
ا�وراق المطلوبة للمنح
تتخلــل عمليــة الحصــول علــى منحــة تعبئــة اســتمارات وتقديــم 
أوراق ثبوتيــة مختلفــة. هنــاك متطلبــات مختلفــة لــكل منحــة، ولكــن 
هنــاك أوراق أساســية مطلوبــة لمعظــم المنــح، ننصحــك بتجهيزهــا 

ا:
ً
سلف

■  بطاقــة الهويــة يشــمل الملحــق (بطاقــة الطالــب والوالديــن – 
مهم التأكد من تسجيل ا�خوة في الملحق).

■  تصريح تعليم نافذ (אישור לימודים עדכני) يثبت أنك طالب/ة.
■  قســيمة راتــب (תלוש משכורת) للشــهور الث©ثــة ا�خيــرة للطالــب 

والوالدين.
■  عقد إيجار الدار/ المسكن الط©ب.

■  أوراق وشــهادات التأميــن الوطنــي/ الوضــع العائلــي/ الوضــع 
الصحي/ ملف في قسم الشؤون ا³جتماعية.

المنح ا�ساسية (قائمة جزئية)
■  منحة و/أو قرض وزارة التربية والتعليم 

■  منحة مكتب رئيس الحكومة والوقف ا¹س©مي
■  منحة بيرح 

■  منحة ارتقاء
ــدات المختلفــة (بلديــات/ مجالــس محليــة/  ــح محليــة فــي البل ■  من

صناديق محلية) 
 Milgapo أكثــر مــن 1000 منحــة في صفحة  ■

التي اقامها اتحاد الط©ب العام

المنح ال يضيع حق طالب.. 
وراءه ُمطالب!

هل تواجه/ين مشكلة؟ حافظ/ي على حقوقك!
هل تّم المساس بك؟ � تسكت/ي!

■ محكمـــة طاعة؟ توّجه/ي فوًرا إلى نقابة الط©ب العامة. يحق 
لـــك الدفاع عن نفســـك وا³ســـتعانة بمندوب ط©بـــي (طالب/ة 

) ليمثلك أمام المحكمة.
ً
حقوق عادة

 هضموا حقك؟ توّجه/ي للقســـم ا�كاديمـــي في النقابة أو في 
اتحـــاد الط©ب العـــام (התאחדות הסטודנטים הארצית). يمكنك 

ا.
ً

التوّجه إلى عميد الطلبة أيض

■ أسئلة إدارية؟ (تسجيل للكورسات، موعد "ج" في ا³متحانات، 
إعفاءات إلخ) توّجه إلى سكرتير/ة القسم.

■ أســـئلة متعلقـــة بقســـط التعليـــم؟ توّجه إلى قســـم ا�جور 
التعليمية في جامعتك/ كليتك في أوقات ا³ستقبال.

■ تعّرضـــت لتحـــّرش جنســـي؟ فـــي كل جامعـــة/ كليـــة يوجـــد 
مســـؤول/ة عن مكافحة التحرش الجنســـي يمكن التوّجه إليه/ا. 
كذلـــك يمكـــن التوّجـــه إلـــى خـــط مســـاعدات ضحايـــا العنـــف 
وا³عتداءات الجنســـية لمعالجة الموضوع بشـــكل سّري ومهني، 

على هاتف 1202 أو باللغة العربية 04-6566813.

ك عربي!
ّ
عشن

مــا زال الطــ�ب العــرب يواجهــون تحديــات مختلفــة فــي مشــوارهم 
عشــرات  منــذ  حقوقهــم  أجــل  مــن  كافحــوا  ولكنهــم  الجامعــي. 

السنوات وحققوا بعض ا¡نجازات والمكتسبات.. من بينها:

احترام ا�عياد العربية
 مــا يتواصــل التعليــم خــ©ل أعيــاد الطوائــف العربيــة كالعــادة. 

ً
عــادة

لكــن مجلــس التعليــم العالــي قــّرر وجــوب وضــع أنظمــة خاصــة بخصــوص 
يعكــس  بشــكل  الوظائــف،  وتقديــم  ا³متحانــات  مواعيــد  الغيــاب، 

ا�خذ بعين ا³عتبار أعياد جميع الط©ب من مختلف الديانات.
فيما يلي أهم توصيات مجلس التعليم العالي في هذا الصدد:

ــة للعامليــن المســلمين  ــون كيــوم عطل ــذي يقــّره القان ــد ال ■ يــوم العي
للطالــب  عطلــة  كيــوم  بــه  ا³عتــراف  يتــم  والــدروز،  والمســيحيين 

المسلم/ المسيحي/ الدرزي.
■ يحــق للطالــب/ة التغّيــب عــن المحاضــرات فــي أيــام العيــد، و³ 

ُيحتسب هذا الغياب جزًءا من تعداد أيام الغياب.
■ إذا مــا تــم تحديــد تقديــم وظيفــة فــي يــوم عيــد، بمســتطاع الطالــب 

تقديمها بعد العيد، في موعد تحّدده الجامعة/ الكلية.
■ إذا مــا غــاب الطالــب/ة عــن إمتحــان فــي يــوم العيــد، يحــق لــه/ا إجراء 
ــة فــي  ــد المقبول ــر، فــي إطــار المواعي ــد إضافــي آخ ا³متحــان فــي موع

الكلية.
الديانــات) أوصــى  أيــام الصــوم لجميــع  ■ فــي شــهر رمضــان (وفــي 
مجلس التعليم العالي بأن تتخذ كل جامعة/ كلية ترتيبات تأخذ بعين 
ا¥عتبــار الطــ¤ب الصائميــن، مثــل إجــراء ا³متحانات في ســاعة مبكرة، 

أو تحديد موعد إضافي، وما إلى ذلك.

 الخطة الخماسية إلتاحة التعليم
العالي للمجتمع العربي

 
ــن  ــادة: عــدد الخّريجي ا�هــداف ا�ساســية للخطــة الخماســية هــي زي
العرب للقب البكالوريوس (اللقب ا�ول BA)؛ تقليص ظاهرة التسّرب؛ 
وتقليــص عــدد ســنوات التعليــم؛ وتشــجيع التعليــم فــي مجــا³ت 
ذات أفــق تشــغيلي يعانــي المجتمــع العربــي مــن نقــص فيهــا؛ تشــجيع 
العليــا؛ تكثيــف  للدراســات  لمتابعــة تعليهــم  المتفّوقيــن  الطــ©ب 
الطواقــم ا�كاديميــة العربيــة فــي الجامعــة/ الكليــة؛ وغيــر ذلــك. 
يرافــق تنفيــذ الخطــة أعضــاء لجنــة التوجيــه برئاســة البروفيســور منــى 

مارون. وتتضّمن الخطة ا�مور التالية:
■ التوجيه المهني لط©ب المدارس الثانوية

■ ا³ستشارة والتوجيه ا�كاديمي في البلدات العربية (برامج "رّواد")
■ مســـاعدات خــاصـــــة للطـــــ©ب في السنة التحضـيريـــــة الـصيـفـيــــة 

(מכינה) – خطوة قبل الجميع
■ ا³ستيعاب ا�كاديمي النوعي للخّريجين

■ منحـــة "ارتــقـــــاء" - مســـاعدات اقـتـصــــادية لـطــــ©ب مــــن خلفيـــة 
اقتصادية ضعيفة يدرسون مواضيع مفضلة

■ مراكز السيرة المهنية (מרכזי קריירה) 
■ منح للدراسات العليا (لقب ثاني وثالث) للط©ب المتفّوقين 

■ منح "ماعوف" ³ستيعاب محاضرين عرب في الطاقم ا�كاديمي

ابحث/ي عن المعلومات حسب جامعتك/ كليتك!

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة،

هـــا أنت تدخل/ين مرحلة جديـــدة في حياتك هي مرحلة 
 بك!

ً
 وسه�

ً
التعليم الجامعي. أه�

إنها مرحلة تختلف كلًيا عن سابقتها. فإذا كانت المرحلة 
الثانويـــة اســـتمراًرا ل�بتدائيـــة - قريبة مـــن البيت، في 
بلـــدك وبين أفراد مجتمعـــك - فالمرحلة الجامعية تحّتم 
عليـــك التمـــّرس فـــي لغـــة ثانيـــة ومجتمـــع يختلف عن 
مجتمعك في أســـلوب حياته. وقد يؤدي هذا الوضع إلى 

التوتر وا�غتراب.

وابتدا 
المشوار..

