
نتشرف بهذا بتهنئ�تك لقبولك في كّلية الحقوق بالجامعة العربية ونرحب بك متمنني سرعة الـت�أقلم 
والنجاح في عامك الدراسّي األّول في هذا الّصرح األكاديمّي المميز الذي يفتخر بنخبة من الّطالب/ات 
المحاضري�ن/ات  من  نخبة  تشمل  تدريسّية  وبهيئة  العلمّي  للتفوق  المتعّطشني/ات  المتفوقني/ات 
بنهج  يتمّيزون  وممن  وعالمّيًا  محلّيًا  تخصصهم  مجاالت  في  وخربة  مكانة  أثبتوا  ممن  والباحثني/ات، 

بحثي يتجاوز البحث القانونّي التقليدّي ليشمل توجهات متعددة التخصصات.

انطالقًا من تجربة الماضي وإيماننا المطلق بقدرات�كم/ن األكاديمّية والبحثية، نرفق بهذا معلومات عن 
بيئة  توفري  بهدف  أقيم  والذي  الكلية،  العرب في  للطلبة  الفرص  لت�كافؤ  الشامل  األكاديمّي  الربنامج 
دراسّية حاضنة تساهم في التغلب على التحديات والعقبات البنيوية واللغوية واالجتماعية التي قد 

تواجهكم/ن ولرتكيز المعلومات عن المرافق والخدمات المتاحة أمام كل منكم/ن.

بروفيسور ميخائيل كرينّي 

عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية

المحامية بانة ُشْغري

مديرة برنامج ت�كافؤ الفرص للطلبة العرب في الكلية 

برنامج ت�كافؤ الفرص للطلبة العرب في كلية الحقوق بالجامعة العربية

- يبدأ القسم  بانة ُشْغري)  بالعرب�ية": (4 نقاط اكاديمّية تركزه المحامّية  "مقدمة في القانون اإلسرائيلي للناطقني 
األّول من هذا المساق بدورة تحضريّية أسبوع قبل بدء العام الّدراسّي بهدف توفري مدخل الى المساقات اإللزامية 
التي تدرس في العام الدراسي األول مثل القانون الدستورّي والقانون المدنّي والقانون الجنائّي وتعريف الطلبة 
أكاديمّية دورّية على  لقاءات  الّثاني فيشمل  القسم  أّما  األساتذة والمعيدين.  الكّلّية وببعض  الّتدريس في  بنظام 
مدار العام الّدراسّي للتدّرب على التفكري والتحليل القانونّي وعلى استخدام اللغة العربية القانونّية خّطيًا وشفهيا 

وأسلوب االمتحانات بالكتب المفتوحة. 

الّتوجيه األّكاديمّي والّدعم الفردّي لطلبة  يوفر  برنامج االستشارة والمرافقة االكاديمّية والشخصّية للطلبة العرب: 
مع  فردّية  استشارّية  جلسات  خالل  من  العمل  سوق  في  واندماجهم  تخّرجهم  وحتى  قبولهم  منذ  األّول  الّلقب 
يساعد  والّشخصّية.  األّكاديمّية  مهاراتهم  وتطوي�ر  بقدراتهم  الّطّالب  ثقة  تعزي�ز  إلى  تهدف  ُشْغري  بانة  المحامّية 
الربنامج الطلبة على بناء برنامج دراسّي شخصّي وتوجيه كل طالب/ة للمساقات والربامج األّكاديمّية الخاّصة اّلتي تربز 
مثل:  األّول  الّدراسّي  عامه  منذ  المهنّي  مستقبله  لضمان  مهارات  اكتساب  على  وتساعده  وقّوته،  تخّصصه  نقاط 
كما  األكاديمّية.  والمؤتمرات  الدورية  واإلصدارات  القانونية  والمسابقات  الّطلبة  تبادل  وبرامج  القانونّية  العيادات 
المعيدين/ات  طاقم  الى  واالنضمام  األّكاديمّي  الّتفّوق  نحو  قدًما  للمضّي  يطمح  من  كل  بدعم  الربنامج  ويقوم 

ومساعدي/ات األبحاث ومتابعة الدراسة لّلقب الّثاني والّثالث.

