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 على شرف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

 جامعة القدس المفتوحة والحملة األكاديمية لمناهضة االحتالل اإلسرائيلي واألبارتهايد

 تعقدان مؤتمرًا علميًا محكمًا موسومًا بـ:

 "التحرر الذاتي للفلسطينيين... إنتاج المعرفة المقاومة"

 2022 تشرين الثاني  29-30 

 

 برنامج المؤتمر

 برنامج اليوم األول

 الجلسة االفتتاحية األولى:   10:30- 09:30

 .السالم الوطني الفلسطيني، قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء

األمين العةةام للحملةةة   ،د. رمزي عودةرئيس اللجنةةة الضحرةةةةةةير ةةة،  كلمةةة  

 .األكاد مية الدولية لمناهرة االحضالل واألبرتها د
 .دور الحملة األكاد مية في مواجهة األبرتها د

رئيس جةامعةة السةد     ،سةةةةةةمير النجةدي  .أ. د،  األمين العةام للمتتمركلمةة  

 .المفضوحة

بةرامة    تةعةز ةز  فةي  الةمةفةضةوحةةةة  الةسةةةد   جةةةامةعةةةة  دور 

 .الوطنيالهو ة واالنضماء 

 .،د. أحمد أبو هولي،  رئيس دائرة شتون الالجئينكلمة  
دور الشةةةةةةضةةاي الفلسةةةةةةطيني في  تعز ز ال ةةةةةةمود 

  .والض دي

 شعبان،. مت د. أ معالي،  واالسضيطان الجدار  مساومة هيئة  كلمة
المساومة الشةةةةةةعبية وأيرها في مواجهة مشةةةةةةار   

 .الرم والف ل العن ري

  .الوز ر عيسى قراق ، الوطنية الفلسطينيةرئيس المكضبة   كلمة
الةوطةنةي   الةمشةةةةةةةرو   فةي  األسةةةةةةةيةرة  حةركةةةة  الة دور 

  .الفلسطيني

 .دور اإلعالم الفلسطيني في مواجهة األبرتها د  ،.األخ أ.  وسف المحمود، الوكيل  وزارة اإلعالمكلمة  

 .نسيب ال حفيين ،أ. ناصر أبو بكر  ،فييناال ح ابةنسكلمة  
المسةاحاي على ال ةحافيين من قبل قواي ترةيي  

 .االحضالل اإلسرائيلي وآلياي المواجهة
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   الجلسة العلمية األولى   11:30 - 10:30

ــير ــرشـ ــيا  الشـ ــة د. لـ ــطينيين. رئيل الجلسـ ــو الل  -   المحور األول: التحرر الذاتي للفلسـ ووكيل وزارة   جنة العليا للمؤتمرعضـ

 جتماعيةالشؤون اإل

أسةةةضال العالقاي الدولية، كلية األمير الحسةةةين بن عبد الل    ،د. ناصةةةر طهبو 

 .الجامعة األردنية –الثاني للدراساي الدولية 

النشةةةةةةة ة   -العالقةاي األردنيةة الفلسةةةةةةطينيةة "

 ."2021الراهن    والضطور

بيت  –أسةةةضال اإلدارة العامة في جامعة فلسةةةطين األهلية ،د. صةةةسر سةةةليمان

 .لحم
 ."الفلسطيني والمعرفة المساومةالشضاي "

األمين العةام للحملةة األكةاد ميةة الةدوليةة لمنةاهرةةةةةةة االحضالل  ،  د. رمزي عودة

 .واألبرتها د ومد ر دائرة األبحاث في معهد األمن السومي الفلسطيني
 ."االنضخاباي كمدخل للم الحة"

Kim Alley   ،  أسضراليا –باحثة وأكاد مية. 

