارف (هار هتسوفيم)، هاتف: 

02-5880262
عرب موقع ِعمادة الطلبة>اتصلوا بنا>الوالدية والجندر

studean@huji.ac.il

الخدمة العسكرية
في  الالزمة  االستشارة  االحتياطية  العسكرية  الخدمة  مرّكزة  تقّدم 
العسكرية  الخدمة  يؤدون  الذين  الطالب  وامتيازات  حقوق  موضوع 
تنسيق  لجنة  قرارات  على  االست�ئناف  مسار  في  مساعدة  االحتياطية. 

الخدمة العسكرية االحتياطية، حسب مقتضى الحال. 
استعارة ِمضمان (موِدم) من خالل المكتبة، لتصّفح شبكة اإلنرتنت في 
العسكرية االحتياطية. استصدار قسائم تصوي�ر الست�كمال  الخدمة  فرتة 

المواد التعليمية.
هاتف: studean.huji.ac.il ،02-5881833 > الخدمة العسكرية االحتياطية

يمكنكم إي�جاد المزيد من المعلومات على موقع ِعمادة الطلبة

مرّكزة لجنة االست�ئنافات لشؤون القسط الدراسي
الدراسّي  بالقسط  يتعّلق  ما  كّل  في  االستشارة  اللجنة  مرّكزة  تقّدم 
حساب  تعديل  بغية  الخاصة  الطلبات  وتعالج  الدراسّي،  للجدول  وفًقا 
القسط الدراسي لظروف استÑثنائية وغري متوّقعة، كالمفّصل في نظام 

اللجنة.
التي  والمصادقات  المستندات  وإرفاق  إلكرتونًيا  الطلب  تقديم  يجب 

تدعم حجج الطالب.
في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة، لن تÑتم معالجة الطلب.

موقع  عرب  الطلب  تقديم  وكيفية  اللجنة  نظام  على  االطالع  يمكنكم 
عمادة الطلبة على العنوان التالي:

لشؤون  االست�ئنافات  وشكاوى>لجنة  >توّجهات   studean@huji.ac.il
القسط الدراسّي 

رقم  هاتف  عرب  غونني  مايا  مع  التواصل  يرجى  التفاصيل،  من  للمزيد 
  02-5881833

مرّكز الشؤون الدينّية والتقليدّية
يقّدم مرّكز الشؤون الدينّية والتقليدّية المساعدة الالزمة للطالب أبناء 
جميع الديانات في كّل ما يتعّلق بالحصول على خدمات دينية، استشارة 

وإرشاد. 
أريÔيه سلومون، كنيس هيخت، جبل المشارف (هار هتسوفيم)

aries@savion.huji.ac.il :هاتف: 5883886-02  عنوان الربيد اإللكرتونّي

مرّكزة الخاليا الطالبية واألنشطة الجماهريّية
الحرم  في  نظامّية  جماهريّية  أنشطة  بإقامة  المعنيون  الطالب 
طالبّية".  "خلية  كـ  التسّجل  يستطيعون  الدراسّية  السنة  خالل  الجامعّي 
ُتعنى  التي  الطالبية  الخاليا  من  كبري  عدد  الجامعة  في  سنوًيا  ينشط 

بمختلف المواضيع السياسّية واالجتماعّية.
 ،02-5881578 هاتف:  المشارف،  جبل   ،436 غرفة  سيناترا،  فرانك  مبنى 

,tayestudentim@gmail.co :عنوان الربيد اإللكرتونّي

وحدة التداخل المجتمعّي
تجدون في هذه الوحدة إطاًرا للتفكري، الحوار والمساهمة الفعلّية من 
أجل خلق مجتمع مت�كافئ ومت�كافل لجميع أعضائه. لتحقيق ذلك، يلتقي 
مشاريع  في  وينشطون  صغرية،  تعّلمية  مجموعات  في  الطالب 

مجتمعية في أطر مختلفة.
مديرة الوحدة: يفعات كوهني حداد مبنى فرانك سيناترا، جبل المشارف

هاتف: 5882366-02، عنوان الربيد اإللكرتونّي: 
sociali@savion.huji.ac.il

مساكن الطلبة
التابعة  الطلبة  مساكن  في  السكن  إمكانيات  مختلف  الجامعة  توّفر 
للجامعة العربية، بما في ذلك غرف فردية، مساكن للعائالت أو مساكن 
بما  المسكن  نوع  الختيار  المجال  للطالب  وتÑتيح  للغرفة،  شريك  مع 
يتوافق مع تفضيالتهم  وقدرتهم المادية. تÑتوّفر للطالب المقيم في 
غرف  إلى  بإإلضافة  تشغيلية،  وخدمات  صيانة  خدمات  الطلبة  مساكن 

