האקדמית הדסה :המוסד האקדמי המוביל בירושלים
סקר התאחדות הסטוזתנטים הארצית המתסרסס נ1די שנה  t7גל סתירות שנת הלימודי ם האקדמית דיור את המכללה האקדמית הדסה ירושלים במקום הראשון
עין המוסדות האקדמיים בעיר מבחינת שביעות הרצון שד הסטודנטים
בירות .תו;& — -מבלב כתוכו תכל□
דלקוח□ מזחוכו "מלל עפק־םי■
ובו □עת מתמק־ באהגר הלהול־
מבדק בל *מ־נו :הבלות .כמהלךהבל□!0:חרונוה הלך תוכי הבקוב
למלא□ ב־בבלו לפתח את הב־רות
כמבאב ארגול* .בל קר ל להול

□שכל ':נד לט־כמת התאחדות
הכפודוב□ זאפ־צ*ת פקד רחב בכוחן
את בבעות דדצון בל הפטודנס□
מאיכות ההוראה מאכדות דאקדהי*□
תבור□ .הפק־ כוהן מרד־□ כחגמר:
חמת □ק1רפ□ ,,כיב הודאת המדצ־□.
□פ הכלב□ אספודנט*□ ב~ל1כ
כפנולוג־ות אז־חע תפלת הל־מור□

ממהקר ברות מהול *ת־ון הזע־ות"
□כודלחלת,
כפלב־
בבמעוול
נלובל־ת ומבתל,
ט־1פ' ברטוא־ ט־־דלנרר ,נב־א
המכקלה ראק־בת הרב־ *חבל־□:
"דחותמז בל פקר החאחרות

לחזא־ ופ־1צא כחפ
תמכי,.■'.־ ■ זאק־ותז תרפה □ובל־□
רודגת ־בל כמק ו□ דדאבון משין
המופרות ראקדכל□ כע־ר וכמקום
־ II-האת־י הכלל .מלן המכללות
המתוקצבות ע ל'ו* המועצה להבקלה
גבלה ־מכלל־ ממוקכ□ כמקום הa -
כבנה תבע״ס *למ־ו כמכללה
האקדמית הרפת  1,305פטח־נט□
חדב□ בל א' אתאר ראבון ו54-
פפורופ־ם מ־ב־ם בל א' לתואר
בל .כפך □כל למ־ו כמכללה
כבות הל־מד□ □קרוס־ כ3,016-
פטורנפ׳ם כבלע הבו־□ הא^־ונות
המכללה כמעט □סללה מספר

הפטודנט□ עומ־ת סקל אחר עם
דצביחה בלנו כבו□ האחרונות.

ת הדקה .הס^חיכגרם ניווצ®1

□פפורםלם קיאה־‘□ ^צלה כבל
□קמפובלם ,קמפוב הנביא□ וקכ(פופ
בטראופ.
הבל נמתחו כמכללה בת־ תכלות
ליכד ר חרבות :תואר רא?אן □עכה־ה
פוצ־אאת .מא; זסזלה הח־במה.
הלקוב לתכלת גבל מאור לבל

הר«סול נלוחז ע□  100פטל וטי□
חרב□ .הגל□ הכלכל לוה£־ אבד
הוכ״ל לפת־חת התכלת דהרבה דלנו
המחסל רק־□ כעהכו*□ פהבאל‘□
כ־ בד אל ,ושמרה :ובפריפריה .המחפה־
מעלה את דצודך כדכברת עול□
פוציאלי□ ב־עכדו ע□ סל קכוצזת

ח־לולבב
ראופלופ־־ה בבד אל נ
וערב□
רול*□-לאוב־□ תרר□
מעכר לבדק־ ו!ך טלחת התכלת
נוער□ לתת מעל אש־קוב תהו^־ 31רל

ל לימודי ה תחוס,
כמו כך הבל ■־פתח המסלול
החרב א13א־ בל כלהול ארגול

□בל דאקרבת ופתחה אצלנו □ס־ מן
בל □החרבות ,מלבר לבל הבלות
□אמוד דחו־בות ,אנחנו ע הלב□
להבל□ את זצל*ן החרב בלוו,
כבן הלמפא ב־יתן מעל לצמיחה
מבמעוולת בל רמנללה לבל□האחרונות הן כמספר הסנ5ודנפ'□ לן
כמכוזן החוב האמה־".

