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دروب المعرفة

برنامج القيادات الفكرية الشابة
معهد فان لير في القدس
العبرية
بمشاركة الجامعة
ّ

«دروب المعرفة»،
هو برنامج قيادات فكرية
مميزة للدراسة في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،يسعى إلى التركيز على مجموعة
مختارة من الطالبات والطالب لتعزيز مهاراتهم على
صعيد التف ّكر في قضايا عميقة فكرية وفلسفية
حول المسائل الطارئة في البالد والعالم
وتحليلها ،والمزاوجة بين األفكار
والواقع االجتماعي والسياسي
القائم.

ما هي وجهة المجتمع في إسرائيل ،وما هو دور القضايا الكبيرة كالعدل االجتماعي ،والعولمة ،والقومية
يتعزز الدين على الصعيد العالمي ،وما هو مصير العلمانية؟ كيف يؤثّر االقتصاد المعاصر
في تشكيلها؟ لماذا ّ
والتكنولوجيات الجديدة على الهوية الذاتية والعالقات الشخصية والحياة اليومية؟ ما هي مكانة الثقافة والفنون في حياة
الفرد والجمهور؟ إذا كانت مثل هذه األسئلة تشغل بالكم ،إو�ذا أردتم ربطها بمواضيع المسؤولية الشخصية ومكانتكم في المجتمع
والعالم في الحاضر والمستقبل ،فإن برنامج «دروب المعرفة» في معهد فان لير هو المكان المالئم لكم.
يستهدف البرنامج مجموعة صغيرة ومميزة من الشباب والشابات ذوي الدوافع المعرفية ،والقدرة العالية على التعلّم ،الذين يبدأون
مشوارهم الدراسي في البكالوريوس في كافة الحقول الدراسية في الجامعة العبرية في القدس في السنة الدراسية .2023/2022
يصل المشاركون في البرنامج من كافة الفئات السكانية في إسرائيل – من يهود ،وعرب ،وأرثوذكس ،ومتدينين وغير متدينين من
يعزز
تفكير غير اعتيادي ومرّكب ونقدي ،وبفضل التركيبة االجتماعية
ًا
المركز واألطراف .يتطلّب البرنامج
المتنوعة للبرنامج فإنه ّ
ّ
زوايا نظر واسعة وجديدة بشأن قضايا معاصرة معقّدة.
سينطلق البرنامج في الصيف ما قبل بداية السنة الدراسية  ،2023/2022ويحاضر فيه باحثون مرموقون من كافة مجاالت
التخصص ذات الصلة .يقام البرنامج في معهد فان لير على مدار خمسة أسابيع متتالية ،بين  ٢٠٢٢/٨/١٤و ٢٠٢٢/۹/١٥
ّ
يعقب ذلك لقاءات شهرية حتى حزيران  .2023يشمل البرنامج الدراسي حلقات دراسية ،ومحاضرات وورشات تدريب ،وجوالت،
كبير للمناقشات واإلثراء المتبادل بين المشاركين.
وسيخصَّص وقتًا ًا
وورشات خاصة بالكتابة واإلبداع ،كما ُ
رحلة شخصية :سيقوم المشاركون ،خالل التعليم الصيفي واللقاءات الشهرية ،بتطوير مشاريع شخصية تتعلّق بالبحث والنشاطات
االجتماعية والثقافية بمرافقة مالزمة ودائمة لفريق البرنامج.
يحصل كل مشارك في البرنامج على منحة للدراسة من الجامعة العبرية بقيمة  5,000شاقل ،إضافة إلى
حصولهم على نقاط استحقاق تصل حتى  4نقاط عند االنتهاء من جميع متطلبات البرنامج .سوف يقيم
المشاركون خالل البرنامج في فترة الصيف في مساكن الطلبة في الجامعة العبرية في القدس .المشاركة
في البرنامج ال تتطلّب دفع رسوم.
ندعو فئة الشباب والشابات ذوي الدوافع المعرفية ،والقدرة العالية
تسجلوا للدراسة في الجامعة العبرية في القدس
على التعلّم ،الذين ّ
للسنة الدراسية القادمة ( )2023/2022في كافة الحقول
الدراسية ،للتسجيل لالنضمام إلى البرنامج .ال يتطلّب البرنامج
معرفة من نوع خاص ،ولكنه يشترط االلتزام والجدية والمثابرة.

لتقديم طلب االنضمام للبرنامج عليك
إرسال المواد التالية في ملف ورد واحد:

•صفحة تشمل اسم صاحب/ـة الطلب وصورة فوتوغرافية شخصية للوجه؛
•سيرة ذاتية وقنوات التواصل؛
وتفصل هدفك من االنضمام
نص تروي فيه عن نفسك ،ومجاالت اهتمامك،
ّ
• ّ
للبرنامج (حتى  700كلمة)؛
تسجلت إليها ووثيقة تظهر تسجلك
•تفاصيل المجاالت التي ّ
للدراسة في السنة الدراسية (.)2023/2022

يجب إرسال المواد عبر
البريد اإللكتروني التالي:

journeys@vanleer.org.il

حتى موعد أقصاه 22/6/3

تشمل عملية فحص الطلبات في بعض الحاالت إجراء مقابلة شخصية.

لمزيد من التفاصيلjourneys.vanleer.org.il :