Prof. Lorenzo Veracini  

Aboriginal Australia " and Palestine: Solidarity 

Against Incarceration, Solidarity Against 

Elimination 

األمين العةام للحملةة األكةاد ميةة األردنيةة لةدعم حسو     ،أ. د. محمةد م ةةةةةةةالحةة

 .الشعب الفلسطيني

  . الفلسةةطينية..  دور اإلعالم في عرض السرةةية

 .تجربة الجامعة العربية في بر طانيا

سةةياسةةية وعرةةو مجلس  دارة  لسةةفة في العلوم الدكضوراة ف  ،بشةةار رواجبةد. 

 فةعية بذور للضمنية والثساجم
 تعسيب  

 نساش

   الثانية  العلمية  الجلسة  11:30-12:30

 ."المقدسية"  مجلة  رجامعي ومدير تحريالمحور الثاني: أ. د. وليد سالم، محاضر  

 –باحث وعرةةةةةو الهيئة االدار ة في معهد السد  للدراسةةةةةاي  ،أ. عز ز الع ةةةةةا

  .السد  _أبو د س

. نمةةال   .األسةةةةةةرأل في األد  الفلسةةةةةةطيني."

 ."حية للمساومة

 ."عن العولمة والحر  الثسافية" د. المضوكل ط ، كاتب وأد ب فلسطيني

 .د. أحمد عز ز، أسضال األد  في جامعة النجاح الوطنية
سةةةاومةةةة  " والةةثةةسةةةافةةةة  الةةمةةم األد   عةةطةةيةةةاي  ومةةم

 ."واأل د ولوجيا

 .الجزائر –د. عمر بن طر ة، أسضال في جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
مالمح المسةةاومةةة النسةةةةةةةائيةةة في مسةةةةةةرحيةةة   

 (.فدائياي الكالم )فلسطين في قلوبنا

 .شعر المساومة من خالل نظر ة أفعال اللغة  .تونس –د. محمد النعار، أسضال جامعي  

 . "الفن الضشكيلي الفلسطيني المساومة في  "  . فر  جنين   – أ. د. عمر عضي ، أسضال اللغة العربية جامعة السد  المفضوحة  

 تعسيب    .فتاد سليمان، أسضال اللغة العربية واألد  في جامعة فلسطين األهليةد. 

 نساش
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   الجلسة العلمية الثالثة 01:30  -12:30 

 .رئيل الجلسة: د. نادر حلل، مدير جامعة القدس المفتوحة فرع غزة

 –االسةةةةةةضراتيجية  أ. د. عبد العليم محمد، مسةةةةةةضشةةةةةةار مركز األهرام للدراسةةةةةةاي 

 .الساهرة

الضحرر الذاتي والحركة الوطنية الفلسةةطينية   

 .مفاهيم مالئمة للوض  الفلسطيني الراهن

 .د. محمد أبو ركبة، أسضال الضار خ الحد ث والمعاصر
الضجربة الفلسةةطينية للمساومة الشةةعبية في  

 (.قطا  غزة )مسيرة العودة نمولجا  

   .وأسضال العلوم السياسيةد. رائد حسنين، باحث 

تحوالي مفهوم الثوابةةت بين منظمةةة الضحر ر  

الةةوطةةنةةيةةةة   والسةةةةةةةةلةةطةةةة  الةةفةةلسةةةةةةةةطةةيةةنةةيةةةة 

 .الفلسطينية

الةم ةةةةةةري مةحةمةةةد  الةةةدكةضةور  لةلةبةحةوث    –  الةلةواء  الةفةلسةةةةةةطةيةنةي  الةمةركةز  رئةيةس 

 والدراساي اإلسضراتيجية

الروا ةةة  أير تطور وسةةةةةةةةائةةل اإلعالم على تعز ز 

 الفلسطينية

 تعسيب     .نزي، أسضال العلوم السياسية في جامعة األزهرأ. د. عبد رب  الع

 نساش

 إنتاج المعرفة المقاومة.   - الجلسة العلمية الرابعة  01:30-02:30 

 . د. زاهر حنني، عميد كلية اآلداب في جامعة القدس المفتوحة   رئيل الجلسة:  

