مؤتمر :العلوم اإلنسانية ،والجامعة ،والمدارس -دعوة لعرض مبادرات
القدس ،األكاديمية اإلسرائيلية للعلوم 26 ،آذار2017 ،
التراجعععع المتواصعععع فععععا ة العععع الساععععو ا ل ععععال دفعععع ةجاعععع التساعععع ع السععععالما
عععو فعععا
ععع م ععع جديعععده ل عععوا الموامععع ر كمععع د ا
("ةععع) "ل لععع ط عععا
التسعععععا ع أن التغ عععععر فعععععا ة الععععع الساعععععو ا ل عععععال ي عععععتوج سم ععععع أواصعععععر
الس)قععععع طععععع ج ةتتاععععع الج عععععا التعععععا طمقعععععد و ا حق ععععع ةاععععع عععععوا التغ عععععر
المؤس ععععا ايماديم عععع  ،وج ععععات الترط عععع والتساعععع ع ،وسععععو السمعععع  ،وةؤس ععععا
عاة وكقاف ةتتاف ر
جعععوده عععد ي الساعععو ا ل عععال فعععا المعععدا ن الاالويععع حعععدد طد جععع مة عععره ل عععة
فععععا الجاةسعععع  ،ومععععول جععععوده
ال عععع) ب الععععويج يتج ععععون لد اسعععع ععععوا المجععععا
التساعععع ع ععععا ر ال عععع) ب الععععويج يتسرفععععون عاعععع أوجعععع يجاط عععع وةشععععوق لاساععععو
ا ل ععال فععا المد س ع فععا ال ععغر قععد ي جععوطون ل ععا فععا ال ةععر ،وةععج ععا يستةععر
سزيعععز الس)قععع طععع ج الجاةسععع وج عععات الترط ععع والتساععع ع جعععز ا يتجعععزأ ةعععج الت ععع
التم التا أطاق ا ةجا التسا ع السالا ("ة) "لر
ععس لتسزيععز الس)قعع طعع ج الساععو ا ل ععال
لشعع د فععا ععوا اييععا و ده ةةععاد ا
فععععا المؤس ععععا ايماديم عععع وطعععع ج ج ععععات الترط عععع والتساعععع عر الم اععععو ب ا ن ععععو
الم زال ععععا  ،و شععععج ايف ععععا
ال ععععوذ ط ععععوا المةععععاد ا ةععععج عععع) ت عععع
الت)ق  ،و قاة أطر ساون جديدهر
ايماديم ععععع ا سعععععرا ا الفت ععععع (www.young.academy.ac.ilل عععععتر طاقا عععععا
لا ععوذ ط ععوا المومععوق ،وسعع قو ال )قععا ةععج كلعع طسقععد ةععؤ مر مععتع فععا يععو
ايحععععد الموافعععع ال ععععادن والسشععععريج ةععععج كا (2017ر3ر26لر ( يسقععععد المععععؤ مر
طالاغ السةري لر
يسقععععد المععععؤ مر طالتسععععاون ةعععع ال عععع ر ا يا الترطويعععع فععععا وتا ه الترط عععع والتساعععع ع،
وطحضععععو ة ععععدوطا ةجاعععع التساعععع ع السععععالا ،و شععععا ف عععع ج ععععا ياديعععع فععععا
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ةجععععا
الترط ععع
جععععوا
لم اقش

سععععع ال اسععععا والسمعععع الم ععععدالا فععععا المؤس ععععا ايماديم عععع وج ععععات
والتساععع عر ْسعععرذ فعععا المعععؤ مر المةعععاد ا القا مععع فعععا عععوا المجعععا لععع
ةقترحععععا عععع أما ععععا لمةععععاد ا جديععععده ،و سقععععد أيضععععا ةوا ععععد ة ععععتديره
وا ايف ا ر

لعععدعو الجم عععو الواسععع لتقعععديع ةقترحعععا لمشعععا ي جديعععده لاتسعععاونر ْسعععرذ عععوا
المقترحعععا فعععا المعععؤ مر عاععع عععاما ةعععدا ) ق ععع ره (لحعععو  10دقعععا ل يم عععج
أن رافق ععععا عععععروذ مععععو وةا ععععقا وطععععر )قعععع أ ععععر ر ي اعععع ةععععج
ايج عععا وايفعععراد العععويج يررةعععون فعععا ععععرذ ةةعععاد ع فعععا المعععؤ مر أن يحولعععوا
عععا ،عاععع أ يتسعععد ععععدد ماما ععع  300مامععع  ،و سعععال لععع ال ععع ده
ةقتعععرح ع
سعععع ما دال ع عععع عاعععع الةريععععد ا ل ترولععععا التععععالا sima@academy.ac.ilر يم ععععج
لحعععا واطعععد وةعععواد أ عععر  ،ل عععج دون الت عععات ععععج الم عععت د ايصعععاار يجعععر
قععععععديع المععععععواد حتعععععع ةوعععععععد أق ععععععاا التععععععاة عشععععععر ةععععععج مععععععالون الاععععععالا
(31.1.2017لر
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