جوائز التفّوق األكاديمّي والمنح االقتصادّية: في حفل توزيع جوائز الّتفّوق لطلبة كّلّية الحقوق، يقّدم عميد الكّلّية 
جوائز تفّوق أّكاديمّي للّطلبة العرب، مّمن أنهوا الّسنوات األولى حّتى الّثالثة من دراستهم، حسب معايÜري مالءمة 
بداية  العرب وفق معايÜري اقتصادّية في  الكلية  الربنامج منحًا دراسية لطالب  اّلتي تواجههم. كما ويقدم  للّتحّديات 

العام الدراسي.

نخبة من طّالب  بتدريسها  يقوم  اّلتي  الورشات،  للوظائف واالمتحانات: تهدف هذه  أكاديمّي وتحضري  تعزي�ز  ورشات 
الحقوق المتفّوقني إلى ترسيخ المواّد الّدراسّية في المساقات اإللزامّية، والّتعمق في فهمها بشكل مستمّر على 
مدار العام الّدراسّي باإلضافة الى ورشات تحضريية قبل االمتحانات من قبل هيئة التدريس. في حاالت خاّصة يمكن 

الّتقّدم بطلب دروس تقوية فردّية.

برنامج المرافقة الشخصية "עברית שאינה שפת אמם": في العام الّدراسّي األّول يرافق كلà طالب مرشٌد شخصيÞ من 
بني الّطلبة المتفّوقني للّدعم األّكاديمّي واالجتماعّي من خالل لقاءات أسبوعّية على مدار الّسنة الّدراسّية. يهدف 
الربنامج لتزويد الّطالب بآلّيات أساسّية للّتعّلم في الجامعة، تشمل التشجيع على التحدث بالعربية والتنقيح اللغوي 

للوظائف. 

أهّمّية  الّت�أكيد على  إلى  حّزان): يهدف  المحامية منال  تدرسه  أكاديمية  (2 نقطة  العرب�ّية"  بالّلغة  القانونّية  "الكتابة 
العربÜّية  المهنّية  القانونّية  بالّلغة  اإللمام  ضرورة  إلى  باإلضافة  الّطلبة،  هوّية  من  يتجّزأ  ال  كجزء  العربÜّية  الّلغة 
لغًة  العربÜّية  تعتمد  التي  الّدولّية  القانونّية  والمحافل  الّدينّية،  المحاكم  مثل:  مركزّية  مفاصل  في  واستخدامها 

رسميًة.

برنامج التوظيف: يهدف إلى إرشاد ومساعدة طلبة القانون على االندماج في سوق العمل، وضمان االنتساب إلى 
تدريب قانونّي (ستاج)، من خالل تركيز معلومات عن فرص الّتدريب المتاحة وجلسات استشارة فردّية مع المحاميات 
جالي كوخافي-رونني وبانة ُشْغري لتوجيه الطلبة لما يالئم قدراتهم ورغباتهم. يتمّيز الربنامج بعالقة وطيدة مع 
المكاتب القانونية الكربى من القطاعني الخاّص والعاّم واستضافتهم إلجراء المقابالت في مبنى الكّلّية. أما الطلبة 
الّثانّي، بالّتعاون مع جمعّية  العرب فيحظون أيضا بفرصة االندماج في ورشة تدري�بية مكثفة منذ عامهم الّدراسّي 
والتدرب  الّذاتّية  الّسرية  وتنويع  كتابة  على  والمساعدة  القدرات  لتعزي�ز  مكّثفة  تدري�بّية  ورشات  تشمل  "קו-משווה"، 
على إجراء مقابالت العمل باإلضافة الى لقاءات وجوالت في المكاتب القانونية الكربى تهدف الى إزالة الحواجز التي 

تعيق انخراطهم فيها.