  . السد  - أ. د. حسن السعدوني، أسضال العلوم السياسية في جامعة السد   

 .أ. د.  براهيم الم ري، أسضال السانون الدولي في الجامعاي الفلسطينية

 نضةا  المعرفةة المسةاومةة وعالقضهةا بةالمسةاطعةة  

 .األكاد مية في الجامعاي اإلسرائيلية

 .السرية الفلسطينية في الجامعاي د. حاتم العيلة، أكاد مي ومضخ ص في  

 .أ. جوان صالح، باحثة و عالمية

اسةةةضراتيجية المساومة الفلسةةةطينية لضحسي  

 .الضحرر الذاتي الفلسطيني

 .د. رائد موسى، أسضال العلوم السياسية وباحث في السرا ا الدولية
ضةةةةةةوء تطور  الفلسةةةةةةطينيةةةة في  المسةةةاومةةةة 

 أسلحة ووسائل النزاعاي الدولي

 .  حيى قاعود، باحث في الدراساي االسضراتيجية والسياساي العامة د.  

 عد محمود، باحثة في الدراساي االسضراتيجيةدأ. 

فاعلية األكاد مية الفلسةةةةةطينية في حشةةةةةد 

حةةةد ةةةاي  الةةضةة الةةةدولةةي   والةةةدعةةم  الةةضرةةةةةةةةةامةةن 

 .والمساراي المسضسبلية

 تعسيب   .الثسافي والضنميةد. وجي  أبو ظر فة، رئيس المركز الفلسطيني للحوار 

 نقاش

 2022-11-30    برنامج اليوم الثاني

   الجلسة العلمية األولى    09:30-10:30
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    إسرائيل   ومقاطعة   المقاومة   المعرفة   ،رئيل الجلسة اللواء حابل الشروف، نائب مدير معهد فلسطين ألبحاث األمن القومي 

بيت   -السةياسةية، جامعة السد  المفضوحةد. أسةعد العو وي  أسةضال العلوم 

 .لحم
 ." سرائيل دولة ف ل عن ري أبرتها د"

 .د. عودة عابد، باحث ومضخ ص في الش ن اإلفر سي
مسةاربةة بين النرةةةةةةال الفلسةةةةةةطيني والجنو   "

 ." فر سي

  .د. عا د الحموز، أسضال اآلدا  في جامعة الخليل
 يسافة  تعز ز في الفلسةةةةطينية  الجامعاي  دور"

 ."المساومة

 د. كمال الشاعر، أسضال العلوم السياسية في جامعة فلسطين

 .د. شادي سمير عو رة، أكاد مي جامعة فلسطين
 .المواجهةاتفاقية  براهيم وآلياي  

  . الضخطيط السومي   معهد أ. د. هبة جمال الد ن، أسضال العلوم السياسية في  
الةد ةانةة اإلبراهيميةة وصةةةةفسةة السرن ومخةاطرهةا على  

 .والحسو  الوطنية   الفلسطينية   السرية 

 تعسيب    . د. علياء العسالي، عميد كلية الضربية سابسا  في جامعة النجاح الوطنية 

 نساش

 الجلسة العلمية الثانية: مواجهة األبرتهايد في فلسطين 11:30 -10:30 

رئيل الجلســــــة: د. ســـــهـام أبو العمرين، أســـــتـاجة األدب العربي في جـامعـة غزة وعضـــــو االمـاـنة في االتحـاد العـام ل دـباء  

 .والكتاب الفلسطينيين

 –د. أحمةةد بشةةةةةةةاراي، أسةةةةةةضةةال اللغةةة العربيةةة في جةةامعةةة السةةد  المفضوحةةة  

 .طوبا 

تسةةةمية ألفاأل األماكن والمسةةةضوطناي  أبعاد "

 ."في األغوار الفلسطينية

  .د.   مان م اروة، أد بة وشاعرة وباحثة من الناصرة
موازنة في لغة شةةةةةةعر المساومة بين شةةةةةةعراء  "

 ."الوطن

 –د. راتب أبو رحمة،أسةةةضال العلوم السةةةياسةةةية في جامعة السد  المفضوحة 

 .رام الل 

السةةةةةةلميةة ضةةةةةةد الجةدار  المسةاومةة الشةةةةةةعبيةة "