ل¤نتقال إلى موقع المنح القطري 
امسحـــوا الـــبـــاركــــود الـــتـــــــالي:



• مجلس التعليم العالي
هــو الجســم الحكومــي المســؤول عــن التعليــم العالــي فــي البــ�د 
(מועצה להשכלה גבוהה - מל"ג) ووظيفته هي وضع سياسة الجهاز 
ــا عــن 

ً
العامــة علــى المســتوى القطــري. والمجلــس مســؤول أيض

العربــي  للمجتمــع  العالــي  التعليــم  �تاحــة  الخماســية  الخطــة 
(تفاصيل أوفى عن الخطة صفحة 4 و5).

• عميد الطلبة
مكتــب عميــد الطلبــة (דיקן/ דיקנאט הסטודנטים) هــو جــزء مــن إدارة 
الجامعــة/ الكليــة وهــو المســؤول عــن معالجــة حقــوق الطالــب/ة 
أو  اجتماعيــة  أو  حــل مشــاكل شــخصية  فــي  المســاعدة  وتقديــم 
تعليميــة تواجهــه/ا فــي مشــواره/ا الجامعــي. يقــّدم مكتــب عميــد 
: تقديــم منــح، 

ً
�الطلبــة مجموعــة مــن الخدمــات والمســاعدات، مثــ

العســر  (ذوو  معّينــة  فئــات  مــن  لطــب  مســاعدة  دروس 
للطــب  مئــم  عمــل  إيجــاد  فــي  المســاعدة  مــي)، 

ّ
التعل

والخّريجين، خدمات نفسية، وغير ذلك.

• القسم
القســم (מחלקה / פקולטה) هــو وحــدة جامعيــة تعمــل فــي البحــث 
والتعليــم فــي مجــال معرفــي معّيــن أو فــي عــدد مــن المجــا·ت 
يمكــن  قســم  كل  فــي  ســكرتير/ة  هنــاك  المتقاربــة.  المعرفيــة 
ا·ســتعانة بــه/ا فــي الجانــب ا�داري، با�ضافــة إلــى مستشــارة/ة 
التعليــم.  برنامــج  بشــأن  للطــ�ب  المشــورة  لتقديــم  أكاديمــي/ة 

ومســاعدات  خدمــات  اÁحيــان  مــن  كثيــر  فــي  القســم  يقــّدم 
إضافيــة، ومــن الجديــر فحــص المبــادرات وا�مكانيــات الخاصــة بــكل 

قسم.

• نقابة الطب 
ــه  ــي يديرون ــم ط�ب ــة الطــ�ب (אגודת הסטודנטים) هــي تنظي نقاب
بأنفÅــم، هدفــه ا·هتمــام بحقــوق الطــ�ب وتحســين أوضاعهــم 
النقابــة  رئيــس/ة  ُينتخــب  المشــتركة.  مصالحهــم  عــن  والدفــاع 
الطــ�ب  فÉــا  يشــارك  ديمقراطيــة  انتخابــات  فــي  وأعضاؤهــا 
رســوم  اÁعضــاء  الطــ�ب  يدفــع  مــا   

ً
وعــادة للنقابــة.  المنتســبين 

عضوية سنوية.
ــة فــي  ــا النقاب ــي تقّدمه ــات والمســاعدات الت ننصــح بفحــص الخدم
جامعتكم/ كليتكم. تقّدم معظم النقابات للط�ب خدمات تشمل: 
ا�ستشــارة  منــح،  إيجــاد  فــي  المســاعدة  ثقافيــة،  نشــاطات 
ا�كاديمية، وغيرها. في بعض النقابات هناك قسم لدعم الطب 

العرب يقّدم خدمات خاصة وينظم نشاطات خاصة.

من يمكنه مساعدتك؟
ــل مــن  ــاك مــن يســتطيع مســاعدتك، · ب مــن المهــم أن تعلــم/ي أن هن

واجبه أن يساعدك. لك الحق في التوجه إلى:
■  القسم الذي تدرس فيه

■  مكتب عميد الطلبة
■  نقابة الط�ب العامة

■  الحركات الط�بية

لك كل الحق في طلب المساعدة!
وإمكانيــات  حقوقــك  لتعــرف/ي  يديــك  بيــن  نضعــه  الكتّيــب  هــذا 

المساعدة الجامعية القائمة؛ · تترّدد/ي في استخدامها عند الحاجة!

نتمنى لك دراسة موفقة وإلى األمام،
د. ثابت أبو راس وأمنون بئيري سلوتسيانو
مديران عامان شريكان في مبادرات صندوق ابراهيم

ميƠن الزم يƠƠساعƠƠدك؟  وكيف؟

ال يضيع حق طالب.. 
وراءه ُمطالب!

هل تواجه/ين مشكلة؟ حافظ/ي على حقوقك!
هل تّم المساس بك؟ � تسكت/ي!

■ محكمـــة طاعة؟ توّجه/ي فوًرا إلى نقابة الط�ب العامة. يحق 
لـــك الدفاع عن نفســـك وا·ســـتعانة بمندوب ط�بـــي (طالب/ة 

) ليمثلك أمام المحكمة.
ً
حقوق عادة

 هضموا حقك؟ توّجه/ي للقســـم اÁكاديمـــي في النقابة أو في 
اتحـــاد الط�ب العـــام (התאחדות הסטודנטים הארצית). يمكنك 

ا.
ً

التوّجه إلى عميد الطلبة أيض

■ أسئلة إدارية؟ (تسجيل للكورسات، موعد "ج" في ا·متحانات، 
إعفاءات إلخ) توّجه إلى سكرتير/ة القسم.

■ أســـئلة متعلقـــة بقســـط التعليـــم؟ توّجه إلى قســـم اÁجور 
التعليمية في جامعتك/ كليتك في أوقات ا·ستقبال.

■ تعّرضـــت لتحـــّرش جنســـي؟ فـــي كل جامعـــة/ كليـــة يوجـــد 
مســـؤول/ة عن مكافحة التحرش الجنســـي يمكن التوّجه إليه/ا. 
كذلـــك يمكـــن التوّجـــه إلـــى خـــط مســـاعدات ضحايـــا العنـــف 
وا·عتداءات الجنســـية لمعالجة الموضوع بشـــكل سّري ومهني، 

على هاتف 1202 أو باللغة العربية 04-6566813.

ك عربي!
ّ
عشن

مــا زال الطــ�ب العــرب يواجهــون تحديــات مختلفــة فــي مشــوارهم 
عشــرات  منــذ  حقوقهــم  أجــل  مــن  كافحــوا  ولكنهــم  الجامعــي. 

السنوات وحققوا بعض ا¡نجازات والمكتسبات.. من بينها:

احترام ا�عياد العربية
 مــا يتواصــل التعليــم خــ�ل أعيــاد الطوائــف العربيــة كالعــادة. 

ً
عــادة

لكــن مجلــس التعليــم العالــي قــّرر وجــوب وضــع أنظمــة خاصــة بخصــوص 
يعكــس  بشــكل  الوظائــف،  وتقديــم  ا·متحانــات  مواعيــد  الغيــاب، 

اÁخذ بعين ا·عتبار أعياد جميع الط�ب من مختلف الديانات.
فيما يلي أهم توصيات مجلس التعليم العالي في هذا الصدد:

ــة للعامليــن المســلمين  ــون كيــوم عطل ــذي يقــّره القان ــد ال ■ يــوم العي
للطالــب  عطلــة  كيــوم  بــه  ا·عتــراف  يتــم  والــدروز،  والمســيحيين 

المسلم/ المسيحي/ الدرزي.
■ يحــق للطالــب/ة التغّيــب عــن المحاضــرات فــي أيــام العيــد، و· 

ُيحتسب هذا الغياب جزًءا من تعداد أيام الغياب.
■ إذا مــا تــم تحديــد تقديــم وظيفــة فــي يــوم عيــد، بمســتطاع الطالــب 

تقديمها بعد العيد، في موعد تحّدده الجامعة/ الكلية.
■ إذا مــا غــاب الطالــب/ة عــن إمتحــان فــي يــوم العيــد، يحــق لــه/ا إجراء 
ــة فــي  ــد المقبول ــر، فــي إطــار المواعي ــد إضافــي آخ ا·متحــان فــي موع

الكلية.
الديانــات) أوصــى  أيــام الصــوم لجميــع  ■ فــي شــهر رمضــان (وفــي 
مجلس التعليم العالي بأن تتخذ كل جامعة/ كلية ترتيبات تأخذ بعين 
ا�عتبــار الطــب الصائميــن، مثــل إجــراء ا·متحانات في ســاعة مبكرة، 

أو تحديد موعد إضافي، وما إلى ذلك.