المساق  مع  ويتزامن  وعربًا  يهودًا  الجدد  الحقوق  كلّية  طالب  لكل  مخصص  אוריינטציה":  "שבוע  الّت�أقلم  أسبوع 
كّلّية  األساسّية في  المرافق  البعض واطالعهم على  بعضهم  إلى  الطّالب  تعريف  بهدف  العرب  للطالب  التحضريّي 

الحقوق والجامعة مثل المكتبات وغرف الّتدريس والمركز الّرياضّي ومرافق قانونية أهّمها محكمة العدل العليا.

يزّود الّطّالب بتجربة تعليمّية تدمج بني المواّد القانونّية الّنظرّية ومهارات البحث والكتابة  مركز العيادات القانونّية: 
الّدخل،  لمحدودّي  القانونّية  المساعدة  وتوفري  الواقع،  أرض  على  القانون  ممارسة  خالل  من  العملّية،  القانونّية 
مثل:  متعّددة  مجاالت  في  العاّمة  الّسياسات  على  الّت�أثري  بفرصة  والفوز  القانونّية  اآللّيات  استخدام  كيفية  وتعّلم 
حقوق اإلنسان والقانون الّدولّي، الّنساء واالقتصاد، حقوق الّطفل، حقوق ذوي االحتياجات الخاّصة، الحّق في اإلجراء 

الجنائّي العادل.  

فصل  في  االندماج  إمكانّية  لطّالبها  الحقوق  كّلّية  توّفر  العالم:  في  رائدة  حقوق  كّلّيات  مع  الّطلبة  تبادل  برنامج 
تعليمّي في خارج البالد ابتداًء من العاّم الّدراسّي الّثالث على أساس تنافسّي، بهدف إثراء تجربتهم األّكاديمّية.

مجّالت دورّية قانونّية: تزّود الكّلّية نخبة من الّطّالب المتمّيزي�ن أّكاديميñا فرصة المشاركة في تحري�ر المجّالت الّدورّية 
القانونّية وعلى رأسها دورية "משפטים" لتزويدهم بمهارات البحث القانونّي، والّدراسات األّكاديمّية المتقّدمة.

يخّصص لكّل طالب في الجامعة العربّية في عامه الّدراسّي األّول أستاذ/ة محاضر/ة من أعضاء  أستاذ/ة مرافق/ة: 
المحاضر مّرتني خالل  االلتقاء مع  للّطالب  له. ويحّق  ليكون عنواًنا  إليها،  ينتسب  اّلتي  الكّلّية  الّتدريسّي في  الّطاقم 

الّسنة الّدراسّية، خارج إطار ساعات الّتعليم الّرسمّية، وذلك بهدف االستشارة األّكاديمّية.

مشروع "خطوة قبل الجميع": وحدة ت�كافؤ الفرص للطلبة العرب في مكتب عميد الطلبة بالجامعة العربّية تدعو 
سنويا الطلبة الجدد الى االندماج في برنامج مدته 4 أسابيع يهدف إلى اكتساب اليات للت�أقلم واالندماج 

بالّلغات  تقوية  ودروس  الّتخّصص  مجاالت  لبعض  مداخل  تدريس  خالل  من  الجامعّية  الحياة  في  السريع 
االقتصادية  والمنح  الجامعّية  والخدمات  بالمرافق  الطلبة  تعرف  وورشات  واإلنجليزّية  العربّية 

واالستشارة الّنفسّية والّسكن الجامعّي.

نشاطات منتدى "طموحات": يعمل تطّوًعا منذ عام 2002 بهدف دعم الّطّالب العرب في 
الحقوقّية،  بالقضايا  الّتعليمّية، ورفع وعيهم  بإنجازاتهم  الحقوق، والّنهوض  كّلّية 

ودمجهم في الحياة األّكاديمّية، وتخفيف شعورهم بالغربة، ودعم ت�أقلمهم 
في الحياة االجتماعّية في كّلّية الحقوق، مع الحفاظ على مكّونات هوّيتهم 

والّندوات  المناسبات  إحياء  خالل  من  واالجتماعّية  والّلغوّية  الثقافّية 
المختلفة.

للتواصل مع برنامج ت�كافؤ الفرص للطلبة 
العرب في كلية القانون يرجى الكتابة 

equality@mail.huji.ac.il :الى


