واﺑﺘﺪا
اﻟﻤﺸﻮار..
عزيزي الطالب ،عزيزتي الطالبة،
جديـــدة في حياتك هي مرحلة
مرحلة
ً
هـــا أنت تدخل/ين ً
التعليم الجامعي .أهال وسهال بك!
إنها مرحلة تختلف ً
كليا عن سابقتها .فإذا كانت المرحلة
ً
اســـتمرارا لالبتدائيـــة  -قريبة مـــن البيتّ ،في
الثانويـــة
بلـــدك وبين أفراد مجتمعـــك  -فالمرحلة الجامعية تحتم
ّ
التمـــرس فـــي لغـــة ثانيـــة ومجتمـــع يختلف عن
عليـــك
مجتمعك في أســـلوب حياته .وقد يؤدي هذا الوضع إلى
التوتر واالغتراب.

أﻧﺖ ﻃﺎﻟﺐ/ة ﻳﻌﻨﻲ..
■ أنت قادر/ة
■ أنت تدخل/ين مرحلة جديدة
■ أنت تصقل/ين شخصيتك اآلن
ﻗﻒ/ي ..أﻣﺎﻣﻚ ﺗﺤﺪﻳﺎت!
■ مرحلة جديدة
■ لغة جديدة
■ بيئة مختلفة
■ متطلبات مختلفة
■ ضغوط دراسية
■ احتياجات مادية
ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ؟
مــن المهــم أن تعلــم/ي أن هنــاك مــن يســتطيع مســاعدتك ،ال بــل مــن
واجبه أن يساعدك .لك الحق في التوجه إلى:
■ القسم الذي تدرس فيه
■ مكتب عميد الطلبة
■ نقابة الطالب العامة
■ الحركات الطالبية
ﻟﻚ ﻛﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة!
ّ
الكتيــب نضعــه بيــن يديــك لتعــرف/ي حقوقــك وإمكانيــات
هــذا
ّ
المساعدة الجامعية القائمة؛ ال تتردد/ي في استخدامها عند الحاجة!
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻚ دراﺳﺔ ﻣﻮﻓﻘﺔ وإﻟﻰ اﻷﻣﺎم،

د .ثابت أبو راس وأمنون بئيري سلوتسيانو
مديران عامان شريكان في مبادرات صندوق ابراهيم

ﻣﻴƠﻦ ﻻزم ﻳƠƠﺴﺎﻋƠƠﺪك؟
• مجلس التعليم العالي

هــو الجســم الحكومــي المســؤول عــن التعليــم العالــي فــي البــالد
سياسة الجهاز
)מועצה להשכלה גבוהה  -מל"ג( ووظيفته هي وضع
ً
العامــة علــى المســتوى القطــري .والمجلــس مســؤول أيضــا عــن
الخطــة الخماســية إلتاحــة التعليــم العالــي للمجتمــع العربــي
)تفاصيل أوفى عن الخطة صفحة  4و.(5

• عميد الطلبة

مكتــب عميــد الطلبــة )דיקן /דיקנאט הסטודנטים( هــو جــزء مــن إدارة
الجامعــة /الكليــة وهــو المســؤول عــن معالجــة حقــوق الطالــب/ة
وتقديــم المســاعدة فــي حــل مشــاكل شــخصية أو اجتماعيــة أو
ّ
تعليميــة تواجهــه/ا فــي مشــواره/ا الجامعــي .يقــدم مكتــب عميــد
ً
الطلبــة مجموعــة مــن الخدمــات والمســاعدات ،مثــال :تقديــم منــح،
ّ
معينــة )ذوو العســر
دروس مســاعدة لطــالب مــن فئــات
ّ
التعلمــي( ،المســاعدة فــي إيجــاد عمــل مالئــم للطــالب
ّ
والخريجين ،خدمات نفسية ،وغير ذلك.

