
הסטודנטיםדיקנאט



דיקנאט הסטודנטים

דיקנאט הסטודנטים מסייע לסטודנטים במישור  
,  תרבותי והאישי-החברתי, האקדמי, הכלכלי

תוך תיאום עם היחידות האקדמיות והמנהליות  
של האוניברסיטה ועם אגודת הסטודנטים



מלגות קמפוס אילת

תמורת התנדבות  (. 10,240₪עד ) שכר לימוד מלא –מלגת השלמה ▪
-י פדרציית קנדה ואוניברסיטת בן"שעות והשלמה ע120ח "בפר

.ח"יש להירשם באתר פר. גוריון באילת

שנים מהשחרור  5עד ', לסטודנטים שנה א–מלגת משרד הביטחון ▪
לא נדרשת התנדבות  (. 10,000₪עד )שכר לימוד מלא 

פרטים באתר  . אקונומי-על בסיס סוציו–מלגת דיקן הסטודנטים ▪
נדרשת התנדבות. האוניברסיטה

140תמורת התנדבות 10,000₪מלגה בגובה עד –מלגת ידידים ▪
31.10הרשמה באתר עד . שעות 



התאמות

.בלבדל"מתאבחון של -לקויות למידה 

diaginst@bgu.ac.il: לשלוח בקשה לאבחון ל

לועדהלהגיש מסמכים –לקויות רפואיות 
הסטודנטיםדקנאטרפואית באמצעות 

טפסים באתר* 

mailto:diaginst@bgu.ac.il


השירות הפסיכולוגי לסטודנטים  

הפסיכולוגי לסטודנטים מסייע בנושאים  השירות 
חרדת  , זוגיות ומשפחתיות, הקשורים לבעיות אישיות

.  בחינות

.הקמפוסבאמצעות טפסים הנמצאים באתר הפנייה 

.השירות ניתן במחיר מסובסד



קידום סטודנטים

כל סטודנט זכאי לקבל  -וחונכויותשיעורי עזר 
שעות שיעורי עזר בכל סמסטר במחיר  10

.מסובסד

קבוצתיים במהלך  שיעורי עזר -עזרתונים
.הסמסטר בתשלום הסטודנטים

. שעורי תגבור לקראת בחינות-מרתונים
.בתשלום הסטודנטים



סטודנטים במילואים

סטודנט שיציאתו לשירות מילואים עלולה לפגוע באופן ממשי 
.לקיצורו או לביטולו, רשאי להגיש בקשה לדחיית שירותו, בלימודיו

4-זכאים ל, ומעלה ברציפותימים 10סטודנטים ששרתו במילואים 
שעורי עזר עבור כל שבוע מילואים או לכרטיסי צילום בהיקף של 

.למעט חופשות או סופי שבוע , צילומים ליום לימודים50

ימים ומעלה מוכר כמילוי התנאי לביצוע  14-במילואים משירות 
.באוניברסיטהפעילות חברתית לצורך קבלת מלגה 

ימים ומעלה במהלך שנת הלימודים  14שירות מילואים של 
ז"נק2-מזכים ב–ימים ברצף 5האקדמית ובתנאי שיהיו לפחות 

.  קורס כללי

הסטודנטים בקמפוס אילתלדקנאטהזכאויות ניתן לממש באמצעות פניה את 



סיוע לסטודנטים ערבים

בשנתיים הראשונות ללימודים  –הארכת זמן 
לסטודנטים שנבחנו בשפה הערבית במבחן  

הפסיכומטרי

sanash@bgu.ac.ilסאנעשיראז : נוספיםלפרטים 

08-6472381

mailto:sanash@bgu.ac.il


סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי

סבסוד מגורים במעונות או שכר דירה

במכון האבחון של האוניברסיטהסבסוד אבחון 

ספריםבגין רכישת החזר 

שיעורי עזר

הארכת זמן במבחנים בשנה הראשונה ללימודים

avishle@bgu.ac.il: אבישג לוי: לפרטים נוספים

47920508-6



פרטי התקשרות

הסטודנטיםדקנאט–רונית כהן 

08-6304506

ronitco@bgu.ac.il



גוריון באילת-אוניברסיטת בן

מאחלת לכם

שנה טובה

והצלחה בלימודים