 الخطة الخماسية إلتاحة التعليم
العالي للمجتمع العربي

 
ــن  ــادة: عــدد الخّريجي اÁهــداف اÁساســية للخطــة الخماســية هــي زي
العرب للقب البكالوريوس (اللقب اÁول BA)؛ تقليص ظاهرة التسّرب؛ 
وتقليــص عــدد ســنوات التعليــم؛ وتشــجيع التعليــم فــي مجــا·ت 
ذات أفــق تشــغيلي يعانــي المجتمــع العربــي مــن نقــص فيهــا؛ تشــجيع 
العليــا؛ تكثيــف  للدراســات  لمتابعــة تعليهــم  المتفّوقيــن  الطــ�ب 
الطواقــم اÁكاديميــة العربيــة فــي الجامعــة/ الكليــة؛ وغيــر ذلــك. 
يرافــق تنفيــذ الخطــة أعضــاء لجنــة التوجيــه برئاســة البروفيســور منــى 

مارون. وتتضّمن الخطة اÁمور التالية:
■ التوجيه المهني لط�ب المدارس الثانوية

■ ا·ستشارة والتوجيه اÁكاديمي في البلدات العربية (برامج "رّواد")
■ مســـاعدات خــاصـــــة للطـــــ�ب في السنة التحضـيريـــــة الـصيـفـيــــة 

(מכינה) – خطوة قبل الجميع
■ ا·ستيعاب اÁكاديمي النوعي للخّريجين

■ منحـــة "ارتــقـــــاء" - مســـاعدات اقـتـصــــادية لـطــــ�ب مــــن خلفيـــة 
اقتصادية ضعيفة يدرسون مواضيع مفضلة

■ مراكز السيرة المهنية (מרכזי קריירה) 
■ منح للدراسات العليا (لقب ثاني وثالث) للط�ب المتفّوقين 

■ منح "ماعوف" ·ستيعاب محاضرين عرب في الطاقم اÁكاديمي

ابحث/ي عن المعلومات حسب جامعتك/ كليتك!

أنت طالب/ة يعني..
■  أنت قادر/ة

■  أنت تدخل/ين مرحلة جديدة
■  أنت تصقل/ين شخصيتك اæن

قف/ي.. أمامك تحديات!
■  مرحلة جديدة

■  لغة جديدة
■  بيئة مختلفة

■  متطلبات مختلفة
■  ضغوط دراسية
■  احتياجات مادية



• مجلس التعليم العالي
هــو الجســم الحكومــي المســؤول عــن التعليــم العالــي فــي البــ�د 
(מועצה להשכלה גבוהה - מל"ג) ووظيفته هي وضع سياسة الجهاز 
ــا عــن 

ً
العامــة علــى المســتوى القطــري. والمجلــس مســؤول أيض

العربــي  للمجتمــع  العالــي  التعليــم  �تاحــة  الخماســية  الخطــة 
(تفاصيل أوفى عن الخطة صفحة 4 و5).

• عميد الطلبة
مكتــب عميــد الطلبــة (דיקן/ דיקנאט הסטודנטים) هــو جــزء مــن إدارة 
الجامعــة/ الكليــة وهــو المســؤول عــن معالجــة حقــوق الطالــب/ة 
أو  اجتماعيــة  أو  حــل مشــاكل شــخصية  فــي  المســاعدة  وتقديــم 
تعليميــة تواجهــه/ا فــي مشــواره/ا الجامعــي. يقــّدم مكتــب عميــد 
: تقديــم منــح، 

ً
�الطلبــة مجموعــة مــن الخدمــات والمســاعدات، مثــ

العســر  (ذوو  معّينــة  فئــات  مــن  لطــب  مســاعدة  دروس 
للطــب  مئــم  عمــل  إيجــاد  فــي  المســاعدة  مــي)، 

ّ
التعل

والخّريجين، خدمات نفسية، وغير ذلك.

• القسم
القســم (מחלקה / פקולטה) هــو وحــدة جامعيــة تعمــل فــي البحــث 
والتعليــم فــي مجــال معرفــي معّيــن أو فــي عــدد مــن المجــا·ت 
يمكــن  قســم  كل  فــي  ســكرتير/ة  هنــاك  المتقاربــة.  المعرفيــة 
ا·ســتعانة بــه/ا فــي الجانــب ا�داري، با�ضافــة إلــى مستشــارة/ة 
التعليــم.  برنامــج  بشــأن  للطــ�ب  المشــورة  لتقديــم  أكاديمــي/ة 

ومســاعدات  خدمــات  اÁحيــان  مــن  كثيــر  فــي  القســم  يقــّدم 
إضافيــة، ومــن الجديــر فحــص المبــادرات وا�مكانيــات الخاصــة بــكل 

قسم.

• نقابة الطب 
ــه  ــي يديرون ــم ط�ب ــة الطــ�ب (אגודת הסטודנטים) هــي تنظي نقاب
بأنفÅــم، هدفــه ا·هتمــام بحقــوق الطــ�ب وتحســين أوضاعهــم 
النقابــة  رئيــس/ة  ُينتخــب  المشــتركة.  مصالحهــم  عــن  والدفــاع 
الطــ�ب  فÉــا  يشــارك  ديمقراطيــة  انتخابــات  فــي  وأعضاؤهــا 
رســوم  اÁعضــاء  الطــ�ب  يدفــع  مــا   

ً
وعــادة للنقابــة.  المنتســبين 

عضوية سنوية.
ــة فــي  ــا النقاب ــي تقّدمه ــات والمســاعدات الت ننصــح بفحــص الخدم
جامعتكم/ كليتكم. تقّدم معظم النقابات للط�ب خدمات تشمل: 
ا�ستشــارة  منــح،  إيجــاد  فــي  المســاعدة  ثقافيــة،  نشــاطات 
ا�كاديمية، وغيرها. في بعض النقابات هناك قسم لدعم الطب 

العرب يقّدم خدمات خاصة وينظم نشاطات خاصة.

من يمكنه مساعدتك؟
ــل مــن  ــاك مــن يســتطيع مســاعدتك، · ب مــن المهــم أن تعلــم/ي أن هن

واجبه أن يساعدك. لك الحق في التوجه إلى:
■  القسم الذي تدرس فيه

■  مكتب عميد الطلبة
■  نقابة الط�ب العامة

■  الحركات الط�بية

لك كل الحق في طلب المساعدة!
وإمكانيــات  حقوقــك  لتعــرف/ي  يديــك  بيــن  نضعــه  الكتّيــب  هــذا 

المساعدة الجامعية القائمة؛ · تترّدد/ي في استخدامها عند الحاجة!

نتمنى لك دراسة موفقة وإلى األمام،
د. ثابت أبو راس وأمنون بئيري سلوتسيانو
مديران عامان شريكان في مبادرات صندوق ابراهيم

ميƠن الزم يƠƠساعƠƠدك؟  وكيف؟

ال يضيع حق طالب.. 
وراءه ُمطالب!

هل تواجه/ين مشكلة؟ حافظ/ي على حقوقك!
هل تّم المساس بك؟ � تسكت/ي!

■ محكمـــة طاعة؟ توّجه/ي فوًرا إلى نقابة الط�ب العامة. يحق 
لـــك الدفاع عن نفســـك وا·ســـتعانة بمندوب ط�بـــي (طالب/ة 

) ليمثلك أمام المحكمة.
ً
حقوق عادة

 هضموا حقك؟ توّجه/ي للقســـم اÁكاديمـــي في النقابة أو في 
اتحـــاد الط�ب العـــام (התאחדות הסטודנטים הארצית). يمكنك 

ا.
ً

التوّجه إلى عميد الطلبة أيض

■ أسئلة إدارية؟ (تسجيل للكورسات، موعد "ج" في ا·متحانات، 
إعفاءات إلخ) توّجه إلى سكرتير/ة القسم.

■ أســـئلة متعلقـــة بقســـط التعليـــم؟ توّجه إلى قســـم اÁجور 
التعليمية في جامعتك/ كليتك في أوقات ا·ستقبال.

■ تعّرضـــت لتحـــّرش جنســـي؟ فـــي كل جامعـــة/ كليـــة يوجـــد 
مســـؤول/ة عن مكافحة التحرش الجنســـي يمكن التوّجه إليه/ا. 
كذلـــك يمكـــن التوّجـــه إلـــى خـــط مســـاعدات ضحايـــا العنـــف 
وا·عتداءات الجنســـية لمعالجة الموضوع بشـــكل سّري ومهني، 

على هاتف 1202 أو باللغة العربية 04-6566813.

