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شباب وصبايا من املجمتع العريب: هل انمت مهمتني يف 
الدراسة  تريدون  ؟ هل  القانون بصورة ناحجة  دراسة مهنة 
لدى أفضل احملارضين؟ هل ترغبون يف اكتساب اخلربة يف 
العمل القانوين العميل أثناء الدراسة؟ هل ترغبون  التعرف 
عىل القانون اإلرسائييل واملشاركة يف تطويره؟ هل تريدون 
املتعددية  املتنوعة،  األاكدميية  البيئة  من  جزءا  تكونوا  أن 

والشاملة يف إرسائيل؟ 
الربناجم لتجشيع الطالب العرب يف لكية احلقوق يف جامعة 

بار إيالن مممص خصيصا لمك ! 
ترى  جان  رمات  يف  إيالن  بار  جامعة  يف  احلقوق  لكية 
أمهية خاصة لنجاح الطالب العرب، وبالتايل تقرتح برناجم 
متعدد السنوات ملساعدهتم يف التغلب عىل الصعوبات اليت 
يواجهوهنا الطالبات والطالب العرب.  تعرض اللكية مجموعة 
وعىل  العرب،  الطالب  وتطوير  لتعمل  اخليارات  من  متنوعة 
رأهسا برناجم تجشيع الطالب العرب لدراسة القانون. يوفر 
الربناجم أفضل الظروف واخلدمات اخلاصة بنا واليت تمشل 

االمور التالية:
العرب يف  الطالب  لتجشيع  الربناجم  يقوم  أيام حتضري: 
القانون بإجراء أيام حتضري قبل بداية العام الدرايس، هبدف 
إنشاء  وكذلك  اجلامعة،  يف  التعمل  لتجربة  الطالب  تدريب 
عالقات اجمتاعية أولية اليت سوف تساعدمه عىل التكيف مع 
البيئة اجلديدة. يف أيام التحضري، يمت تقدمي دروس متهيدية 
اجلامعة  موارد  عرض  ويمت  الرئيسية،  القانون  يف جماالت 

واللكية.

برناجم إرشاد خشيص: يتلىق لك طالب إرشاد ومرافقة 
خشصية أسبوعية من طالب خمرضم طوال العام الدرايس. 
إىل دمع  باإلضافة   ، تقوية  دروس  الخشيص  املرشد  يوفر 

أاكدميي واجمتايع بناء عىل احتياجات الطالب .

تتعلق  اليت  العربية  اللغة  يف  متخصصة  دورة 
دورة  اللكية  توفر  اللغة،  لتحديات  نظرا  القانون:  بدراسة 
خاصة للطالب العرب يف املفاهمي القانونية يف اللغة العربية. 
ويطورون  اللغة  آليات  مجيع  الطالب  يكتسب  الدورة،  خالل 

مهاراهتم بالتعبري الكتايب واللفظي.

تقوية  دروس  اللكية  تعقد  امجلاعية:  التقوية  دروس 
خمصصة للطالب العرب، حيث أهنا تمكل وتعمل عىل مراجعة 
الكبرية  اإلجبارية  الدورات  يف  تدريهسا  مت  اليت  املواد 

والصعبة بشلك خاص. 

تواصل دامئ وفردي: لك طالب عريب يف اللكية يكون عىل 
اتصال مع حمارض أو حمارضة من اهليئة التدريسية، حيث 
إجابة  له  ويقدم  الدراسة  فرتة  له دمع خشيص خالل  يقدم 

للصعوبات اليت يواجهها أو احتياجات خاصة .

العرب  الطالب  تجشيع  برناجم  يعقد  متابعة:  اجمتاعات 
احلفاظ  هبدف  خاصة  مجاعية  اجمتاعات  القانون  لدراسة 
بالقيام  ينجحون  أهنم  من  التأكد  الطالب،  مع  تواصل  عىل 
يف املهام التعلميية، وتقدمي استجابة لالحتياجات األاكدميية، 

املهنية، االجمتاعية وغريها .

املهي  املسار  يف  املساعدة  القانون:  جمال  يف  العمل 
الرائدة وسلطات  املاكتب  للتخصص يف  والقبول  للك طالب 
الدولة. يساعد الربناجم يف صياغة السرية الذاتية، التحضري 

لملقابالت، وإقامة عالقات مع أحصاب العمل . 

لكية احلقوق يف جامعة بار إيالن يه ماكن حديث، 
بالمتزي  قوي  الزتام  مع  وتعددي،  متنوع،  حيوي، 
يف  مسامههتا  طالهبا،  جناح  القانون،  دراسة  يف 

املجمتع، يف مجيع قطاعاته. انضموا إلينا!

