
برنامج "مجموعة حفروتا"
إعالن للسنة الدراسّية 2023

الهدف من برنامج "مجموعة حفروتا" هو توفري إطار لطالب وطالبات البحث للنقاش والتفكري 
ومتعّدد  داعم  منتدى  في  مشرتك،  بشكل  واألخالقّية  المنهجّية  النظرّية،  القضايا  في 
إنشاء تعاونات وشراكات بني المشاركني/ات، وبلورة نواتج  الربنامج يشّجع على  التخّصصات. 

أكاديمّية مثل مجموعات من المقاالت أو الدعوات في المؤتمرات ذات صلة.

متعّدد  منظور  من  بارزة  بحثّية  مواضيع  ت°تناول  الربنامج  إطار  في  تعمل  التي  المجموعات 
إلى قراءة مشرتكة  باإلضافة  للموضوع،  المختلفة  الجوانب  إلى  اللقاءات  ت°تطّرق  المجاالت. 
ت°تمّتع  بأنفسهم.  المشاركون/ات  يكتبها  التي  النصوص  و/أو  والعلمّية  البحثّية  لألدبّيات 
المجموعة بحّرية واستقاللّية كاملَتني في بلورة المضامني وتخطيط األنشطة وفًقا لرغبات 

واحتياجات المشاركني/ات. 

االقرتاحات الفائزة ستحظى بدعم مالي يشمل منحة لرؤساء/رئيسات المجموعة وميزانّية 
السنة  اختيارها، ستعقد نحو 10 لقاءات في  يتّم  التي  المجموعات  مالئمة إلجراء األنشطة. 
في أحد أحرام الجامعة العربّية (وفًقا لتعليمات وزارة الصّحة)، وكذلك لقاءات إلكرتونّية أيًضا.  

تحدËد تركيبة المجموعات وفًقا العتبارات رؤساء/رئيسات المجموعة، بناًء على أسس مهنّية 
وعادلة. يجب ان تشكل المجموعة أغلبّية من طالب/طالبات البحث من الجامعة العربّية، لكن 
في  للمشاركة  وخارجها  البالد  في  األخرى  الجامعات  من  البحث  طالب/طالبات  أيًضا  ندعو 

األنشطة.

ندعو طالب/طالبات الدكتوراة في الجامعة العربّية لتقديم اقرتاحات 
لتشكيل مجموعة نقاش، بحث أو كتابة في إطار برنامج 

"مجموعة حفروتا" للسنة الدراسّية 2023. 



المقرتح في إطاره، مّما يخدم  النشاط  المجموعات وفًقا لجودة االقرتاح وتفاصيل  اختيار  يتّم 
األهداف األكاديمّية ألعضاء المجموعة.

الربنامج يشّجع على التعاون بني المجاالت، باألخّص دمج طالب/طالبات من تخّصصات مختلفة. مع 
ذلك، أيًضا المجموعات التي ت°تمحور حول تخّصص واحد (في حال كان مالئًما) ُتقَبل أيًضا.

من المفّضل أن يشمل االقرتاح الخطوات التي قد اّتخذها و/سيّتخذها مقّدمو/ات االقرتاح من 
أجل تجنيد المشاركني/ات في المجموعات. 

أكاديمّية واحدة، ويخضع  المشرتك ألكرث من سنة  ان تواصل عملها  الناجحة  المجموعات  بعض 
ذلك لقيود الميزانّية المخّصصة للمشروع.

التوجيهّية  اللجنة  ِقبل  من  المجموعة  نشاط  وفرتة  المجموعة  لرئيس/ة  المنحة  قيمة  تحدËد 
وفًقا لإلمكانات المادّية.

يحّق لطالب/ة البحث أن يقّدم اقرتاًحا واحًدا فقط في السنة "لمجموعة حفروتا".

طلب تشكيل "مجموعة حفروتا" يجب ان يشمل ما يلي:

الربيد  (عنوان  التواصل  تفاصيل  الطلب،  (مقّدمي/ات)  مقّدم/ة  أسماء   أ. 
اإللكرتوني).

سرية ذاتّية قصرية (حتى نصف صفحة)، بما فيها عالمة السنة الدراسّية   ب. 
التي  والِمنح  البحث،  اقرتاح  للدكتوراة، وما إذا تّمت المصادقة على  

يحصل عليها المرّشح/ة.
المحّفزات: ما الذي يدفعك للمشاركة في المشروع (حتى نصف صفحة).  ج. 

المشاركني/ات  أسماء  ذلك  في  بما  المخّطط،  النشاط  تفاصيل   د. 
االحتمالّي°ني/ات، و/أو طرق تجنيدهم/ن.

ت°تطّرق من  العربّية، بحيث  الجامعة  توصية من عضو هيئة تدريسّية في   ه. 
بني جملة األمور وقدر اإلمكان إلى المهارات التنظيمّية التي يتمّتع بها 

مقّدم/ة (مقّدمو/ات) االقرتاح.
يمكن تقديم الطلب باللغة العربّية أو اإلنجليزّية.   و. 



اللجنة التوجيهّية لربنامج "مجموعة حفروتا":

رئيس اللجنة: د. شارون شكرجي (حقوق).  

األعضاء/العضوات: د. نيكول هوخرن (علوم سياسّية والربنامج لتعليم الثقافة)، بروفسور 
محّمد حاج-يحيى (عمل اجتماعي)، بروفسور إلشيفع باومغارتن (تاريæخ شعب إسرائيل)، د. 
بروفسور  سياسّية)،  (علوم  ليفي-فاور  دافيد  بروفسور  ومقارِن)،  عام  (أدب  زاك  غور 
بروفسور عميت  (تاريæخ عام),  بروفسور راز حني-موريس  (إعالم وصحافة)،  كامبف  زوهر 

بينشيفسكي (إعالم وصحافة).

الموعد األخري لتقديم االقرتاحات هو يوم األربعاء الموافق 23.9.22 يجب إرسال 

االقرتاحات (بملف WORD) عرب الربيد اإللكرتوني:

chevruta@mail.huji.ac.il 

يوم الخميس الموافق 11.9.22، سينعقد لقاء يمكن فيه تلّقي المعلومات

 .ZOOM والشروحاتحول الربنامج، وذلك في تمام الساعة 15:00 عرب تطبيق 

لمزيد من التفاصيل عرب الربيد اإللكرتوني:

chevruta@mail.huji.ac.il 

يمكن االّطالع على معلومات عاّمة حول الربنامج على الموقع: 

/https://limudchevruta.huji.ac.il

https://huji.zoom.us/j/7609027342

