مخيّم عدالة السابع لطالب القانون العرب

حقوق الطالب في المعاهد العُليا"
 11 -11تشرين أول – 2112 ،فُندق "عيدن إن" في زخرون ياعكوف (زُمّارين)

برنامج المخيم

الخميس ..1.2102.2

09000

االنطالق من حيفا والناصرة (تُحدد نقاط االنطالق نهائيا بحسب توزيع المشتركين)

 .0:22 -.2:22جولة ميدانية في قرية جسر الزرقاء ،قرية الصيادين ،الجدار الفاصل بين القرية وقيسارية،
التلة المشرفة على القرية والضائقة السكنية الخانقة ،مع المرشدين سامي علي ومحمد
عماش
 .1:22-.0:12جولة في قريتي الطنطورة وعين غزال المهجرتين مع المرشدين عادل مهنا ونمر نمر
 .5:22 -.1:22وجبة غداء
 .1:22 -.5:12محاضرة يقدمها بروفيسور مصطفى كبها
 .9:22 -11:22توزيع على الغرف واستراحة
 02:22 -.9:22وجبة عشاء
 2.:12 -02:22لقاء مع رئيسة إدارة عدالة المحامية د 1هالة خورى بشارات حول القانون الدولي ،القانون
المحلي وقضايا الجماهير العربية في إسرائيل

الجمعة .01.2102.2

 29:10 -20:12وجبة فطور

 ..:.5 -29010ندوة بعنوان :األكاديمية اإلسرائيلية بين الرقابة وحرية التعبير

 "حدود حرية البحث األكاديمي في الجامعات اإلسرائيلية" تقدمها بروفيسور عنات مطر ،محاضرةفي قسم الفلسفة /جامعة تل أبيب
 "الباحثون العرب في الجامعات اإلسرائيلية" يقدّمها د 1محمود يزبك ،رئيس لجنة البحث ،قسمتاريخ الشرق األوسط في جامعة حيفا
 "عسكرة الجامعات اإلسرائيلية" تقدمها السّيدة يارا سعدييدير الجلسة :السيد فادي خوري ،محام متدرب في المحكمة العليا

 ..:12 -..:.5استراحة قهوة

 .1:12 -1.:12ندوة بعنوان :هل التعليم العالي متاح فعالً أمام الفلسطينيين في إسرائيل؟
 "التعليم العالي والمجتمع الفلسطيني في الداخل" يقدمها د 1خالد أبو عصبة ،باحث في مجالالتربية والسياسات االجتماعية
 "التعليم كحق أساسي" يقدمها د 1يوسف جبارين ،محاضر في القانون ومدير مركز دراسات :المركزالعربي للحقوق والسياسات
 "العوائق أمام التعليم العالي للفلسطينيين في إسرائيل" يقدمها السيد عاطف معدي ،مدير لجنةمتابعة قضايا التعليم العربي
 التعليم في النقب السيدة رلى العطاونة ،مديرة جمعية دعم التعليم في النقبيدير الجلسة :السيد خليل العمور ،مربي وعضو إدارة "عدالة"

.5:22 -.1:22

وجبة غذاء

" .3:12 -.5:22بازار حقوق اإلنسان" :جمعيات حقوق إنسان مختلفة تعرض عملها والمواضيع التي
تعالجها ،منشوراتها ،إمكانيات التطوع والعمل فيها وتقيم نشاطات وفعاليات مع الطالب
.0:12-.1:22

عرض فيلم مغارة ماريا ،تدير النقاش السيّدة جنان عبدو

.9:12-.0:12

وجبة عشاء

20000

فقرة ترفيهية

السبت .11.2102.2
9:12 -0:12

وجبة فطور

11000 – .2:22

ندوة بعنوان :الحق في التنظم والعمل السياسي في الجامعات

 "الحق في اإلحتجاج في الجامعات" تقدمها المحامية أورنا كوهن – مركز عدالة "الحركة الطالبية العربية الفلسطينية في الجامعات اإلسرئيلية" يقدمها د 1مهند مصطفى "ما هي الحاجة لحركة طالبية فلسطينية في الجامعات؟" يقدمها السيّد عودة بشاراتتدير الجلسة :السيّدة سهير أسعد

.0:22 -..:12

استراحة قهوة وإخالء الغرف

 .1:22 -.0:22ورشات عمل:


حدود النضال القضائي ،المحامي عالء محاجنة



قضايا األحوال الشخصية بين القانون المدني والشرعي ،د1نايفة سريسي



حدود حرية التعبير؟ المحامية أورنا كوهين

.1:12 -.1:22

تلخيص

.5:12 -.1:12

صورة جماعية ووجبة غذاء