ك عربي!
ّ
عشن

مــا زال الطــ�ب العــرب يواجهــون تحديــات مختلفــة فــي مشــوارهم 
عشــرات  منــذ  حقوقهــم  أجــل  مــن  كافحــوا  ولكنهــم  الجامعــي. 

السنوات وحققوا بعض ا¡نجازات والمكتسبات.. من بينها:

احترام ا�عياد العربية
 مــا يتواصــل التعليــم خــ�ل أعيــاد الطوائــف العربيــة كالعــادة. 

ً
عــادة

لكــن مجلــس التعليــم العالــي قــّرر وجــوب وضــع أنظمــة خاصــة بخصــوص 
يعكــس  بشــكل  الوظائــف،  وتقديــم  ا·متحانــات  مواعيــد  الغيــاب، 

اÁخذ بعين ا·عتبار أعياد جميع الط�ب من مختلف الديانات.
فيما يلي أهم توصيات مجلس التعليم العالي في هذا الصدد:

ــة للعامليــن المســلمين  ــون كيــوم عطل ــذي يقــّره القان ــد ال ■ يــوم العي
للطالــب  عطلــة  كيــوم  بــه  ا·عتــراف  يتــم  والــدروز،  والمســيحيين 

المسلم/ المسيحي/ الدرزي.
■ يحــق للطالــب/ة التغّيــب عــن المحاضــرات فــي أيــام العيــد، و· 

ُيحتسب هذا الغياب جزًءا من تعداد أيام الغياب.
■ إذا مــا تــم تحديــد تقديــم وظيفــة فــي يــوم عيــد، بمســتطاع الطالــب 

تقديمها بعد العيد، في موعد تحّدده الجامعة/ الكلية.
■ إذا مــا غــاب الطالــب/ة عــن إمتحــان فــي يــوم العيــد، يحــق لــه/ا إجراء 
ــة فــي  ــد المقبول ــر، فــي إطــار المواعي ــد إضافــي آخ ا·متحــان فــي موع

الكلية.
الديانــات) أوصــى  أيــام الصــوم لجميــع  ■ فــي شــهر رمضــان (وفــي 
مجلس التعليم العالي بأن تتخذ كل جامعة/ كلية ترتيبات تأخذ بعين 
ا�عتبــار الطــب الصائميــن، مثــل إجــراء ا·متحانات في ســاعة مبكرة، 

أو تحديد موعد إضافي، وما إلى ذلك.

 الخطة الخماسية إلتاحة التعليم
العالي للمجتمع العربي

 
ــن  ــادة: عــدد الخّريجي اÁهــداف اÁساســية للخطــة الخماســية هــي زي
العرب للقب البكالوريوس (اللقب اÁول BA)؛ تقليص ظاهرة التسّرب؛ 
وتقليــص عــدد ســنوات التعليــم؛ وتشــجيع التعليــم فــي مجــا·ت 
ذات أفــق تشــغيلي يعانــي المجتمــع العربــي مــن نقــص فيهــا؛ تشــجيع 
العليــا؛ تكثيــف  للدراســات  لمتابعــة تعليهــم  المتفّوقيــن  الطــ�ب 
الطواقــم اÁكاديميــة العربيــة فــي الجامعــة/ الكليــة؛ وغيــر ذلــك. 
يرافــق تنفيــذ الخطــة أعضــاء لجنــة التوجيــه برئاســة البروفيســور منــى 

مارون. وتتضّمن الخطة اÁمور التالية:
■ التوجيه المهني لط�ب المدارس الثانوية

■ ا·ستشارة والتوجيه اÁكاديمي في البلدات العربية (برامج "رّواد")
■ مســـاعدات خــاصـــــة للطـــــ�ب في السنة التحضـيريـــــة الـصيـفـيــــة 

(מכינה) – خطوة قبل الجميع
■ ا·ستيعاب اÁكاديمي النوعي للخّريجين

■ منحـــة "ارتــقـــــاء" - مســـاعدات اقـتـصــــادية لـطــــ�ب مــــن خلفيـــة 
اقتصادية ضعيفة يدرسون مواضيع مفضلة

■ مراكز السيرة المهنية (מרכזי קריירה) 
■ منح للدراسات العليا (لقب ثاني وثالث) للط�ب المتفّوقين 

■ منح "ماعوف" ·ستيعاب محاضرين عرب في الطاقم اÁكاديمي

ابحث/ي عن المعلومات حسب جامعتك/ كليتك!

أنت طالب/ة يعني..
■  أنت قادر/ة

■  أنت تدخل/ين مرحلة جديدة
■  أنت تصقل/ين شخصيتك اæن

قف/ي.. أمامك تحديات!
■  مرحلة جديدة

■  لغة جديدة
■  بيئة مختلفة

■  متطلبات مختلفة
■  ضغوط دراسية
■  احتياجات مادية



• مجلس التعليم العالي
هــو الجســم الحكومــي المســؤول عــن التعليــم العالــي فــي البــ�د 
(מועצה להשכלה גבוהה - מל"ג) ووظيفته هي وضع سياسة الجهاز 
ــا عــن 

ً
العامــة علــى المســتوى القطــري. والمجلــس مســؤول أيض

العربــي  للمجتمــع  العالــي  التعليــم  �تاحــة  الخماســية  الخطــة 
(تفاصيل أوفى عن الخطة صفحة 4 و5).

• عميد الطلبة
مكتــب عميــد الطلبــة (דיקן/ דיקנאט הסטודנטים) هــو جــزء مــن إدارة 
الجامعــة/ الكليــة وهــو المســؤول عــن معالجــة حقــوق الطالــب/ة 
أو  اجتماعيــة  أو  حــل مشــاكل شــخصية  فــي  المســاعدة  وتقديــم 
تعليميــة تواجهــه/ا فــي مشــواره/ا الجامعــي. يقــّدم مكتــب عميــد 
: تقديــم منــح، 

ً
�الطلبــة مجموعــة مــن الخدمــات والمســاعدات، مثــ

العســر  (ذوو  معّينــة  فئــات  مــن  لطــب  مســاعدة  دروس 
للطــب  مئــم  عمــل  إيجــاد  فــي  المســاعدة  مــي)، 

ّ
التعل

والخّريجين، خدمات نفسية، وغير ذلك.

• القسم
القســم (מחלקה / פקולטה) هــو وحــدة جامعيــة تعمــل فــي البحــث 
والتعليــم فــي مجــال معرفــي معّيــن أو فــي عــدد مــن المجــا·ت 
يمكــن  قســم  كل  فــي  ســكرتير/ة  هنــاك  المتقاربــة.  المعرفيــة 
ا·ســتعانة بــه/ا فــي الجانــب ا�داري، با�ضافــة إلــى مستشــارة/ة 
التعليــم.  برنامــج  بشــأن  للطــ�ب  المشــورة  لتقديــم  أكاديمــي/ة 

ومســاعدات  خدمــات  اÁحيــان  مــن  كثيــر  فــي  القســم  يقــّدم 
إضافيــة، ومــن الجديــر فحــص المبــادرات وا�مكانيــات الخاصــة بــكل 

قسم.

• نقابة الطب 
ــه  ــي يديرون ــم ط�ب ــة الطــ�ب (אגודת הסטודנטים) هــي تنظي نقاب
بأنفÅــم، هدفــه ا·هتمــام بحقــوق الطــ�ب وتحســين أوضاعهــم 
النقابــة  رئيــس/ة  ُينتخــب  المشــتركة.  مصالحهــم  عــن  والدفــاع 
الطــ�ب  فÉــا  يشــارك  ديمقراطيــة  انتخابــات  فــي  وأعضاؤهــا 
رســوم  اÁعضــاء  الطــ�ب  يدفــع  مــا   

ً
وعــادة للنقابــة.  المنتســبين 

عضوية سنوية.
ــة فــي  ــا النقاب ــي تقّدمه ــات والمســاعدات الت ننصــح بفحــص الخدم
جامعتكم/ كليتكم. تقّدم معظم النقابات للط�ب خدمات تشمل: 
ا�ستشــارة  منــح،  إيجــاد  فــي  المســاعدة  ثقافيــة،  نشــاطات 
ا�كاديمية، وغيرها. في بعض النقابات هناك قسم لدعم الطب 

العرب يقّدم خدمات خاصة وينظم نشاطات خاصة.