• القسم

القســم )מחלקה  /פקולטה( هــو وحــدة جامعيــة تعمــل فــي البحــث
والتعليــم فــي مجــال معرفــي ّ
معيــن أو فــي عــدد مــن المجــاالت
المعرفيــة المتقاربــة .هنــاك ســكرتير/ة فــي كل قســم يمكــن
االســتعانة بــه/ا فــي الجانــب اإلداري ،باإلضافــة إلــى مستشــارة/ة
أكاديمــي/ة لتقديــم المشــورة للطــالب بشــأن برنامــج التعليــم.

وﻛﻴﻒ؟
ّ
يقــدم القســم فــي كثيــر مــن األحيــان خدمــات ومســاعدات
إضافيــة ،ومــن الجديــر فحــص المبــادرات واإلمكانيــات الخاصــة بــكل
قسم.

• نقابة الطالب
نقابــة الطــالب )אגודת הסטודנטים( هــي تنظيــم طالبــي يديرونــه
بأنفهســم ،هدفــه االهتمــام بحقــوق الطــالب وتحســين أوضاعهــم
والدفــاع عــن مصالحهــم المشــتركةُ .ينتخــب رئيــس/ة النقابــة
وأعضاؤهــا فــي انتخابــات ديمقراطيــة يشــارك فهيــا الطــالب
ً
المنتســبين للنقابــة .وعــادة مــا يدفــع الطــالب األعضــاء رســوم
عضوية سنوية.
ننصــح بفحــص الخدمــات والمســاعدات التــي ّ
تقدمهــا النقابــة فــي
جامعتكم /كليتكمّ .
تقدم معظم النقابات للطالب خدمات تشمل:
نشــاطات ثقافيــة ،المســاعدة فــي إيجــاد منــح ،االستشــارة
األكاديمية ،وغيرها .في بعض النقابات هناك قسم لدعم الطالب
العرب ّ
يقدم خدمات خاصة وينظم نشاطات خاصة.

ّ
ﻋﺸﻨﻚ ﻋﺮﺑﻲ!
مــا زال الطــالب العــرب يواجهــون تحديــات مختلفــة فــي مشــوارهم
الجامعــي .ولكنهــم كافحــوا مــن أجــل حقوقهــم منــذ عشــرات
السنوات وحققوا بعض اإلنجازات والمكتسبات ..من بينها:

احترام األعياد العربية

ً
عــادة مــا يتواصــل التعليــم خــالل أعيــاد الطوائــف العربيــة كالعــادة.
لكــن مجلــس التعليــم العالــي قـ ّـرر وجــوب وضــع أنظمــة خاصــة بخصــوص
الغيــاب ،مواعيــد االمتحانــات وتقديــم الوظائــف ،بشــكل يعكــس
األخذ بعين االعتبار أعياد جميع الطالب من مختلف الديانات.
فيما يلي أهم توصيات مجلس التعليم العالي في هذا الصدد:
■ يــوم العيــد الــذي يقـ ّـره القانــون كيــوم عطلــة للعامليــن المســلمين
والمســيحيين والــدروز ،يتــم االعتــراف بــه كيــوم عطلــة للطالــب
المسلم /المسيحي /الدرزي.
ّ
التغيــب عــن المحاضــرات فــي أيــام العيــد ،وال
■ يحــق للطالــب/ة
ُيحتسب هذا الغياب ً
جزءا من تعداد أيام الغياب.
■ إذا مــا تــم تحديــد تقديــم وظيفــة فــي يــوم عيــد ،بمســتطاع الطالــب
تقديمها بعد العيد ،في موعد ّ
تحدده الجامعة /الكلية.
■ إذا مــا غــاب الطالــب/ة عــن إمتحــان فــي يــوم العيــد ،يحــق لــه/ا إجراء
االمتحــان فــي موعــد إضافــي آخــر ،فــي إطــار المواعيــد المقبولــة فــي
الكلية.
■ فــي شــهر رمضــان )وفــي أيــام الصــوم لجميــع الديانــات( أوصــى
مجلس التعليم العالي بأن تتخذ كل جامعة /كلية ترتيبات تأخذ بعين
االعتبــار الطــالب الصائميــن ،مثــل إجــراء االمتحانات في ســاعة مبكرة،
أو تحديد موعد إضافي ،وما إلى ذلك.

ﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﺣﻖ ﻃﺎﻟﺐ..
ُ
وراءه ﻣﻄﺎﻟﺐ!
هل تواجه/ين مشكلة؟ حافظ/ي على حقوقك!
هل ّ
تم المساس بك؟ ال تسكت/ي!
■ محكمـــة طاعة؟ ّ
توجه/ي ً
فورا إلى نقابة الطالب العامة .يحق
الدفاع عن نفســـك واالســـتعانة بمندوب طالبـــي )طالب/ة
لـــك
ً
حقوق عادة( ليمثلك أمام المحكمة.
هضموا حقك؟ ّ
توجه/ي للقســـم األكاديمـــي في النقابة أو في

)התאחדות הסטודנטים הארצית( .يمكنك
اتحـــاد الطالب العـــام ً
ّ
التوجه إلى عميد الطلبة أيضا.
■ أسئلة إدارية؟ )تسجيل للكورسات ،موعد "ج" في االمتحانات،
إعفاءات إلخ( ّ
توجه إلى سكرتير/ة القسم.
■ أســـئلة متعلقـــة بقســـط التعليـــم؟ ّ
توجه إلى قســـم األجور

التعليمية في جامعتك /كليتك في أوقات االستقبال.
ّ
■ ّ
لتحـــرش جنســـي؟ فـــي كل جامعـــة /كليـــة يوجـــد
تعرضـــت
ّ
مســـؤول/ة عن مكافحة التحرش الجنســـي يمكن التوجه إليه/ا.
ّ
التوجـــه إلـــى خـــط مســـاعدات ضحايـــا العنـــف
كذلـــك يمكـــن
ّ
واالعتداءات الجنســـية لمعالجة الموضوع بشـــكل سري ومهني،
على هاتف  1202أو باللغة العربية .04-6566813

اﻟﻤﻨﺢ
األوراق المطلوبة للمنح

تتخلــل عمليــة الحصــول علــى منحــة تعبئــة اســتمارات وتقديــم
أوراق ثبوتيــة مختلفــة .هنــاك متطلبــات مختلفــة لــكل منحــة ،ولكــن
هنـ ًـاك أوراق أساســية مطلوبــة لمعظــم المنــح ،ننصحــك بتجهيزهــا
سلفا:
■ بطاقــة الهويــة يشــمل الملحــق )بطاقــة الطالــب والوالديــن –
مهم التأكد من تسجيل األخوة في الملحق(.
■ تصريح تعليم نافذ )אישור לימודים עדכני( يثبت أنك طالب/ة.
■ قســيمة راتــب )תלוש משכורת( للشــهور الثالثــة األخيــرة للطالــب
والوالدين.
■ عقد إيجار الدار /المسكن الطالب.
■ أوراق وشــهادات التأميــن الوطنــي /الوضــع العائلــي /الوضــع
الصحي /ملف في قسم الشؤون االجتماعية.

المنح األساسية )قائمة جزئية(

■ منحة و/أو قرض وزارة التربية والتعليم
■ منحة مكتب رئيس الحكومة والوقف اإلسالمي
■ منحة بيرح
■ منحة ارتقاء
■ منــح محليــة فــي البلــدات المختلفــة )بلديــات /مجالــس محليــة/
صناديق محلية(
■ أكثــر مــن  1000منحــة في صفحة Milgapo
التي اقامها اتحاد الطالب العام
لالنتقال إلى موقع المنح القطري
امسحـــوا الـــبـــاركــــود الـــتـــــــالي:

