
إعالن عن إطالق وافتتاح التسجيل لمخّيم صيفّي جديد
لطلبة البكالوريوس الفلسطينّيين في الجامعات اإلسرائيلّية

* اإلعالن مكتوب بصيغة المؤنّث، ولكّنه موجَّه إلى الجنسين على حّد سواء.

صيفّي  مخّيم  إطالق  عن  التطبيقّية-  االجتماعّية  للدراسات  العربّي  -المركز  الكرمل  مدى  مركز  يعلن 
برنامجه  الجامعات اإلسرائيلّية، ضْمَن  الفلسطينّيات في  األّول(  الجامعّي  )اللقب  البكالوريوس  لطالبات 
"دعم طلبة الدراسات العليا". سُيْعَقد المخّيم بوتيرة َمرّة كّل سنتين، لمّدة ثالثة أيّام متواصلة في إحدى 

مدن الضّفة الغربّية. يسعى مدى الكرمل من خالل هذا المخّيم إلى ما يلي: 

كاديمّي عربّي وفلسطينّي ُيسِهم في تطوير وشحذ وبلورة الُهويّة الفكريّة، وهي ما  أّواًًل، توفير إطار معرفّي أ
تزال غّضة، لدى الطالبات في بداية مشوارهّن األكاديمّي. 

كاديمّي معرفّي بديل للجامعات اإلسرائيلّية سُيسهم في تحرير طالبات البكالوريوس  ثانًيا، إّن توفير ُمناخ أ
السياسات  اللغة؛  قيود  )نحو:  األكاديمّي  مسارهّن  بداية  في  عليهّن  المفروضة  المعرفّية  القيود  من 
العنصريّة؛ الخوف من التعبير عن الرأي؛ فرض المصطلحات االستعماريّة؛ كثرة الصور النمطّية...(، والتي 

غالًبا ما تشعر الطالبة أنّها ال تمتلك األدوات لتحّديها في تلك المرحلة الُعْمريّة واألكاديمّية. 
مّما ال شّك فيه أّن اختبار محيط خاٍل من هذه القيود هو خطوة أساسّية نحو تمكين الطالبة الفلسطينّية 
كثر حّريّة وجرأة في ذاتها، وُهويّتها، وحقيقتها المعرفّية بدون رادع أو رقابة. كتشاف مساحات جديدة أ من ا

ثالًثا، يسعى المركز إلى تطوير أدوات معرفّية ونقديّة لدى الطالبات الفلسطينّيات الالتي قد يوّظفنها في 
مقاربة ونقد الخطاب األكاديمّي اإلسرائيلّي.

رابًعا، يسعى المخّيم إلى تشكيل مساحة جامعة لطلبة البكالوريوس الذين يدرسون في مختلف الجامعات 
والكلّّيات اإلسرائيلّية؛ والوقوف على التجارب الطاّلبّية المتشابهة/المختلفة في المؤّسسات المختلفة. 

خامًسا، سيتيح المخّيم للطالبات زيارة إحدى مدن الضّفة الغربّية، وزيارة إحدى جامعاتها، ولقاء الطالبات 
اللواتي يدرسَن فيها؛ ومشاركة تجاربهّن وتحّدياتهّن وأفكارهّن ومشاعرهّن حول شكل وماهّية الدراسة في 

جامعة فلسطينّية /إسرائيلّية.

كاديمّيات  سادًسا، سيتيح المخّيم للطالبات التعرُّف على مجاالت اهتمام محاِضرات وباحثات وناشطات وأ
والتواصل  بهّن  وااللتقاء  حّد سواء؛  والداخل على  الضّفة  فلسطينّيات من  ودكتوراة  وطالبات ماجستير 

معهّن.



ا؛ فهو يتكّون من  ا، متنّوًعا وتشاركيًّ ا، تفاعليًّ كاديميًّ ا، أ ا، تدريبيًّ يتمّيز برنامج المخّيم الصيفّي بكونه معرفيًّ

عّدة نشاطات وهي:

مها محاِضرات مخضَرمات ومتمرّسات. كاديمّية معرفّية ُتقدِّ محاَضرات أ

حلقات نقاش وبحث مشتَركة في قضايا معرفّية متنّوعة.

مشاَركة وسماع قصص وتجارب طالبات في مراحل متقّدمة من دراستهّن العليا. 

زيارة إلحدى الجامعات والمؤسسات الفلسطينّية والتعرُّف على النشاط األكاديمّي والطاّلبّي فيها. 

التدريب من خالل دراسة حالة عينّية على أرض الواقع.

بذلك، ُيعلن مركز مدى الكرمل عن بدء التسجيل للمخّيم الصيفّي األكاديمّي األّول لطلبة البكالوريوس 
نهاية  في  سُيْعَقد  والذي  واإلنسانّية،1  االجتماعـــّية  العلوم  فـي  اإلسرائيلّية  الجامعات  في  الفلسطينّيين 
الشهر الـ 7 )تّموز( من العام الجاري. يشمل المخيَّم تدريًبا نظريًّا في الحقول المعرفّية الهاّمة في العلوم 
االجتماعّية، ولقاءاٍت تدريبّيًة على مفهوم البحث األكاديمّي، وقراءَة النصوص، والكتابَة البحثّية. بتدريب 

صاتهّن. المشارِكات، يرمي المخّيم إلى تحضيرهّن ودفعهّن إلكمال دراستهّن العليا في مجاالت تخصُّ
كما ذكرنا أعاله، يمتّد المخّيم الصيفّي على ثالثة أيّام، وسوف ُيْعَقد في إحدى مدن الضّفة الغربّية. ويتكّفل 

خالله المركز بكّل النفقات المتعلّقة بالسفر، واإلقامة، وتقديم الوجبات، وتوزيع المواد التعليمّية.

على الراغبات في التسجيل استيفاء الشروط التالية:
أن تكون قد أنهت السنة الثانية من سنوات دراستها لَنْيل درجة البكالوريوس.

كمال مشوارها األكاديمّي في المجال البحثّي. أن تكون لديها الدافعّية والرغبة في إ
حًة رغبتها في االنضمام إلى المخّيم    ا أقصى( تتوّجه بها إلى المركز موضِّ كتابة رسالة )200 كلمة حدًّ

الصيفّي )باللغة العربّية فقط(.

إرسال سيرة ذاتّية )باللغة العربّية فقط(.

* ترَسل طلبات التسجيل حّتى موعد أقصاه 2023/6/1 إلى البريد اإللكترونّي التالي:

 afnan@mada-research.org   

1. وبخاّصٍة الموضوعات التالية: العلوم السياسّية؛ علم االجتماع؛ الفلسفة السياسّية؛ التاريخ؛ اإلعالم؛ علم اإلنسان /األنثرپـولوجيا.


