
بناء السالم في القدس 
من خالل التعّلم األكاديمي 

املرتكز الى منهجية تطبيق 
املشاريع 2021-2022

انضموا إلينا ملولتيفرسيتا - برنامج 
أكاديمي مميز ضمن إطار التعليم 

للقب األول في الجامعة العبرية من 
كافة األقسام األكاديمية, ويتيح تعليم 
تجريبي وتفاعلي. مساقات متعددة 
التخصصات بطريقة التعلم القائم على 

املشاريع في مجموعات متعددة الثقافات 
من الطالب اليهود والفلسطينيني.

اختياري  مساق  احتسابها  يمكن  أكاديمية،  نقاط   4 تعتبر  املساقات  القائمة،  من  واحد  مساق  اختيار  لكم  سيتسنى  البرنامج  إطار  في 
تحتاجونها. التي  املتبقية  املساقات  حسب  واملجتمع(  واآلداب  )التجريبي  مجال  كل  في  פינה״  ״אבני  األساس  أحجار  مساقات  كأحد  أو 
أفكار  تطوير  تستطيعون  خاللها  من  والتي  صغيرة  مجموعات  ضمن  املشاركة  على  ومبنية  استثنائية  هي  املساقات  في  التعليم 

امليدان. في  عملي  لتغيير  واقتراحات 
اإلبداعي، جوالت  التفكير  تنمية  البرنامج:  في  والطالبات  للطالب  إثراء خاصة  أنشطة  في  للمشاركة  الفرصة  لكم  ، ستتاح  العام  خالل 
وأكثر. الثقافات  متعددة  بيئة  في  العمل  و  التعلم  حول  عمل  ورشات  دقيقة،  في  لفكرتك  ومقنع  موجز  عرض  تقديم  على  القدرة  القدس،  في 

مساقات مولتيفيرسيتا للعام الدراسي 2021-2022:

أيام االثنني 15:00-18:45
صناعة املكان: الحرم الجامعي 

كمساحة مشتركة )40775( 
د. يعرا روزنر- منور، ثراء قرش

أيام االثنني 17:00-20:45
من نزاعات صغيرة إلى 

مصالحات كبيرة )58648(
د. يوفال بنزمان، د. ايناس ديب

أيام اآلحاد )لم يتم تحديد الساعة حتى اآلن(
ريادة األعمال املؤثرة

د. دان ماروم، املحامي سامي ارشيد

أيام الخميس 08:30
التربية والجندر وعدم املساواة - 

)34163   و\أو 34259(
د. تانيا تسيون فيلديكس، ياعيل بويم باين

أيام الثالثاء 11:30-15:15
إعادة فحص أسماء األماكن في 

القدس من منظور ثقافي، تاريخي، 
ديني وسياسي )62957(
د.ليمور يهودا, د.ايناس ديب

ايام الثالثاء 10:30-14:15
التراث الثقافي بني املحلي والعاملي: 

الجوانب القانونية واالجتماعية 
والسياسية )62827(

 بروفيسور تومر برودي، د.ايناس ديب

أنتم مدعون للمشاركة عبر تطبيق 
الزوم في لقاء التعارف على البرنامج 
وعلى محاضرين املساقات في موعدين:

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

االثنني 23.8.2021 الساعة   14:00-15:00: 
سيتم استخدام اللغة العبرية في هذا اللقاء

رابط لالجتماع

الثالثاء 24.8.2021 الساعة 14:00-15:00
سيتم استخدام اللغة العربية في هذا اللقاء

رابط لالجتماع

ملزيد من التفاصيل وتقديم طلب 
االنتساب انقر هنا

املوعد النهائي لتقديم طلب 
االنتساب هو 2.9.2021

Funded by the European Union

https://huji.zoom.us/j/83091285290?pwd=RUNhZEV5b055QnpPZ1YzelJYM2pxZz09
https://huji.zoom.us/j/82940574529?pwd=OEgwejZGREZoczNmM1c1NzFFQUd1UT09
https://en.minervacenter.huji.ac.il/about-multiversitas

