
12:00	
	התכנסות	-	الّتجّمع					

12:45	-	12:30
 דברי פתיחה	-	كلمات افتتاحّية

	ישראל יובל - يسرائيل يوڤال	
	ראש	אקדמי	בית	ספר	ג'ק,	ג'וזף	ומורטון	מנדל	ללימודים	מתקדמים	במדעי	הרוח

	الرّئيس األكادميّي ملدرسة جاك، جوزيف ومورتون مندل للّدراسات العليا في كّلّية اآلداب

 ירחמיאל )ריצ'י( כהן - يرَحميئل )ريتشي(	كوهن
	ראש	אקדמי	מרכז	דעת	המקום
	الرّئيس األكادميّي ملركز داعت همكوم

14:15	-	12:45
 ריבונות ומשפט - الّسيادة والقضاء	

	
יפעת וייס - يفعات ڤـايس	

	ראש	אקדמי	מרכז	מינרבה	ע"ש	פרנץ	רוזנצוויג	ומרכז	דעת	המקום
	الرّئيسة األكادميّية ملركز منرڤـه على اسم فرانس روزنتسـڤـايك ومركز  داعت همكوم

 מופעי ריבונות: הכפר עיסאוויה במובלעת הר הצופים, 1948-1967
	مظاهر سياديّة:	قرية العيسويّة ضمن جبل املشارف كمنطقة محاطة،	1948-1967

 אורי עגנון - أوري عـچـنون
	קבוצת	שמאל	בקמפוס

	مجموعة يساريّة في احلرم اجلامعّي
 ההר והכפר - שכנות טובה ושכנות רעה בין הר הצופים לעיסאוויה

	اجلبل والقرية -	ُحْسن الـِجَوار وسوء الـِجَوار بني جبل املشارف والعيسويّة 

	ּבאנה שגִרי - بانة شغري
	מנהלת	קליניקה	לזכויות	אדם	בפקולטה	למשפטים

	مديرة العيادة القانونّية حلقوق اإلنسان في كّلّية احلقوق
 החיים בעיסאוויה - בין דיני כיבוש, משפט זכויות האדם הבינלאומי והמשפט הישראלי

	احلياة في العيسوية -	ما بني قانون االحتالل,	القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون اإلسرائيلي"

16:00	-	14:30
	 	חינוך - الّتربية	

	
סמירה עליאן	-	سميرة عليان

	בית	ספר	לחינוך	האוניברסיטה	העברית
	كّلّية الّتربية في اجلامعة العبريّة

 המאבק על תכנית הלימודים במזרח ירושלים: הפלסטינית מול הישראלית
	النّزاع على البرنامج الّتعليمّي في شرقّي القدس:	الفلسطينّي بإزاء اإلسرائيلّي

ר - ملحم بدر אֵדֶ ם ָבּ 	ֶמלֵחֶ
	תלמיד	מוסמך	באוניברסיטה	העברית,	ראש	אגודת	הסטודנטים	הדרוזים	

	طالب ماجستير في اجلامعة العبريّة، ورئيس اّتاد الّطاّلب األكادميّيني الّدروز 
 ללמד חקירה פילוסופית ילדים בעיסאוויה 

	أن تُعلِّم أوالدًا في العيسويّة البحث الفلسفّي 

	עדי שירן - عدي شيران
	התכנית	לתלמידי	מוסמך	מצטיינים,	בית	ספר	מנדל

	برنامج طاّلب املاجستير املتفوِّقني، مدرسة مندل
 "מדברות עברית" - נשים מעיסאוויה לומדות בקמפוס הר הצופים

	"يَتكلَّْمَن بالعبريّة"	-	نساٌء من العيسويّة يَتعلَّْمَن في احلرم اجلامعّي في جبل املشارف

	ראובן זהבי - رؤوڤـني زهـڤـي
	בצלאל	–	אקדמיה	לאמנות	ועיצוב
	بتسلئيل -	أكادميّية الفنون والّتصميم 

	לרשום	מול	עיסאוויה
	أن تَرُسم أمام العيسويّة

18:00	-	16:45
 מושב סיום - לחקור מול עיסאוויה, לחיות מול הקמפוס

	جلسة اختتامّية –	أن تَبَحث أمام العيسويّة، أن تعيش أمام احلرم اجلامعّي 
	

מנחה:	אמנון רז קרקוצקין
	مدير اجللسة:	أمنون راز كرَكوتسكني

	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב	ומרכז	דעת	המקום
	جامعة بن غوريون في النّقب ومركز داعت همكوم

	
משתתפים:	האני	עיסאווי	)פעיל	פוליטי	בעיסאוויה(,	יוני	ֶמנֵדל	)מרכז	

רוזנצווייג	ומרכז	דעת	המקום(,	דנה	שחם	)התכנית	לדוקטורנטים	מצטיינים,	
בי"ס	מנדל(,	משה	יגור	)התכנית	לדוקטורנטים	מצטיינים,	בי"ס	מנדל(,	עמרי	

שפר	רביב	)התכנית	לדוקטורנטים	מצטיינים,	בי"ס	מנדל	ומרכז	דעת	המקום(

	املشاركون:	هاني عيساوي )ناشط سياسّي في العيسويّة(، يوني مندل )مركز روزنتسـڤـايك 
ومركز داعت همكوم(، دانه شاَحم )برنامج طاّلب الّدكتوراة الـمتفوِّقني، مدرسة مندل(، موشي 

يجور )برنامج طاّلب الّدكتوراة الـمتفوِّقني، مدرسة مندل(، عمري شفر رڤـيـڤ )برنامج طاّلب 
الّدكتوراة الـمتفوِّقني، مدرسة مندل ومركز داعت همكوم(

	ובהשתתפות	קהל	הנוכחים
	ومبشاركة احلضور

הקמפוס והכפר: לחקור
מדעי הרוח מול עיסאוויה
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