מעוניינים בקריירה משפטית מצליחה? רוצים ללמוד 
בעבודה  להתנסות  ביותר?  הטובים  המרצים  אצל 
את  להכיר  הלימודים?  כדי  תוך  מעשית  משפטית 
להיות  בפיתוחו?  ולהשתתף  הישראלי  המשפט 
הפלורליסטית  המגוונת,  האקדמית  מהסביבה  חלק 
סטודנטים  לקידום  התוכנית  בישראל?  והמכילה 
בר-אילן  באוניברסיטת  ערבים בפקולטה למשפטים 

מיועדת לכם! 
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ברמת-

הסטודנטים  בהצלחת  מיוחדת  חשיבות  רואה  גן 
לסייע  רב-שנתית  תוכנית  מציעה  ולכן  הערבים, 
והלשוניים  המבניים  הקשיים  כל  על  להתגבר  להם 
העומדים בפניהם. הפקולטה מציעה מגוון אפשרויות 
ללמידה ולהתפתחות הסטודנטים הערבים, ובראשם 
למשפטים.  ערבים  סטודנטים  לקידום  התוכנית 
התוכנית מאפשרת ליווי אישי לכל תלמיד ותלמידה 
התנאים  את  ומספקת  הלימוד,  שנות  במהלך 

והשירותים הטובים ביותר שלנו באמצעות:

ערבים  סטודנטים  לקידום  התוכנית  הכנה:  ימי 
שנת  תחילת  לפני  הכנה  ימי  מקיימת  במשפטים 
לחוויית  הלימודים, במטרה להכשיר את התלמידים 
חברתיים  קשרים  ליצור  וכן  באוניברסיטה,  הלימוד 
החדשה.  לסביבה  להסתגל  להם  שיסייעו  ראשוניים 
ניתנים שיעורי מבוא בתחומי המשפט  בימי ההכנה 
העיקריים, ומוצגים משאבי האוניברסיטה והפקולטה.

הדרכה  מקבל  תלמיד  כל  אישית:  חונכות  תוכנית 
שנת  כל  לאורך  ותיק  מסטודנט  שבועי  אישי  וליווי 
הלימודים. שיעורי תגבור ותמיכה אקדמית וחברתית 

מוצעים לפי צורכי התלמיד.

קורס ייעודי בעברית משפטית: נוכח אתגרי השפה, 
הפקולטה מספקת קורס מיוחד לסטודנטים הערבים 
הקורס,  במהלך  בעברית.  משפטיים  במושגים 
הסטודנטים רוכשים את כל מנגנוני השפה ומפתחים 

את כישוריהם בכתב ובעל פה.

שיעורי תגבור קבוצתיים: הפקולטה מקיימת שיעורי 
תגבור ייעודיים לסטודנטים הערבים, אשר משלימים 
וחוזרים על החומר הנלמד בקורסי החובה הגדולים 

והמאתגרים במיוחד. 

תקשורת קבועה ואינדיבידואלית: כל סטודנט ערבי 
האקדמי  הסגל  חבר/ת  עם  בקשר  עומד  בפקולטה 
הלימודים  במהלך  אישית  תמיכה  לו  המספק/ת 

ומעניק/ה לו מענה לקשיים או צרכים מיוחדים.

פגישות מעקב: התוכנית לקידום סטודנטים ערבים 
קבועים  קבוצתיים  מפגשים  מקיימת  במשפטים 
במטרה לשמור על קשר עם התלמידים, לוודא שהם 
מענה  ולתת  הלימוד,  במשימות  לעמוד  מצליחים 

לצרכים אקדמיים, מקצועיים, חברתיים ואחרים.

הסטודנט  של  הקריירה  במסלול  סיוע  השמה: 
וברשויות  מובילים  במשרדים  להתמחות  ובקבלה 
חיים,  קורות  בניסוח  מסייעת  התוכנית  המדינה. 

הכנה לראיונות, ויצירת קשרים עם מעסיקים. 

בר-אילן  באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה 
על  בעולם  הטובות  הפקולטות   100 בין  ממוקמת 
פי מדד שנחאי. הפקולטה היא מקום צעיר, תוסס, 
למצוינות  חזקה  מחויבות  עם  ופלורליסטי,  מגוון, 
לחברה  ולתרומה  תלמידיה,  להצלחת  משפטית, 

הישראלית, על כל החברהים שבה. הצטרפו אלינו!