من يمكنه مساعدتك؟
ــل مــن  ــاك مــن يســتطيع مســاعدتك، · ب مــن المهــم أن تعلــم/ي أن هن

واجبه أن يساعدك. لك الحق في التوجه إلى:
■  القسم الذي تدرس فيه

■  مكتب عميد الطلبة
■  نقابة الط�ب العامة

■  الحركات الط�بية

لك كل الحق في طلب المساعدة!
وإمكانيــات  حقوقــك  لتعــرف/ي  يديــك  بيــن  نضعــه  الكتّيــب  هــذا 

المساعدة الجامعية القائمة؛ · تترّدد/ي في استخدامها عند الحاجة!

نتمنى لك دراسة موفقة وإلى األمام،
د. ثابت أبو راس وأمنون بئيري سلوتسيانو
مديران عامان شريكان في مبادرات صندوق ابراهيم

ميƠن الزم يƠƠساعƠƠدك؟  وكيف؟

ال يضيع حق طالب.. 
وراءه ُمطالب!

هل تواجه/ين مشكلة؟ حافظ/ي على حقوقك!
هل تّم المساس بك؟ � تسكت/ي!

■ محكمـــة طاعة؟ توّجه/ي فوًرا إلى نقابة الط�ب العامة. يحق 
لـــك الدفاع عن نفســـك وا·ســـتعانة بمندوب ط�بـــي (طالب/ة 

) ليمثلك أمام المحكمة.
ً
حقوق عادة

 هضموا حقك؟ توّجه/ي للقســـم اÁكاديمـــي في النقابة أو في 
اتحـــاد الط�ب العـــام (התאחדות הסטודנטים הארצית). يمكنك 

ا.
ً

التوّجه إلى عميد الطلبة أيض

■ أسئلة إدارية؟ (تسجيل للكورسات، موعد "ج" في ا·متحانات، 
إعفاءات إلخ) توّجه إلى سكرتير/ة القسم.

■ أســـئلة متعلقـــة بقســـط التعليـــم؟ توّجه إلى قســـم اÁجور 
التعليمية في جامعتك/ كليتك في أوقات ا·ستقبال.

■ تعّرضـــت لتحـــّرش جنســـي؟ فـــي كل جامعـــة/ كليـــة يوجـــد 
مســـؤول/ة عن مكافحة التحرش الجنســـي يمكن التوّجه إليه/ا. 
كذلـــك يمكـــن التوّجـــه إلـــى خـــط مســـاعدات ضحايـــا العنـــف 
وا·عتداءات الجنســـية لمعالجة الموضوع بشـــكل سّري ومهني، 

على هاتف 1202 أو باللغة العربية 04-6566813.

ك عربي!
ّ
عشن

مــا زال الطــ�ب العــرب يواجهــون تحديــات مختلفــة فــي مشــوارهم 
عشــرات  منــذ  حقوقهــم  أجــل  مــن  كافحــوا  ولكنهــم  الجامعــي. 

السنوات وحققوا بعض ا¡نجازات والمكتسبات.. من بينها:

احترام ا�عياد العربية
 مــا يتواصــل التعليــم خــ�ل أعيــاد الطوائــف العربيــة كالعــادة. 

ً
عــادة

لكــن مجلــس التعليــم العالــي قــّرر وجــوب وضــع أنظمــة خاصــة بخصــوص 
يعكــس  بشــكل  الوظائــف،  وتقديــم  ا·متحانــات  مواعيــد  الغيــاب، 

اÁخذ بعين ا·عتبار أعياد جميع الط�ب من مختلف الديانات.
فيما يلي أهم توصيات مجلس التعليم العالي في هذا الصدد:

ــة للعامليــن المســلمين  ــون كيــوم عطل ــذي يقــّره القان ــد ال ■ يــوم العي
للطالــب  عطلــة  كيــوم  بــه  ا·عتــراف  يتــم  والــدروز،  والمســيحيين 

المسلم/ المسيحي/ الدرزي.
■ يحــق للطالــب/ة التغّيــب عــن المحاضــرات فــي أيــام العيــد، و· 

ُيحتسب هذا الغياب جزًءا من تعداد أيام الغياب.
■ إذا مــا تــم تحديــد تقديــم وظيفــة فــي يــوم عيــد، بمســتطاع الطالــب 

تقديمها بعد العيد، في موعد تحّدده الجامعة/ الكلية.
■ إذا مــا غــاب الطالــب/ة عــن إمتحــان فــي يــوم العيــد، يحــق لــه/ا إجراء 
ــة فــي  ــد المقبول ــر، فــي إطــار المواعي ــد إضافــي آخ ا·متحــان فــي موع

الكلية.
الديانــات) أوصــى  أيــام الصــوم لجميــع  ■ فــي شــهر رمضــان (وفــي 
مجلس التعليم العالي بأن تتخذ كل جامعة/ كلية ترتيبات تأخذ بعين 
ا�عتبــار الطــب الصائميــن، مثــل إجــراء ا·متحانات في ســاعة مبكرة، 

أو تحديد موعد إضافي، وما إلى ذلك.

 الخطة الخماسية إلتاحة التعليم
العالي للمجتمع العربي

 
ــن  ــادة: عــدد الخّريجي اÁهــداف اÁساســية للخطــة الخماســية هــي زي
العرب للقب البكالوريوس (اللقب اÁول BA)؛ تقليص ظاهرة التسّرب؛ 
وتقليــص عــدد ســنوات التعليــم؛ وتشــجيع التعليــم فــي مجــا·ت 
ذات أفــق تشــغيلي يعانــي المجتمــع العربــي مــن نقــص فيهــا؛ تشــجيع 
العليــا؛ تكثيــف  للدراســات  لمتابعــة تعليهــم  المتفّوقيــن  الطــ�ب 
الطواقــم اÁكاديميــة العربيــة فــي الجامعــة/ الكليــة؛ وغيــر ذلــك. 
يرافــق تنفيــذ الخطــة أعضــاء لجنــة التوجيــه برئاســة البروفيســور منــى 

مارون. وتتضّمن الخطة اÁمور التالية:
■ التوجيه المهني لط�ب المدارس الثانوية

■ ا·ستشارة والتوجيه اÁكاديمي في البلدات العربية (برامج "رّواد")
■ مســـاعدات خــاصـــــة للطـــــ�ب في السنة التحضـيريـــــة الـصيـفـيــــة 

(מכינה) – خطوة قبل الجميع
■ ا·ستيعاب اÁكاديمي النوعي للخّريجين

■ منحـــة "ارتــقـــــاء" - مســـاعدات اقـتـصــــادية لـطــــ�ب مــــن خلفيـــة 
اقتصادية ضعيفة يدرسون مواضيع مفضلة

■ مراكز السيرة المهنية (מרכזי קריירה) 
■ منح للدراسات العليا (لقب ثاني وثالث) للط�ب المتفّوقين 

■ منح "ماعوف" ·ستيعاب محاضرين عرب في الطاقم اÁكاديمي

ابحث/ي عن المعلومات حسب جامعتك/ كليتك!

أنت طالب/ة يعني..
■  أنت قادر/ة

■  أنت تدخل/ين مرحلة جديدة
■  أنت تصقل/ين شخصيتك اæن

قف/ي.. أمامك تحديات!
■  مرحلة جديدة

■  لغة جديدة
■  بيئة مختلفة

■  متطلبات مختلفة
■  ضغوط دراسية
■  احتياجات مادية



• مجلس التعليم العالي
هــو الجســم الحكومــي المســؤول عــن التعليــم العالــي فــي البــ�د 
(מועצה להשכלה גבוהה - מל"ג) ووظيفته هي وضع سياسة الجهاز 
ــا عــن 

ً
العامــة علــى المســتوى القطــري. والمجلــس مســؤول أيض

العربــي  للمجتمــع  العالــي  التعليــم  �تاحــة  الخماســية  الخطــة 
(تفاصيل أوفى عن الخطة صفحة 4 و5).

• عميد الطلبة
مكتــب عميــد الطلبــة (דיקן/ דיקנאט הסטודנטים) هــو جــزء مــن إدارة 
الجامعــة/ الكليــة وهــو المســؤول عــن معالجــة حقــوق الطالــب/ة 
أو  اجتماعيــة  أو  حــل مشــاكل شــخصية  فــي  المســاعدة  وتقديــم 
تعليميــة تواجهــه/ا فــي مشــواره/ا الجامعــي. يقــّدم مكتــب عميــد 
: تقديــم منــح، 

ً
�الطلبــة مجموعــة مــن الخدمــات والمســاعدات، مثــ

العســر  (ذوو  معّينــة  فئــات  مــن  لطــب  مســاعدة  دروس 
للطــب  مئــم  عمــل  إيجــاد  فــي  المســاعدة  مــي)، 

ّ
التعل

والخّريجين، خدمات نفسية، وغير ذلك.