الغسيل، الغرف الدراسية، غرف الحواسيب، النوادي وغري ذلك.
مدير مساكن الطلبة: أدريان كرمر

مبنى فرانك سيناترا، جبل المشارف
هاتف: 5881539-02، فاكس: 02-5882992 

ِعمادة الطلبة
وهو  العربية،  الجامعة  في  مركزّي  جسم  هو  الطلبة  عمادة  مكتب 
مؤتمن على تعزي�ز رفاه الطالب. وظيفة مكتب عمادة الطلبة هي تلبية 
لكل طالب وطالبة  تÑتيح  التي  الُمثلى  الظروف  الطالب وخلق  احتياجات 
على  الطلبة  عمادة  مكتب  طاقم  الكامنة.  إمكاناتهم  لتحقيق  الفرصة 
االجتماعية  الشخصية،  المشاكل  حل  في  للمساهمة  االستعداد  أتم 
للطالب  الالزمة  المساعدة  تقديم  إلى  باإلضافة  للطالب،  واالقتصادية 
مع  بالتعاون  األكاديمي،  المستوى  على  صعوبات  يواجهون  الذين 
السنة  في  الجامعة.  في  واإلدارّية  األكاديمّية  الوحدات  مختلف 
الدراسّية 2018/2019، سيفّعل مكتب عمادة الطلبة لراحت�كم مراكز دعم 

محلية في األحرام الجامعية المختلفة.

عميد الطلبة: بروفسور غاي هربز
نائبة عميد الطلبة: عرييت حراط

مبنى فرانك سيناترا: 02-5882355
فاكس: 02-5812738

>توّجهات   studean@huji.ac.il الطلبة  عمادة  موقع  عرب  توّجهات 
وشكاوى>توّجهات لعميد الطلبة

الدعم  بخدمات  واالستعانة  المرّكزي�ن  إلى  للتوّجه  ندعوكم 
التي طّورت خصيًصا من أجل الطالب:

وحدة الِمنح والدعم االقتصادي
تقّدم هذه الوحدة منًحا دراسية للطالب المحتاجني الذين يتعّسر عليهم 
للوضع  وفًقا  يتحدد  المنحة  استحقاق  الدراسة.  نفقات  تموي�ل 
االقتصادي للطالب الذي ُيقّيم بحسب الدخل الشهري اإلجمالي للفرد. 
اللقب  المتقدمة:  األلقاب  ولطالب  األول  اللقب  لطالب  مخصصة  المنح 
الدراسات  سنوات  في  األسنان  وطب  الطب  في  دكتوراه  الثاني، 
شهادة  البيطري،  الطب  في  دكتوراه  (الرابعة-السادسة)،  السري�رّية 

التدريس.
مديرة الوحدة: يلينا بريمان

تقديم الطلب عرب موقع الجامعة: 
http://www.huji.ac.il >بيانات شخصية>ِمنح

الساعات  بني  األحد-الخميس  أيام  الهاتفّي:  والرد  الجمهور  استقبال 
.09:00-13:00

هاتف: 5882881-02، غرفة 3019 مبنى فرانك سيناترا
الحرم الجامعي جبل المشارف 

http://pnyot.huji.ac.il/mado_siua :لالتصال بنا
للمزيد من التفاصيل: http://studean.huji.ac.il >وحدة الدعم

وحدة تشخيص ودعم الطالب ذوي العسر التعّلمي 
واضطراب نقص االنتباه

مالءمة  في  ومرافقة  تشخيص  دعم،  استشارة،  خدمات  الوحدة  تقّدم 
الفردي  الدعم  المساعدة،  إلى  باإلضافة  لالمتحانات،  التقّدم  أساليب 
الوحدة مراكز دعم في مختلف  تفّعل  الدراسية.  الفرتة  أثناء  واإلرشاد 

األحرام الجامعية. وسائل االتصال متاحة عرب موقع عمادة الطلبة.
مدير الوحدة- د. ليئات تسرفاتي

مساكن الطلبة ميئريسدورف (رزنيك)، مبنى 10، جبل المشارف
هاتف: 02-5881342


