
 

 
 

 
 

 والرفاه السالم أجل من اجتماعيين أخصائيين – شالوم لعوسيم السنوي المؤتمر

 2017 األول كانون 11 – 10

 ، القدس2البالماح  اإلسالمي، شارع الفن متحف

 والفلسطيني اليهودي المدنيين المجتمعين في والتحوالت التحديات

 
   2017 األول كانون 10: األحد يوم

 

  والتسجيل التجمع      09:00-09:30

 ترحيبية وكلمات افتتاح     10:20-09:30

  دبيكه جولييت ●

 شالوم عوسيم – مشتركون شاليف، رؤساء وباروخ ●

 اإلسالمي الفن متحف مديرشيبان،  نديم ●

 الجنسانية والمساواة المرأة مكانة تطوير لجنة رئيسةسليمان،  توما عايدة الكنيست عضو ●

 االجتماعيين األخصائيين لمنظمة العام األميندويك،  صفرا ●

    
 

 ميتسر سارا شالوم، السيدة عوسيم رئيسة: االفتتاحية المحاضرة  11:20-10:20

 ىحت االردن نهر من مجتمعي تغيير كأداة السياسي الخيالباردا،  ياعيل البروفيسور                                 
 يف اإلنسان وعلم االجتماع علم بقسم التدريس هيئة ، عضوالمتوسط االبيض البحر

 يف هارفرد جامعة في والمحلية الدولية الدراسات بمعهد بحث العبرية، زميلة الجامعة
 .االمريكية المتحدة الواليات

 

 المساواة إلى والعمل، وللوصول الدفع إلى الصمت والتزام اإلسكات من – ندوة   13:20-11:20

 . المدنية

 شالوم ذياب، عوسيم محمد الدكتور: المناقشة وعريف رئيس   

 ، مديرةواألمل التغيير وصعوبة األلم بين الحياة – سعد أبو أمال الدكتور ●

 السبع بئر في" كاي" كلية في الحاضنات تأهيل برامج قسم

 يف ماجستيرالضعف، واالنتعاش،  وحالةاإلسكات،  حول – نايزبرج سيلفيا ●
 للمجموعات تنظيمية بالحديث، ومستشارة النفس، والعالج علم

 خاصة عيادة والمؤسسات، وصاحبة

، الرجال عالم في الضحايا ومفهوم المعارك تأثيرات حول – أشمان تامير ●
 أبيب تل جامعة في الذكورية للدراسات ثاٍن ومحاضر لقب

 للجوءا مخيمي في أفريقيا عبر أبيب تل من – سبيرولينا – طلسنيك ليسا ●

 القدس في جيروزليم السالم، مدرسة أكاديمية مديرة وعايدة، الدهيشة

 الشرقية
 

 المشاركين بين لقاءات. خفيفة غداء وجبة – استراحة  14:20-13:20

 
 متوازية، محاضرات نقاشية مجموعات – المدني المجتمع في ومبادرات فعاليات  14:25-15:45

ة ومناقشات   ميسرَّ

  السالم أجل من مقاتلون – حزان ونيطع عويضه محمد ●

 الفلسطيني – الثكلى، اإلسرائيلي العائالت منتدى نساء ●

 حدود بال إنسان – عمير إيتان ●

 الشرقية القدس والثانوية االبتدائية المدرسة – איוב אמאל - أيوب آمال ●

 

  موسيقية فقرة            16.30 -16.00

 المتحف في جولة   17:00-16:30



 

                                                         

 
 

 (اإلنجليزية اللغة في) 2017 األول كانون 11ِل  الموافق الثاني اليوم

 

 " السليم الجسم في السليم العقل( "كارم عين - القدس في للنزالء*)            8:00-7:00

    فطور وجبة )"(          8:30-8:00

 انعقاد مقر للمتحف مؤمنة ومواصالت كارم عين في تعليمية جولة )"(          8:30-10:30

 المؤتمر           
 

 فقط الثاني لليوم للمشاركين التسجيل     11.00 -10.30

 

  اإلنجليزية اللغة في -  الفرص إلى التحديات من – ندوة  – 12:30-11:00

  شالوم شاليف، عوسيم باروخ: الندوة يدير                        

  السالم جمعيات منتدى رئيس – رحميم يوفال ●

  السالم يصنعن نساء ●

 فرح برنسي ليلى ●

   السالم أجل من مقاتلون مؤسسة رئيس – خطيب سليمان ●

 IPCRI مؤسسة مدير – باسكين جرشون الدكتور ●

 
 

 استراحة  – 13:00-12:30

 

    مختلطة جوقة قصة يتناول والذي – "When Voices Meet" وثائقي فيلم  – 13:10-14:30

 األسر،    من مانديال سراح أفريقيا، ُبعيَد إطالق جنوب في طفل 500 من مكونة                          

 (للفيلم المشتركة كاتس، المالكة شارون بإذٍن من) األبرتهايد حواجز وتحطيم                          

 

 اإلسالمي الغن متحف شيبان، مدير نديم برفقة مفتوح نقاش  – 14:30-16:00

 السالم، والحرية، والمساواة أفهم كيف                        

 
 األوروبية الدول إلحدى ثقافية ة\ملحق: الختام كلمة  – 16:30-16:00

 
 للتسجيل معلومات

 

ossim- شلوم لعوسيم االلكتروني البريد عبر مسبقا التسجيل  ●

shalom@bezeqint.net 050-7488210 ،أو 02-6234512لالتصال  ،هاتف 

  مريم

 خالل المنظمة في التسجيل شيكل، ويمكنكم 100 شلوم عوسيم ألعضاء المؤتمر تكلفة ●

 المؤتمر

م، شالو عوسيم في السنوي واالشتراك التسجيل رسوم ويشمل شيكل 75 للطالب التكلفة ●

 شيكل 50 وهي عضوية رسوم المبلغ يشمل وال

 شيكل 125 هي شالوم عوسيم في األعضاء لغير المؤتمر تكلفة ●

 كارم عين في المبيت إمكانية ●

 (هشتلموت جمول) الدراسية النقاط لتكملة به معترف المؤتمر ●

 للمتحف المحاذية الشوارع في للسيارات مواقف ●

 ثم ومن المدينة مركز حتى الخفيف القطار من: المركزية المحطة من عامة مواصالت ●

 13 رقم الحافلة
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