• القسم
القســم (מחלקה / פקולטה) هــو وحــدة جامعيــة تعمــل فــي البحــث 
والتعليــم فــي مجــال معرفــي معّيــن أو فــي عــدد مــن المجــا·ت 
يمكــن  قســم  كل  فــي  ســكرتير/ة  هنــاك  المتقاربــة.  المعرفيــة 
ا·ســتعانة بــه/ا فــي الجانــب ا�داري، با�ضافــة إلــى مستشــارة/ة 
التعليــم.  برنامــج  بشــأن  للطــ�ب  المشــورة  لتقديــم  أكاديمــي/ة 

ومســاعدات  خدمــات  اÁحيــان  مــن  كثيــر  فــي  القســم  يقــّدم 
إضافيــة، ومــن الجديــر فحــص المبــادرات وا�مكانيــات الخاصــة بــكل 

قسم.

• نقابة الطب 
ــه  ــي يديرون ــم ط�ب ــة الطــ�ب (אגודת הסטודנטים) هــي تنظي نقاب
بأنفÅــم، هدفــه ا·هتمــام بحقــوق الطــ�ب وتحســين أوضاعهــم 
النقابــة  رئيــس/ة  ُينتخــب  المشــتركة.  مصالحهــم  عــن  والدفــاع 
الطــ�ب  فÉــا  يشــارك  ديمقراطيــة  انتخابــات  فــي  وأعضاؤهــا 
رســوم  اÁعضــاء  الطــ�ب  يدفــع  مــا   

ً
وعــادة للنقابــة.  المنتســبين 

عضوية سنوية.
ــة فــي  ــا النقاب ــي تقّدمه ــات والمســاعدات الت ننصــح بفحــص الخدم
جامعتكم/ كليتكم. تقّدم معظم النقابات للط�ب خدمات تشمل: 
ا�ستشــارة  منــح،  إيجــاد  فــي  المســاعدة  ثقافيــة،  نشــاطات 
ا�كاديمية، وغيرها. في بعض النقابات هناك قسم لدعم الطب 

العرب يقّدم خدمات خاصة وينظم نشاطات خاصة.

من يمكنه مساعدتك؟
ــل مــن  ــاك مــن يســتطيع مســاعدتك، · ب مــن المهــم أن تعلــم/ي أن هن

واجبه أن يساعدك. لك الحق في التوجه إلى:
■  القسم الذي تدرس فيه

■  مكتب عميد الطلبة
■  نقابة الط�ب العامة

■  الحركات الط�بية

لك كل الحق في طلب المساعدة!
وإمكانيــات  حقوقــك  لتعــرف/ي  يديــك  بيــن  نضعــه  الكتّيــب  هــذا 

المساعدة الجامعية القائمة؛ · تترّدد/ي في استخدامها عند الحاجة!

نتمنى لك دراسة موفقة وإلى األمام،
د. ثابت أبو راس وأمنون بئيري سلوتسيانو
مديران عامان شريكان في مبادرات صندوق ابراهيم

ميƠن الزم يƠƠساعƠƠدك؟  وكيف؟

ال يضيع حق طالب.. 
وراءه ُمطالب!

هل تواجه/ين مشكلة؟ حافظ/ي على حقوقك!
هل تّم المساس بك؟ � تسكت/ي!

■ محكمـــة طاعة؟ توّجه/ي فوًرا إلى نقابة الط�ب العامة. يحق 
لـــك الدفاع عن نفســـك وا·ســـتعانة بمندوب ط�بـــي (طالب/ة 

) ليمثلك أمام المحكمة.
ً
حقوق عادة

 هضموا حقك؟ توّجه/ي للقســـم اÁكاديمـــي في النقابة أو في 
اتحـــاد الط�ب العـــام (התאחדות הסטודנטים הארצית). يمكنك 

ا.
ً

التوّجه إلى عميد الطلبة أيض

■ أسئلة إدارية؟ (تسجيل للكورسات، موعد "ج" في ا·متحانات، 
إعفاءات إلخ) توّجه إلى سكرتير/ة القسم.

■ أســـئلة متعلقـــة بقســـط التعليـــم؟ توّجه إلى قســـم اÁجور 
التعليمية في جامعتك/ كليتك في أوقات ا·ستقبال.

■ تعّرضـــت لتحـــّرش جنســـي؟ فـــي كل جامعـــة/ كليـــة يوجـــد 
مســـؤول/ة عن مكافحة التحرش الجنســـي يمكن التوّجه إليه/ا. 
كذلـــك يمكـــن التوّجـــه إلـــى خـــط مســـاعدات ضحايـــا العنـــف 
وا·عتداءات الجنســـية لمعالجة الموضوع بشـــكل سّري ومهني، 

على هاتف 1202 أو باللغة العربية 04-6566813.

ك عربي!
ّ
عشن

مــا زال الطــ�ب العــرب يواجهــون تحديــات مختلفــة فــي مشــوارهم 
عشــرات  منــذ  حقوقهــم  أجــل  مــن  كافحــوا  ولكنهــم  الجامعــي. 

السنوات وحققوا بعض ا¡نجازات والمكتسبات.. من بينها:

احترام ا�عياد العربية
 مــا يتواصــل التعليــم خــ�ل أعيــاد الطوائــف العربيــة كالعــادة. 

ً
عــادة

لكــن مجلــس التعليــم العالــي قــّرر وجــوب وضــع أنظمــة خاصــة بخصــوص 
يعكــس  بشــكل  الوظائــف،  وتقديــم  ا·متحانــات  مواعيــد  الغيــاب، 

اÁخذ بعين ا·عتبار أعياد جميع الط�ب من مختلف الديانات.
فيما يلي أهم توصيات مجلس التعليم العالي في هذا الصدد:

ــة للعامليــن المســلمين  ــون كيــوم عطل ــذي يقــّره القان ــد ال ■ يــوم العي
للطالــب  عطلــة  كيــوم  بــه  ا·عتــراف  يتــم  والــدروز،  والمســيحيين 

المسلم/ المسيحي/ الدرزي.
■ يحــق للطالــب/ة التغّيــب عــن المحاضــرات فــي أيــام العيــد، و· 

ُيحتسب هذا الغياب جزًءا من تعداد أيام الغياب.
■ إذا مــا تــم تحديــد تقديــم وظيفــة فــي يــوم عيــد، بمســتطاع الطالــب 

تقديمها بعد العيد، في موعد تحّدده الجامعة/ الكلية.
■ إذا مــا غــاب الطالــب/ة عــن إمتحــان فــي يــوم العيــد، يحــق لــه/ا إجراء 
ــة فــي  ــد المقبول ــر، فــي إطــار المواعي ــد إضافــي آخ ا·متحــان فــي موع

الكلية.
الديانــات) أوصــى  أيــام الصــوم لجميــع  ■ فــي شــهر رمضــان (وفــي 
مجلس التعليم العالي بأن تتخذ كل جامعة/ كلية ترتيبات تأخذ بعين 
ا�عتبــار الطــب الصائميــن، مثــل إجــراء ا·متحانات في ســاعة مبكرة، 

أو تحديد موعد إضافي، وما إلى ذلك.

 الخطة الخماسية إلتاحة التعليم
العالي للمجتمع العربي

 
ــن  ــادة: عــدد الخّريجي اÁهــداف اÁساســية للخطــة الخماســية هــي زي
العرب للقب البكالوريوس (اللقب اÁول BA)؛ تقليص ظاهرة التسّرب؛ 
وتقليــص عــدد ســنوات التعليــم؛ وتشــجيع التعليــم فــي مجــا·ت 
ذات أفــق تشــغيلي يعانــي المجتمــع العربــي مــن نقــص فيهــا؛ تشــجيع 
العليــا؛ تكثيــف  للدراســات  لمتابعــة تعليهــم  المتفّوقيــن  الطــ�ب 
الطواقــم اÁكاديميــة العربيــة فــي الجامعــة/ الكليــة؛ وغيــر ذلــك. 
يرافــق تنفيــذ الخطــة أعضــاء لجنــة التوجيــه برئاســة البروفيســور منــى 

مارون. وتتضّمن الخطة اÁمور التالية:
■ التوجيه المهني لط�ب المدارس الثانوية

■ ا·ستشارة والتوجيه اÁكاديمي في البلدات العربية (برامج "رّواد")
■ مســـاعدات خــاصـــــة للطـــــ�ب في السنة التحضـيريـــــة الـصيـفـيــــة 

(מכינה) – خطوة قبل الجميع
■ ا·ستيعاب اÁكاديمي النوعي للخّريجين

■ منحـــة "ارتــقـــــاء" - مســـاعدات اقـتـصــــادية لـطــــ�ب مــــن خلفيـــة 
اقتصادية ضعيفة يدرسون مواضيع مفضلة

■ مراكز السيرة المهنية (מרכזי קריירה) 
■ منح للدراسات العليا (لقب ثاني وثالث) للط�ب المتفّوقين 

■ منح "ماعوف" ·ستيعاب محاضرين عرب في الطاقم اÁكاديمي

ابحث/ي عن المعلومات حسب جامعتك/ كليتك!

