
          

                                                                            

                     

 

 

 

 

 

 

 من الخطاب إلى املمارسة"-برنامج تخّصص ّي في "العدالة االجتماعية والحوار املدني

 نداء للطالب/الطالبات

 

 הסבתد( ولطالب برامج االستكمال األكاديمي )  -  فتتح التسجيل لطالب/طالبات اللقب األول )السنة الدراسية بإ

من الخطاب إلى املمارسة" للعام -عدالة االجتماعية والحوار املدنيفي كلية أورانيم للبرنامج التخّصص ي في "ال( אקדמאיים

 .2017-2016الدراس ي 

 .2017-2016التخّصص ي في العمل املدني لعام  للبرنامجيسر منظمة شتيل وكلية أورانيم دعوتكم/ن لتقديم ترشيحكم 

ا، ويزّود الطالب والطالبات يهدف البرنامج إلى تأهيل جيل جديد من القادة الشباب للمساهمة في تعزيز مجتم
ً
ع أكثر إنصاف

مات غير حكومية وفي السلطات املحلية، كّل ذلك بفضل التبّرع السخّي املقّدم 
ّ
بفرصة اكتساب خبرة في العمل املجتمعي في منظ

 من هنري وإيديت إيبرت.  

 

والذي سيجرى في -اب إلى املمارسة"يهودي من الخط-مساق أكاديمي )كورس( سنوي بعنوان "حوار مدني عربييرافق البرنامج 

. سيعنى املساق بالحوار الشخص َي والجماعّي املعّمق والذي سيترجم إلى 11:30-10:00أورانيم، أيام اإلثنين بين الساعات 

مات التغيير املجتمعي. يوّجه املساق د. دافيد نيتسر والسيدة قطف مراد سالمة، ويجب
ّ
 ممارسة داخل الكلية وخارجها، في منظ

 التنويه ان هذا املساق من نشاطات وحدة العمل املدني في كلية أورانيم.

ا أكاديميا يمنح املشاركين 
ً
ل بديال ألحد املساقات األكاديمية في البرنامج  4املساق يعتبر مساق

ّ
نقاط استحقاق، ويمكنه أن يشك

ذ بعد قبول الطالب/ة -دني العربيالتعليمي للطالب/ة. القرار بشأن املساق الذي سُيستبدل بمساق "الحوار امل
ّ
اليهودي" سيتخ

 حضور جميع اللقاءات إلزامّي.للبرنامج، وبما يتالَءم مع برنامجه/ التعليمي الشخص ي. 

 

 يتكّون البرنامج التخّصص ّي من مسارين، يتوّجب على الطالب/الطالبات اختيار واحد منهما: 

 

 املسار األول:

م هذا العام بالتعاون مع كلية أورانيم. هذا البرنامج ظوهو أحد برامج منظمة شتيل، وين تماعيةزمالء افيرت للعدالة االجبرنامج 

مات التغيير املجتمعيالتدّرب في بين مساق أكاديمي )سنوي( وبين  يدمج يقترح على الطالب مساًرا تخّصصًيا
ّ
  8بنطاق  منظ
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مات و 200عات أسبوعية )سا
ّ
ساعة تأهيلية إضافية(. الطالب/الطالبات املشاركين/ات في  20ساعة تدريبية في واحدة من املنظ

 شاقل.  9000برنامج اعضاء إيبرت سيتلقون منحة بقيمة 

 طالب/طالبات 9املقاعد الشاغرة في هذا املسار: 

املسار الثاني:

، الذي يقترح مساًرا تخّصصًيا يدمج اليهودّي من الخطاب إلى املمارسة التابع لوحدة العمل األهلي-الحوار املدني العربيبرنامج 

ساعة  20ساعة و 100، بنطاق إحدى منظمات التغيير املجتمعيوبين نشاط داخل الكلية أو في بين مساق أكاديمي )سنوي( 

 شاقل.  4500تأهيلية إضافية، مقابل منحة بقيمة 

 طالب/طالبات 9املقاعد الشاغرة في هذا املسار: 

العضوات من املسارين املشاركة في لقاءين تأهيليين من قبل منظمة شتيل، املراِفقين  /يتوّجب على االعضاء

 ساعة إجمالًيا(. 20للتدريب )

التسجيل للبرنامج:

 ب األول في السنوات الثانية، الثالثة والرابعة وطالب/طالبات برنامج االستكمال األكاديمي طالب/طالبات اللق

 نا.الضغط هاملعنيين بالتسجيل للبرنامج يرجى ( אקדמאיים הסבת)

  15.9.2016يمكنكم التسجيل حتى موعد أقصاه

  :حين/ات املالئمين/ات إلجراء مقابلة في واحد من املواعيد التالية
ّ
**28.9.2016/29.9.2016ستتم دعوة املرش

  مات املشتركة والطالب/الطالبات في البرنامج سُيقام يوم اإلثنين املوافق
ّ
.10.10.2016لقاء تعارف بين املنظ

 مات للتعّرف إلى الوظائف التي يمكنهم االنخراط فيها في كّل سيلتقي ا
ّ
لي املنظ

ّ
لطالب/الطالبات خالل اللقاء بممث

 منظمة في إطار البرنامج. 

 .ا لهذا النشاط
ً
حضور لقاء التعارف إلزامي، الرجاء التفّرغ مسبق

مات مشروط بعدم وجود عالقة مهنية سابقة بين الطالب/ة وا
ّ
مة )تطّوع/عمل(.*التدّرب في املنظ

ّ
ملنظ

 **املشاركة في البرنامج مشروطة بإجراء مقابلة.
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للتسجيل الرجاء الضغط هنا

katefm@gmail.comملزيد من التفاصيل يرجى التوّجه للسيدة قطف مراد سالمة عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي: 

 باحترام،

منطمة شتيل -برنامج زمالء افيرت للعدالة االجتماعية مركّزة - ياعيل بورات

  رئيسة كلية أورانيم - بروفسورة يعارا بار أون 
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