
הקריה האקדמית אונו, קמפוס ירושלים שמחים להזמינכם לכנס בנושא:

מסיכון לסיכוי
من اخلطر اىل األمل

נוער בסיכון במזרח ירושלים
مؤمتر شباب يف ضائقة برشيق القدس

התכנסות ורישום مجتع وتجسيل   9:30-9:00

ברכות ترحيب وعرض برناجم اليوم   10:00-9:30

פרופ' טובה הרטמן, דקנית הפקולטה למדעי הרוח, הקריה האקדמית אונו    
بروفيسور طوفا هرمطن, معيدة لكية اآلداب,  لكية أونو األاكدميية    

ד"ר עומר מזעל, מנהל אקדמי, הקריה האקדמית אונו    
                           د. معر مزعل, مدير أاكدميي, لكية أونو األاكدميية

מר צחי גולן, מנהל החטיבה לקידום נוער וצעירים, עיריית ירושלים    
                           السيد تصايح جوالن, مدير قسم الهنوض بالشبيبة, بلدية القدس

ילדים ובני נוער בסיכון בחברה הערבית – המציאות והאתגרים   11:00-10:00
األوالد وأبناء الشبيبة يف خطر يف املجمتع العريب – الواقع والتحديات    

פרופ' חאלד אבו עסבה, ראש החוג לחינוך במכללת אלקאסמי ומנהל מכון "מסאר"                    
بروفيسور خالد أبو عصبه, رئيس قسم الرتبية, ااكدميية القامسي ومدير معهد مسار     

קולנוער - פרויקט קולנוע לבני נוער בסיכון  והצגת סיפור אישי  12:00–11:00
كول نوعر - أفالم من إنتاج الشباب وعرض قصة خشصية    

הפסקת צהריים اسرتاحة الظهر  12:30-12:00

טיפול ומניעה לנוער בסיכון במזרח ירושלים  14:00–12:30
حلقة حوار – عرض بانورايم ملجال شباب يف خطر برشيق القدس    

ד"ר דוד קורן, מנהל תכנית חומש למזרח ירושלים, משרד החינוך    
د. دافيد كورن, مدير اخلطة امخلاسية لرشيق القدس، وزارة املعارف    

גב' גידאא אליאס,  מנהלת היחידה למתבגרות מזרח ירושלים, עיריית ירושלים    
السيدة غيداء إلياس, مديرة وحدة املراهقات برشيق القدس، بلدية القدس        

מר עבד סלאימה, מנהל היחידה לקידום נוער וצעירים מזרח ירושלים, עיריית ירושלים    
السيد عبد سالميه, مدير وحدة الهنوض بالشبيبة برشيق القدس، بلدية القدس         

מר עלאא ח'רוב, רכז מניעה, האיגוד הירושלמי למאבק בסמים     
السيد عالء خروب, مركز وقاية، الرابطة املقدسية ملاكحفة املخدرات         

הפסקת קפה اسرتاحة قصرية  14:15-14:00

עבודות מחקר של סטודנטים בנושאי נוער בסיכון   15:00-14:15
عرض أمعال وأحباث الطالب يف جمال شباب يف ضائقة     

סיכום تلخيص عام وإهناء  15:30-15:00

פרופ' רויטל סלע שיוביץ, סגנית דקנית הפקולטה למדעי הרוח, הקריה האקדמית אונו    
الربوفيسور رويتال سيلع شيوبيتس, نائبة معيد يف األحباث، لكية العلوم اإلنسانية، اللكية األاكدميية أونو    

ד"ר עומר מזעל, מנהל אקדמי, קמפוס כללי ירושלים, הקריה האקדמית אונו    
                           د. معر مزعل، مدير أاكدميي، اكمبوس عام القدس، اللكية األاكدميية أونو

מנחה عرافة: מר כרם אבו מוח السيد كرم أبو خم 

הכנס יתקיים ביום חמישי يعقد املؤمتر يوم امخليس
13.6.19, בין השעות: 15:30-9:00, בקריה האקדמית אונו,

קמפוס ירושלים, הגן הטכנולוגי מלחה, אולם 228, בניין 4, קומה 2
لكية أونو األاكدميية، احلرم اجلاميع بالقدس، احلديقة التكنولوجية،

املاحلة، قاعة 228، بناية 4، طابق 2

משנים את פני החברה בישראל