أنت طالب/ة يعني..
■  أنت قادر/ة

■  أنت تدخل/ين مرحلة جديدة
■  أنت تصقل/ين شخصيتك اæن

قف/ي.. أمامك تحديات!
■  مرحلة جديدة

■  لغة جديدة
■  بيئة مختلفة

■  متطلبات مختلفة
■  ضغوط دراسية
■  احتياجات مادية



ا�وراق المطلوبة للمنح
تتخلــل عمليــة الحصــول علــى منحــة تعبئــة اســتمارات وتقديــم 
أوراق ثبوتيــة مختلفــة. هنــاك متطلبــات مختلفــة لــكل منحــة، ولكــن 
هنــاك أوراق أساســية مطلوبــة لمعظــم المنــح، ننصحــك بتجهيزهــا 

ا:
ً
سلف

■  بطاقــة الهويــة يشــمل الملحــق (بطاقــة الطالــب والوالديــن – 
مهم التأكد من تسجيل ا�خوة في الملحق).

■  تصريح تعليم نافذ (אישור לימודים עדכני) يثبت أنك طالب/ة.
■  قســيمة راتــب (תלוש משכורת) للشــهور الث©ثــة ا�خيــرة للطالــب 

والوالدين.
■  عقد إيجار الدار/ المسكن الط©ب.

■  أوراق وشــهادات التأميــن الوطنــي/ الوضــع العائلــي/ الوضــع 
الصحي/ ملف في قسم الشؤون ا³جتماعية.

المنح ا�ساسية (قائمة جزئية)
■  منحة و/أو قرض وزارة التربية والتعليم 

■  منحة مكتب رئيس الحكومة والوقف ا¹س©مي
■  منحة بيرح 

■  منحة ارتقاء
ــدات المختلفــة (بلديــات/ مجالــس محليــة/  ــح محليــة فــي البل ■  من

صناديق محلية) 
 Milgapo أكثــر مــن 1000 منحــة في صفحة  ■

التي اقامها اتحاد الط©ب العام

المنح ال يضيع حق طالب.. 
وراءه ُمطالب!

هل تواجه/ين مشكلة؟ حافظ/ي على حقوقك!
هل تّم المساس بك؟ � تسكت/ي!

■ محكمـــة طاعة؟ توّجه/ي فوًرا إلى نقابة الط©ب العامة. يحق 
لـــك الدفاع عن نفســـك وا³ســـتعانة بمندوب ط©بـــي (طالب/ة 

) ليمثلك أمام المحكمة.
ً
حقوق عادة

 هضموا حقك؟ توّجه/ي للقســـم ا�كاديمـــي في النقابة أو في 
اتحـــاد الط©ب العـــام (התאחדות הסטודנטים הארצית). يمكنك 

ا.
ً

التوّجه إلى عميد الطلبة أيض

■ أسئلة إدارية؟ (تسجيل للكورسات، موعد "ج" في ا³متحانات، 
إعفاءات إلخ) توّجه إلى سكرتير/ة القسم.

■ أســـئلة متعلقـــة بقســـط التعليـــم؟ توّجه إلى قســـم ا�جور 
التعليمية في جامعتك/ كليتك في أوقات ا³ستقبال.

■ تعّرضـــت لتحـــّرش جنســـي؟ فـــي كل جامعـــة/ كليـــة يوجـــد 
مســـؤول/ة عن مكافحة التحرش الجنســـي يمكن التوّجه إليه/ا. 
كذلـــك يمكـــن التوّجـــه إلـــى خـــط مســـاعدات ضحايـــا العنـــف 
وا³عتداءات الجنســـية لمعالجة الموضوع بشـــكل سّري ومهني، 

على هاتف 1202 أو باللغة العربية 04-6566813.

ك عربي!
ّ
عشن

مــا زال الطــ�ب العــرب يواجهــون تحديــات مختلفــة فــي مشــوارهم 
عشــرات  منــذ  حقوقهــم  أجــل  مــن  كافحــوا  ولكنهــم  الجامعــي. 

السنوات وحققوا بعض ا¡نجازات والمكتسبات.. من بينها:

احترام ا�عياد العربية
 مــا يتواصــل التعليــم خــ©ل أعيــاد الطوائــف العربيــة كالعــادة. 

ً
عــادة

لكــن مجلــس التعليــم العالــي قــّرر وجــوب وضــع أنظمــة خاصــة بخصــوص 
يعكــس  بشــكل  الوظائــف،  وتقديــم  ا³متحانــات  مواعيــد  الغيــاب، 

ا�خذ بعين ا³عتبار أعياد جميع الط©ب من مختلف الديانات.
فيما يلي أهم توصيات مجلس التعليم العالي في هذا الصدد:

ــة للعامليــن المســلمين  ــون كيــوم عطل ــذي يقــّره القان ــد ال ■ يــوم العي
للطالــب  عطلــة  كيــوم  بــه  ا³عتــراف  يتــم  والــدروز،  والمســيحيين 

المسلم/ المسيحي/ الدرزي.
■ يحــق للطالــب/ة التغّيــب عــن المحاضــرات فــي أيــام العيــد، و³ 

ُيحتسب هذا الغياب جزًءا من تعداد أيام الغياب.
■ إذا مــا تــم تحديــد تقديــم وظيفــة فــي يــوم عيــد، بمســتطاع الطالــب 

تقديمها بعد العيد، في موعد تحّدده الجامعة/ الكلية.
■ إذا مــا غــاب الطالــب/ة عــن إمتحــان فــي يــوم العيــد، يحــق لــه/ا إجراء 
ــة فــي  ــد المقبول ــر، فــي إطــار المواعي ــد إضافــي آخ ا³متحــان فــي موع

الكلية.
الديانــات) أوصــى  أيــام الصــوم لجميــع  ■ فــي شــهر رمضــان (وفــي 
مجلس التعليم العالي بأن تتخذ كل جامعة/ كلية ترتيبات تأخذ بعين 
ا¥عتبــار الطــ¤ب الصائميــن، مثــل إجــراء ا³متحانات في ســاعة مبكرة، 

أو تحديد موعد إضافي، وما إلى ذلك.

 الخطة الخماسية إلتاحة التعليم
العالي للمجتمع العربي

 
ــن  ــادة: عــدد الخّريجي ا�هــداف ا�ساســية للخطــة الخماســية هــي زي
العرب للقب البكالوريوس (اللقب ا�ول BA)؛ تقليص ظاهرة التسّرب؛ 
وتقليــص عــدد ســنوات التعليــم؛ وتشــجيع التعليــم فــي مجــا³ت 
ذات أفــق تشــغيلي يعانــي المجتمــع العربــي مــن نقــص فيهــا؛ تشــجيع 
العليــا؛ تكثيــف  للدراســات  لمتابعــة تعليهــم  المتفّوقيــن  الطــ©ب 
الطواقــم ا�كاديميــة العربيــة فــي الجامعــة/ الكليــة؛ وغيــر ذلــك. 
يرافــق تنفيــذ الخطــة أعضــاء لجنــة التوجيــه برئاســة البروفيســور منــى 

مارون. وتتضّمن الخطة ا�مور التالية:
■ التوجيه المهني لط©ب المدارس الثانوية

■ ا³ستشارة والتوجيه ا�كاديمي في البلدات العربية (برامج "رّواد")
■ مســـاعدات خــاصـــــة للطـــــ©ب في السنة التحضـيريـــــة الـصيـفـيــــة 

(מכינה) – خطوة قبل الجميع
■ ا³ستيعاب ا�كاديمي النوعي للخّريجين

■ منحـــة "ارتــقـــــاء" - مســـاعدات اقـتـصــــادية لـطــــ©ب مــــن خلفيـــة 
اقتصادية ضعيفة يدرسون مواضيع مفضلة

■ مراكز السيرة المهنية (מרכזי קריירה) 
■ منح للدراسات العليا (لقب ثاني وثالث) للط©ب المتفّوقين 

■ منح "ماعوف" ³ستيعاب محاضرين عرب في الطاقم ا�كاديمي

ابحث/ي عن المعلومات حسب جامعتك/ كليتك!

