
 

 

 

 مخّيم عدالة السابع لطالب القانون العرب

 "حقوق الطالب في المعاهد الُعليا
 (ُزّمارين)في زخرون ياعكوف " عيدن إن"ُفندق  – 2112تشرين أول،  11 -11

 برنامج المخيم

 

 



 
 

 

 ..21..2102  الخميس

 

 

 

 (الق نهائيا بحسب توزيع المشتركيننقاط االنط ُتحدد) والناصرةاالنطالق من حيفا                 09000

 

 

                                انية في قرية جسر الزرقاء، قرية الصيادين، الجدار الفاصل بين القرية وقيسارية،جولة ميد  0:22. -2:22.

 ومحمد عليسامي ية الخانقة، مع المرشدين كنلمشرفة على القرية والضائقة السلتلة اا

 عماش

 عادل مهنا ونمر نمرمع المرشدين  المهجرتين الطنطورة وعين غزالقريتي جولة في    1:22.-0:12.

 وجبة غداء    5:22. -1:22.

 ى كبها مصطفبروفيسور  يقدمهامحاضرة    1:22. -5:12.

 توزيع على الغرف واستراحة   9:22. -11:22

 وجبة عشاء    02:22 -9:22.

 ، القانونالقانون الدولي بشارات حولهالة خورى 1 دعدالة المحامية لقاء مع رئيسة إدارة    12:.2 -02:22

 المحلي وقضايا الجماهير العربية في إسرائيل

 

 

 



 
 

 21.0..2102الجمعة 

 

 وجبة فطور    29:10 -20:12

 

 الرقابة وحرية التعبيربين  اإلسرائيلية ةكاديمياأل: ندوة بعنوان  5.:.. -29010

 

محاضرة  ،مطر بروفيسور عناتتقدمها  "في الجامعات اإلسرائيلية يرية البحث األكاديمححدود " -

 جامعة تل أبيب  /قسم الفلسفة في

 ، رئيس لجنة البحث، قسممحمود يزبك1 د يقّدمها "ن العرب في الجامعات اإلسرائيليةوالباحث" -

 تاريخ الشرق األوسط في جامعة حيفا

     ا سعدييار الّسيدة تقدمها "عسكرة الجامعات اإلسرائيلية" -

     

       ، محام متدرب في المحكمة العليافادي خوري السيد :يدير الجلسة               

 

 استراحة قهوة    12:.. -5.:..

 

 الفلسطينيين في إسرائيل؟ مهل التعليم العالي متاح فعاًل أما :بعنوان ندوة 1:12. -12:.1

باحث في مجال ، خالد أبو عصبة1 ديقدمها   "ي والمجتمع الفلسطيني في الداخلالتعليم العال" -

 التربية والسياسات االجتماعية

المركز : ، محاضر في القانون ومدير مركز دراساتيوسف جبارين1 ديقدمها  "التعليم كحق أساسي" -

 العربي للحقوق والسياسات 

لجنة مدير  ،السيد عاطف معدييقدمها   "العوائق أمام التعليم العالي للفلسطينيين في إسرائيل" -

 العربي  متابعة قضايا التعليم

  ، مديرة جمعية دعم التعليم في النقبرلى العطاونةالسيدة  التعليم في النقب -

 

 "عدالة"، مربي وعضو إدارة السيد خليل العمور: يدير الجلسة               



 
 

 

 غذاء  وجبة  5:22. -1:22.

  ة تعرض عملها والمواضيع التيحقوق إنسان مختلفات جمعي :"اإلنسانبازار حقوق "  3:12. -5:22.

   تقيم نشاطات وفعاليات مع الطالبنيات التطوع والعمل فيها واإمك، هامنشورات جها،تعال

 جنان عبدو السّيدة تدير النقاش، مغارة ماريا عرض فيلم  0:12.-1:22.

 وجبة عشاء  9:12.-0:12.

 فقرة ترفيهية     20000

 

 21.1..2102 السبت 

 

 وجبة فطور         9:12 -0:12

 الحق في التنظم والعمل السياسي في الجامعات :بعنوانندوة        11000 – 2:22.
 

 مركز عدالة – أورنا كوهنالمحامية تقدمها  "الحق في اإلحتجاج في الجامعات" -

 صطفىمهند م1 د  يقدمها "الحركة الطالبية العربية الفلسطينية في الجامعات اإلسرئيلية"  -

  عودة بشاراتيقدمها  السّيد   "لجامعات؟حاجة لحركة طالبية فلسطينية في اما هي ال"  -

 

 سهير أسعد سّيدةال :دير الجلسةت              

 

 

 

 وإخالء الغرفاستراحة قهوة         0:22. -12:..

 

 :ورشات عمل    1:22. -0:22.

  ،المحامي عالء محاجنةحدود النضال القضائي  

  نايفة سريسي1د ،األحوال الشخصية بين القانون المدني والشرعيقضايا 

 أورنا كوهينالمحامية  حدود حرية التعبير؟  

 

 تلخيص          1:12. -1:22.

 جبة غذاءوصورة جماعية و      5:12. -1:12.


