
ברוכים הבאים
לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה

jce.ac.il  |  *9087 עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה, רמת בית הכרם, ירושלים

ריכזנו עבורכם כמה שירותים שכדאי לכם להכיר

הצטרפו אלינו

שכר לימוד
קבלת קהל בימים א’-ה’

בין השעות 09:00-12:00
ניתן לפנות בטלפון 02-6588070 או 

026588071 או דרך תחנת המידע.

ספרייה
ממוקמת בבניין 3, קומה 3.

פתוחה בימים א'–ה' 10:00-20:00

בטחון
המכללה פתוחה בימים א'-ה' בין השעות

7:00-22:00 וביום ו' 7:00-14:00.
בכל בעיה הקשורה לנושא הביטחון

ניתן ליצור קשר במספר 02-6591818

מעונות
מענה טלפוני בין השעות 08:00-16:30.

dorms@jce.ac.il | 02-6588511

מחשוב
עומד לרשותכם בכל תקלה טכנית.

helpdesk@jce.ac.il

אגודת הסטודנטים
הגוף המייצג את הסטודנטים במכללה בפני 

הנהלת המכללה בנושאים אקדמיים ואחרים, 
ופועלת בשיתוף פעולה עם המכללה.

yor2.jce@gmail.com מרים סירוטה, יו"ר

דיקנט הסטודנטים
דיקנט הסטודנטים אחראי על סיוע, ליווי ורווחת 

הסטודנטים במגוון רחב של תחומים לאורך לימודיכם 
במכללה.

מחכים לכם במרכז לסטודנט - בניין 3 קומה 0
מנהלת דיקנט הסטודנטים – עדי סיסו יורן,

adisis@jce.ac.il ,02-6588048

מדור קשרי אקדמיה קהילה - המדור חרט על דגלו קידום 
עשייה ומעורבות חברתית ופועל לאפשר ולקדם עבור 

הסטודנטים עשייה משמעותית ומתגמלת.
אור חוסקי, מנהלת מדור קשרי אקדמיה קהילה,

orhu@jce.ac.il ,02-6588024

קידום הסטודנט - המדור מספק מערך תומך למידה לכלל 
הסטודנטים ותוכניות מעטפת לסטודנטים לקויי למידה, 

הפרעות קשב, בעיות רפואיות, חברה ערבית, קהילה 
אתיופית ובוגרי חינוך חרדי.

אייל קורן, מנהל המדור ויועץ המכללה,
eyalkr@jce.ac.il ,02-6588031

רווחת הסטודנט - המדור מספק לסטודנטים מעטפת הכוללת 
מענקי הצטיינות וסיוע כלכלי לצד סיוע לימודי המאפשרים 
להתגבר על קשיים ולהקדיש יותר זמן ללימודים, להשקיע 

ולסיים את התואר בהצלחה.
אור חוסקי, מנהלת מדור קשרי אקדמיה קהילה,

orhu@jce.ac.il ,02-6588024

פיתוח קריירה ובוגרים - פועל במגמה לסייע לסטודנטים 
ובוגרי המכללה להשתלב בשוק התעסוקה המקצועי. 
ירדן זך ישראלי, מנהלת מדור פיתוח קריירה ובוגרים,

yardenza@jce.ac.il ,02-6588032

מנהל אקדמי
המנהל האקדמי מטפל בכל תחומי ההוראה השוטפים.

קליטת הסטודנטים, רישום לקורסים, מצב אקדמי, מעקב 
אחר ביטול והשלמת שיעורים, אישורים שונים, לוח 

הבחינות ועוד.
מחכים לכם במרכז לסטודנט - בניין 3 קומה 0

ראש המנהל האקדמי,
הדר דר 02-6588052

ראש צוות רכזות מחלקות ופרויקט מח”ר,
בלה בן-שימול 02-6588057

הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית
רכזת המחלקה - אביגאל משעול, 02-6591805

הנדסת חומרים, הנדסת תעשיה וניהול, יזמות טכנולוגית
רכזת המחלקה - מוריה דניאל, 02-6588090

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה לתואר ראשון ושני,
חוג לאחר תואר במדעי המחשב

רכזת המחלקה - לימור נסימי, 02-6591846

מדור בחינות וציונים
מנהלת מדור בחינות וציונים - רונית שושני, 02-6588053

רכזת מדור בחינות וציונים - אליה גלזר, 02-6588090

מדור הוראה
ראש מדור הוראה - תמר עוז, 02-6588058

מסיבת פתיחת שנה
ככה פותחים אצלנו שנה!

מסיבת פתיחת שנה
14.10.21

https://www.facebook.com/JCE.IL
https://www.instagram.com/azrieli_college/
https://www.youtube.com/user/AzrieliCollege
https://www.jce.ac.il/?fbclid=IwAR08B46eIhZbpXUMAXjsZ3k4x-2tB1N9qt22IYWZ_CfqsTcOc_yJpYe_ifE
https://www.eventer.co.il/azrielistudend?fbclid=IwAR09nP8KmGlLq8JSnkSIl9_FAH4tbyxnqANXwWQ-ci-WDVLTaO_WXogYWr8
https://www.jce.ac.il/%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%98/
https://www.jce.ac.il/student-administration/
https://www.jce.ac.il/candidates/tuition/
https://www.jce.ac.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94/
https://www.jce.ac.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://it.jce.ac.il/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/
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