برنامج أنصار حقوق اإلنسان
الدراسة والنشاط في مجال حقوق اإلنسان  -يشمل منحة
لطالب وطالبات الجامعة العبرية من شتى مجاالت التعليم
الطالب\الطالبات الحاصلين\ات على منح في برامج وحدة المشاركة االجتماعية (البشائر ,روتشيلد ,ايساف وغيرهم)
مدعوون\ات للتقدم للمشاركة في المساق دون الحاجة للتطوع اإلضافي.
يفتتح مركز مينيرفا لحقوق اإلنسان باب التسجيل في برنامج أنصار حقوق اإلنسان للعام الدراسي  .2022-2021سيتم
إختيار 16طالب\ة من طالب\طالبات اللقب األول (سنة التانية وما فوق) وطالب\طالبات اللقب الثاني للبرنامج.
تفاصيل البرنامج:
•

•
•

•

المشاركة في مساق سنوي "حقوق اإلنسان والمجتمع اإلسرائيلي" والذي يدرس من قبل البروفيسور دافنا جوالن (رقم
المساق  ،62340كلية الحقوق 4 ،نقاط استحقاق اكاديمية  +نقطتا استحقاق "أفني بينا") المساق معترف به من قبل
معظم األقسام في الجامعة.
 oيقام المساق في أيام الخميس ,بين الساعات  ,14:00-10:30مرة كل أسبوعين.
 oالحضور في جميع اللقاءات  -إجباري .ال يمكنك أن تأخذ\ي مساق اخر في هذه الفترة الزمنية.
التطوع أسبوعيًا في إحدى منظمات حقوق اإلنسان لمدة  8ساعات أسبوعية طوال العام الدراسي( .يتم إحتساب التطوع
الذي يقوم به الطالب\الطالبات الحاصلين\ات على منح في برامج وحدة المشاركة اإلجتماعية لغرض المشاركة في
المساق).
منحة دراسية بقيمة  6,000شاقل .تُمنح المنحة للطالب من الفئات التي ذكرت أعاله ،وفقًا إلجراءات الجامعة ولموافقة
السكرتارية األكاديمية .يعتبر المساق والتطوع جز ًءا ال يتجزأ من البرنامج وشر ً
طا لتلقي المنحة الدراسية .طالب المنح
الدراسية في برامج وحدة المشاركة اإلجتماعية مدعوون أيضًا للتقدم بطلب لالشتراك في المساق دون الحصول على
منحة دراسية.
البرنامج معد لطالب\طالبات الجامعة العبرية والذين يدرسون اللقب األول (السنة التانية وما فوق) أو اللقب الثاني –
من شتى مجاالت التعليم .بخصوص الطالب\الطالبات الذين ال يدرسون القانون ،إن اإلشتراك في المساق مشروط
بالحصول على موافقة مسبقة من رئيس القسم الذي يدرس فيه الطالب\ة .إستالم موافقة القسم باإلعتراف بالمساق -
مسؤولية الطالب\ة.

للتقدم للبرنامج ،يرجى إرسال المستندات التالية (عبر البريد اإللكتروني):

•
•
•
•

طلب يوضح إهتمامك بالبرنامج وفي مجال حقوق اإلنسان.
السيرة الذاتية
الئحة العالمات (من "מידע אישי" على اإلنترنت)
رسائل توصية (اختياري)
الموعد النهائي لتقديم الطلبات حتى 21 :آب 2021
لمركز مينيرفا لحقوق اإلنسانmchr@savion.huji.ac.il :
عدد األماكن في البرنامج محدود .سيتم دعوة المرشحين\ات المؤهلين\ات إلجراء مقابلة شخصية.

