األشنشة الـااري ي ماركز ماادى
احتفى مدى الكرمل بالفائزين بجائزة مدى لالمتياز األكاديميّ ،وذلك من خالل لقاء أكاديميّ عُقِد
في نيسان  ،2102جرى فيه توزيع "جائزة مدى لالمتياز األكاديميّ" على الباحثين الثالثة الذين
ي الثالث في
فازوا بها وهم :حنين قرواني – طالبة في جامعة حيفا في المسار المباشر للقب الجامع ّ
علم الدماغ واضطرابات التواصل؛ علي مواسي – طالب للّقب الجامعيّ الثاني يكتب رسالة
الماجستير في الدراسات العربية واإلسالمية في جامعة تل أبيب؛ نسرين مزّاوي – طالبة للّقب
الجامعيّ الثاني في علم اإلنسان في جامعة حيفا .بدأ الجزء األوّل من اللقاء بمحاضرة للمُحاضر
في كلّـيّة الحقوق في الجامعة العبريّة ،البروفسور ميخائيل كرينّي .وفي الجزء الثاني ،تحدّث
البروفسور محمّد حاجّ يحيى باسم اللجنة األكاديميّة للجائزة ،فقدّم الفائزين وشرح معايير
اختيارهم .ث ّم تحدّثت السيّدة إيناس عودة-حاجّ ،المديرة المشارِكة في مدى الكرمل ،فهنّأت الفائزين
وشكرت اللجنة األكاديميّة التي تشكّلت من البروفسور ميخائيل كريني ،والبروفسورة نادرة
ج يحيى.
شلهوب-كيفوركيان ،والبروفسور محمّد حا ّ
لالستزادة

 ضمن البرنامج التربويّ لـِ "وثيقة حيفا" (وثيقة للتصوّر المستقبليّ للفلسطينيّين في البالد) ،استضاف
مدى الكرمل عشرين طالبًا ثانويًا في ورشة تدريب حول كتابة وجهة نظر ،وذلك في آذار .2102
جاءت الورشة اختتامًا لسلسلة الورشات الصفّـيّة التي شارك فيها أكثر من  551طالبًا وطالبة من
الصفوف العاشرة والحادية عشرة من مجموعة من المدارس الثانويّة العربية في البالد .افتتحت
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اللقاء السيّدة إيناس عودة-حاجّ ،المديرة المشارِكة في مدى الكرمل ،وأشرفت السيّدة جنان عبده
مركّزة البرنامج على الورشة.
لالستزادة

 لمناسبة يوم المرأة العالميّ ،استضاف برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل ،في آذار
الماضي ،طاولة مستديرة حول "قانون "المواطنة" :قراءة نسويّة" .افتتحت الندوة البروفسورة نادرة
شلهوب-كيفوركيان مديرة برنامج الدراسات النسويّة .ثمّ قدّمت السيّدة النا خطيب (وهي أكاديميّة
حاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال وإحدى المتضرّرات من القانون) شهادتها الشخصيّة .ثمّ
تلتها ثالث مداخالت لثالث محاميات هنّ :بانة شغري بدارنة (وهي المستشارة القانونيّة ومديرة
القسم القانونيّ في اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب) ،سوسن زهر (وهي مديرة وحدة الحقوق
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة في مركز "عدالة") ومنال حزّان (وهي مديرة الوحدة القانونيّة في
مؤسّسة سانت أيف -المركز الكاثوليكيّ لحقوق اإلنسان).
لالستزادة

 في شباط الماضي ،استضاف برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل سمنار "المرأة والثورات
العربية" الذي عُقد لمناسبة مرور عام على انطالق الثورات العربيّة ،وافتتحته البروفسورة نادرة
شلهوب كيفوركيان (مديرة برنامج الدراسات النسويّة) .ثمّ كانت المحاضَرة الرئيسيّة مع د .شيرين
صيقلي (محاضِرة في قسم التاريخ في الجامعة األمريكيّة في القاهرة) ،وجاءت بعنوان "أجساد في
الميدان" .من خالل عرض صور من أيّام الثورة ،تطرّقت د .صيقلي إلى دور الجسد في الثورة
المصريّة ،وعن جسد المرأة في الثورة المصريّة.
لالستزادة
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