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة،

هـــا أنت تدخل/ين مرحلة جديـــدة في حياتك هي مرحلة 
 بك!

ً
 وسه�

ً
التعليم الجامعي. أه�

إنها مرحلة تختلف كلًيا عن سابقتها. فإذا كانت المرحلة 
الثانويـــة اســـتمراًرا ل�بتدائيـــة - قريبة مـــن البيت، في 
بلـــدك وبين أفراد مجتمعـــك - فالمرحلة الجامعية تحّتم 
عليـــك التمـــّرس فـــي لغـــة ثانيـــة ومجتمـــع يختلف عن 
مجتمعك في أســـلوب حياته. وقد يؤدي هذا الوضع إلى 

التوتر وا�غتراب.

وابتدا 
المشوار..

ل¤نتقال إلى موقع المنح القطري 
امسحـــوا الـــبـــاركــــود الـــتـــــــالي:



ا�وراق المطلوبة للمنح
تتخلــل عمليــة الحصــول علــى منحــة تعبئــة اســتمارات وتقديــم 
أوراق ثبوتيــة مختلفــة. هنــاك متطلبــات مختلفــة لــكل منحــة، ولكــن 
هنــاك أوراق أساســية مطلوبــة لمعظــم المنــح، ننصحــك بتجهيزهــا 

ا:
ً
سلف

■  بطاقــة الهويــة يشــمل الملحــق (بطاقــة الطالــب والوالديــن – 
مهم التأكد من تسجيل ا�خوة في الملحق).

■  تصريح تعليم نافذ (אישור לימודים עדכני) يثبت أنك طالب/ة.
■  قســيمة راتــب (תלוש משכורת) للشــهور الث©ثــة ا�خيــرة للطالــب 

والوالدين.
■  عقد إيجار الدار/ المسكن الط©ب.

■  أوراق وشــهادات التأميــن الوطنــي/ الوضــع العائلــي/ الوضــع 
الصحي/ ملف في قسم الشؤون ا³جتماعية.

المنح ا�ساسية (قائمة جزئية)
■  منحة و/أو قرض وزارة التربية والتعليم 

■  منحة مكتب رئيس الحكومة والوقف ا¹س©مي
■  منحة بيرح 

■  منحة ارتقاء
ــدات المختلفــة (بلديــات/ مجالــس محليــة/  ــح محليــة فــي البل ■  من

صناديق محلية) 
 Milgapo أكثــر مــن 1000 منحــة في صفحة  ■

التي اقامها اتحاد الط©ب العام

المنح ال يضيع حق طالب.. 
وراءه ُمطالب!

هل تواجه/ين مشكلة؟ حافظ/ي على حقوقك!
هل تّم المساس بك؟ � تسكت/ي!

■ محكمـــة طاعة؟ توّجه/ي فوًرا إلى نقابة الط©ب العامة. يحق 
لـــك الدفاع عن نفســـك وا³ســـتعانة بمندوب ط©بـــي (طالب/ة 

) ليمثلك أمام المحكمة.
ً
حقوق عادة

 هضموا حقك؟ توّجه/ي للقســـم ا�كاديمـــي في النقابة أو في 
اتحـــاد الط©ب العـــام (התאחדות הסטודנטים הארצית). يمكنك 

ا.
ً

التوّجه إلى عميد الطلبة أيض

■ أسئلة إدارية؟ (تسجيل للكورسات، موعد "ج" في ا³متحانات، 
إعفاءات إلخ) توّجه إلى سكرتير/ة القسم.

■ أســـئلة متعلقـــة بقســـط التعليـــم؟ توّجه إلى قســـم ا�جور 
التعليمية في جامعتك/ كليتك في أوقات ا³ستقبال.

■ تعّرضـــت لتحـــّرش جنســـي؟ فـــي كل جامعـــة/ كليـــة يوجـــد 
مســـؤول/ة عن مكافحة التحرش الجنســـي يمكن التوّجه إليه/ا. 
كذلـــك يمكـــن التوّجـــه إلـــى خـــط مســـاعدات ضحايـــا العنـــف 
وا³عتداءات الجنســـية لمعالجة الموضوع بشـــكل سّري ومهني، 

على هاتف 1202 أو باللغة العربية 04-6566813.

ك عربي!
ّ
عشن

مــا زال الطــ�ب العــرب يواجهــون تحديــات مختلفــة فــي مشــوارهم 
عشــرات  منــذ  حقوقهــم  أجــل  مــن  كافحــوا  ولكنهــم  الجامعــي. 

السنوات وحققوا بعض ا¡نجازات والمكتسبات.. من بينها:

احترام ا�عياد العربية
 مــا يتواصــل التعليــم خــ©ل أعيــاد الطوائــف العربيــة كالعــادة. 

ً
عــادة

لكــن مجلــس التعليــم العالــي قــّرر وجــوب وضــع أنظمــة خاصــة بخصــوص 
يعكــس  بشــكل  الوظائــف،  وتقديــم  ا³متحانــات  مواعيــد  الغيــاب، 

ا�خذ بعين ا³عتبار أعياد جميع الط©ب من مختلف الديانات.
فيما يلي أهم توصيات مجلس التعليم العالي في هذا الصدد:

ــة للعامليــن المســلمين  ــون كيــوم عطل ــذي يقــّره القان ــد ال ■ يــوم العي
للطالــب  عطلــة  كيــوم  بــه  ا³عتــراف  يتــم  والــدروز،  والمســيحيين 

المسلم/ المسيحي/ الدرزي.
■ يحــق للطالــب/ة التغّيــب عــن المحاضــرات فــي أيــام العيــد، و³ 

ُيحتسب هذا الغياب جزًءا من تعداد أيام الغياب.
■ إذا مــا تــم تحديــد تقديــم وظيفــة فــي يــوم عيــد، بمســتطاع الطالــب 

تقديمها بعد العيد، في موعد تحّدده الجامعة/ الكلية.
■ إذا مــا غــاب الطالــب/ة عــن إمتحــان فــي يــوم العيــد، يحــق لــه/ا إجراء 
ــة فــي  ــد المقبول ــر، فــي إطــار المواعي ــد إضافــي آخ ا³متحــان فــي موع

الكلية.
الديانــات) أوصــى  أيــام الصــوم لجميــع  ■ فــي شــهر رمضــان (وفــي 
مجلس التعليم العالي بأن تتخذ كل جامعة/ كلية ترتيبات تأخذ بعين 
ا¥عتبــار الطــ¤ب الصائميــن، مثــل إجــراء ا³متحانات في ســاعة مبكرة، 

أو تحديد موعد إضافي، وما إلى ذلك.

 الخطة الخماسية إلتاحة التعليم
العالي للمجتمع العربي
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مارون. وتتضّمن الخطة ا�مور التالية:
■ التوجيه المهني لط©ب المدارس الثانوية

■ ا³ستشارة والتوجيه ا�كاديمي في البلدات العربية (برامج "رّواد")
■ مســـاعدات خــاصـــــة للطـــــ©ب في السنة التحضـيريـــــة الـصيـفـيــــة 
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■ مراكز السيرة المهنية (מרכזי קריירה) 
■ منح للدراسات العليا (لقب ثاني وثالث) للط©ب المتفّوقين 

■ منح "ماعوف" ³ستيعاب محاضرين عرب في الطاقم ا�كاديمي

ابحث/ي عن المعلومات حسب جامعتك/ كليتك!

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة،

هـــا أنت تدخل/ين مرحلة جديـــدة في حياتك هي مرحلة 
 بك!

ً
 وسه�

ً
التعليم الجامعي. أه�

إنها مرحلة تختلف كلًيا عن سابقتها. فإذا كانت المرحلة 
الثانويـــة اســـتمراًرا ل�بتدائيـــة - قريبة مـــن البيت، في 
بلـــدك وبين أفراد مجتمعـــك - فالمرحلة الجامعية تحّتم 
عليـــك التمـــّرس فـــي لغـــة ثانيـــة ومجتمـــع يختلف عن 
مجتمعك في أســـلوب حياته. وقد يؤدي هذا الوضع إلى 

التوتر وا�غتراب.

وابتدا 
المشوار..

ل¤نتقال إلى موقع المنح القطري 
امسحـــوا الـــبـــاركــــود الـــتـــــــالي:


