
 جامعة تل ابيب –م الطالب العرب في كلية الحقوق مشروع دع

تتشرف كلية الحقوق في جامعة تل أبيب بتعددية طالبها. في السنوات األخيرة، تواكب تعددية الطالب في الكلية 

تعزيز على  تساعدمتنوعة التعليمية البيئة ال ,ي المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام. برؤيتناف المميز التنوع االجتماعي

تدريب تدعم ، وفي نهاية المطاف ثراء  إؤدي إلى تجربة تعليمية أكثر تالمساواة في المجتمع اإلسرائيلي، و

 .للواقع اإلسرائيلي المرّكبأكثر حاضرين/ات أفضل و محامين/ات

ا أن الطالب يواجهون تحديّات فريدة من نوعها عند دخولهم إلى عالم  ,العرب والطالبات في هذا السياق، اعتبار 
شبكة شاملة لمساعدة الطالب رت كلية الحقوق فقد طوّ  -وخاصة التحديات البُنيويّة واللغوية  - دراسة القانون

. ميس عبد هللاوتعزيز تمكينهم من تحقيق كامل إمكانياتهم وقدراتهم في فترة دراستهم. مرّكزة المشروع هي 
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 نذكر المرّكبات األساسية في المشروع:

دورة هي : ورشات مهارات دراسيةو مقدمة في القانون اإلسرائيلي -"خطوة قبل الجميع" التحضيري برنامج ال

ألولى قبل بداية العام السنة ا فياألساسية  ساقاتيتعرض الطالب للم الرسمية، فيهاألكاديمية بداية السنة اما قبل 

يتمّرنون على اكتساب تجربة الكتابة القانونية ويخوض الطالب  ضافة إلى ذلك، خالل الدورةباإلالدراسي. 

أكاديمية. نقاط  4النهائي  المشاركين في الدورة والمتقدمين لالمتحانب الالط عليمية. يحصلالمهارات الدراسية والت

 في المساق تحسب في معدل اللقب النهائي. ةاالمتحان النهائي عالمة

يمكن للطالب الذين يشعرون بحاجة لمرافقة شخصية، بسبب صعوبات وتحديّات اللغة برنامج االرشاد الشخصي: 

 أعضاء هيئة التدريس ر، الحصول على مرافقة الشخصية على مدار السنة. يقدم هذه المرافقةأو ألي سبب آخ

والباحثين في الكلية. تعتمد المرافقة على الجهد الشخصي والعمل الفردي، حيث يكتسب الطالب أدوات للتغلب 

على الصعوبات األكاديمية التي يواجهونها، ويتلقون إرشاد لتطوير مهاراتهم في التعبير الكتابي والشفوي. يتم 

العام الدراسي. يمكن للطالب االستمرار في  نشر دعوة للترّشح للحصول على ارشاد وتوجيه شخصي قبل بداية

 تقديم طلب للحصول على االرشاد خالل السنة. 

البد اإلشارة إلى أن قبل مشروع المرافقة الشخصية كان في الكلية مشروع آخر استمر أكثر من عقد باسم 

اي اضي عميحلتخليد ذكرى المرحوم القالشباب" دويك من أجل  مشروع المرافقة الشخصية برعاية "عامي

 البرنامج الحالي هو السنة األولى. توسيعطالب سنوات متقدمة من المتفوقين  في نطاقها رافق الطالبدويك، 

مرافقة في مشروع ال بدايةو عامي دويك يمكن العثور على معلومات حول مؤسسة. نتيجة لنجاح هذا البرنامج
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مشروع المرافقة الشخصية اليوم، هو جزء من مشروع سوا الجامعي لمرافقة الطالب. مركزة المشروع من قبل 

يد . يمكن التواصل مع مركزة البرنامج بواسطة البرعدن طاطوركلية الحقوق باسم بوخمان هي المحامية 
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هدف الورشة هو كشف الطالب إلى امتحان في القانون تحت ظروف "حقيقية". ورشة التحضير لالمتحانات: 

تطبيقي، وفي نهايته يمر الطالب بامتحان تجريبي. في -تنقسم ورشة التحضير إلى لقائين، األول هو لقاء نظري

في  تحضيرن التجريبي. تعقد ورشة الالقسم الثاني، يتم إجراء لقاءات شخصية مع الطالب الذين خاضوا االمتحا

 شهر ديسمبر. خاللالفصل الدراسي األول 

الهدف من ورشات التقوية هذه هو تعزيز المواد الدراسية والتعّمق بها. يتلقى ورشات تعزيز وتقوية أسبوعية: 

اءة المواد الطالب دروس التعزيز في مساقين )واحد في كل فصل دراسي(. في ورشات التعزيز يقوم الطالب بقر

 المدروسة بتعّمق، ودراستها بشكل جماعي على خلفية تطوير المهارات الدراسية والتّمرين.

وهي تتمثّل بلقاءات شخصية للطالب مع مرّكزة المشروع، المحامية آالء لقاءات فردية واستشارات شخصية: 

 وتقديم استشارات لهم في الترددات، مرافقتهم، دعمهم صل مستمر مع الطالبوالحفاظ على تا وهدفهحاج يحيى، 

 األكاديمية والشخصية واالجتماعية.
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ماتيينغ" هدفه هو تقريب وتعارف -لقاء تمهيدي بصورة "سبيدلقاء المعيدين ومساعدي المحاضرين مع الطالب: 

سنة ال مساقاتفي  الل اللقاء، يلتقي مساعدي المحاضرينخمع الطالب العرب. أعضاء هيئة التدريس المبتدئين 

عن ، ومساقمتطلبات الشرح عن  محاضرينيقدم مساعدي الها خالل ،20-15 مع الطالب العرب لمدةاألولى 

 .اتواالختبار صلّحين فيما يتعلق بالوظائفتوقعاتهم كم

: خالل برنامج المنطورينج يتم توزيع الطالب على المحاضرين لقاء محاضر طالب –برنامج المنطورينج 

م أحد الطالب. يشمل البرنامج طالب السنة األولى وطالب سنوات متقدمة، استعدادا للمقابالت المعنيين بارشاد ودع

 لفترة التدريب. تعقد اللقاءات بين الطالب والمحاضرين مرتين في فصل دراسي في جو مريح وغير رسمي.

الرئيسي هو البناء صل الدراسي، وهدفها فهي لقاءات تعقد مرة كل أسبوعين خالل البريك: -لقاءات دردشة

المجتمعي لمجموعة الطالب في الكلية. باإلضافة إلى ذلك، تمثل هذه اللقاءات مساحة لنقاش قضايا تهم الطالب 

 معلومات عن المسارات الوظيفية.األكاديمية واالجتماعية وتوفير  ونشاطاتهم

 ى معدالتهم وتفّوقهم.تقدم المنح الدراسية لخريجي السنة األولى والثانية بناء  علمنح تفّوق: 

مرة في كل فصل دراسي، يدعو أحد محاضري الكلية طالب السنة األولى إلى بيته. في لقاء محاضر ُمستضيف: 

 هذه الزيارة، يتناقش الطالب مع المحاضر قضية قانونية بمحادثة غير رسمية.

محاميات من القطاع العام ومن سلسلة من المحاضرات يقدمها المحامون واللقاءات تعّرف على مهنة المحاماة: 

القطاع الخاص. في اطار هذه اللثاءات، يشارك المحامون قصصهم الشخصية ويشاركون الطالب بطبيعة عملهم 

وحياتهم اليومية. هدف هذه اللقاءات والمحاضرات هو كشف الطالب لمجاالت مختلفة من عالم القانون وإعدادهم 

 لفترة المقابالت في السنة الثالثة.

مكان التدريب اختيار  خالل سنوات الدراسة، وبالتشديد علىمساعدة بتخطيط المستقبل المهني  لتنسيب:ا

تدريبية حول ورشات  شخصية، لقاءات تشمل هذه المرافقةالسنة الثالثة.  نسب والقبول إليه فيالتخصص األو

 " في الكلية،هيكاف ماشف"مساعدة أنشطة  والمساقات والنشاطات اإلثرائية،إعداد السيرة الذاتية، واختيار الدورات 

 ةمنسق لكلية وبالتنسيق معه.اإلضافة إلى نظام التعيين العام في اقدم المساعدة بغيرها. توهمية وتدريب مقابالت و

 :عن طريق البريد اإللكتروني ويمكن التواصل معه، عنات عوبدية روزنر هيالتنسيب 

rosneranat@gmail.com. 

ميس عبد الطالب العرب في الكلية،  دعمألي أسئلة اضافية واستفسارات، يمكنكم التواصل مع مركزة مشروع 

 . maisabdallah@mail.tau.ac.ilالبريد االكتروني:  عن طريق، هللا
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