 ."(واالسضيطان، )بلعين أنمولجا  

 ."األبرتها د"الف ل والضمييز العن ري   .د. محمد د ا  صالح، أسضال الضار خ في جامعة الخليل

د. مةاهر عةامر، أسةةةةةةضةال جةامعي ومةد ر عةام المكضةب الوطني للةدفةا  عن األرض  

 .ومساومة االسضيطان
 تعسيب

 نساش

   12:30_11:30العلمية الثالثة  الجلسة  

 جمعية منالرة حقوق اإلعالميين مجلل إدارة    ورئيلمنتدى األكاديميات    رئيلرئيل الجلسة: د. رانيا اللو ،  

 .وموقع بي. دي. ان اإلخياري

د. محمد أبو شةةةر عة، باحث في العلوم السةةةياسةةةية ومضخ ةةةص في شةةةتون  

  .األسرأل

الةةمةةسةةةاطةةعةةةة   لةةالحةةضةةالل دور  االقةةض ةةةةةةةةةاد ةةةة 

الةةسةةرار  عةةلةةى  لةةلةةضةةة يةةيةةر  كةةة لةةيةةةة  اإلسةةةةةةةرائةةيةةلةةي 

 .السياسي
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 .أ. حكمت الم ري، باحث في العلوم السياسية والسياساي العامة

 .أ. موف  الكفارنة، باحث ومحاضر جامعي
 .السياسة اإلسرائيلية اتجاه حركة المساطعة

 .لدوليد. عبد الجبار قاعود، باحث ومحاضر في السانون الجنائي ا
شةركاي األمن اإلسةرائيلية الخاصةة بين السانون 

 .الدولي وقانون المحضل

أ. د. سةةةةةةمير مةدللةة، أسةةةةةةضةال االقض ةةةةةةةاد في جةامعةة األزهر وعرةةةةةةو المكضةب  

 .السياسي في الجبهة الد مسراطية لضحر ر فلسطين

مداخلة بعنوان رؤ ة اسةةةةضشةةةةرافية لالقض ةةةةاد  

الفلسةةةةةةطيني في ضةةةةةةوء االحضالل وسةةةةةةبةةةل  

 المواجهة. 

 تعسيب .د. سامية الغ ين، محاضرة جامعية ومضخ  ة في السانون الدولي

 نقاش

 الرابعة   العلمية  الجلسة   01:30- 12:30

 .أكاديمية ومتخصصة في تاريخ الحركة الصهيونية والنزاع العربي اإلسرائيلي  ،رئيل الجلسة: د. إلهام جير شمالي

 .أ. د. خالد شعبان، أكاد مي ومضخ ص في الش ن اإلسرائيلي

 .د. عماد مخيمر، باحث ومضخ ص في العلوم السياسية

دولة االحضالل بين تفكك المجضم  اإلسرائيلي 

 .وتراج  الدعم األمر كي

 .أسضال الضار خ في جامعة األق ىأ. د. خالد صافي، 

 .أ. ر م فرحاي، باحثة ومضخ  ة في الضار خ الحد ث

لةةلةةمةةرأة   والةةفةةنةةي  واألدبةةي  الةةثةةسةةةافةةي  الةةةدور 

االحةةضةةالل   مةةواجةةهةةةة  فةةي  الةةفةةلسةةةةةةةةطةةيةةنةةيةةةة 

 .اإلسرائيلي

د. محمةد الحةافي، أكةاد مي وبةاحةث في فلسةةةةةةفةة السةةةةةةيةاسةةةةةةة بةدائرة العمةل 

 .والضخطيط الفلسطيني

 .شتون السد -السيسي، باحثة ومسضشارة في وزارة الخارجيةأ. وفاء 

أسةةرلة المناه  المدرسةةية في السد  وسةةبل  

 .المواجهة الفلسطينية

د. عةةاطف المسةةةةةةلمي، المةةد ر العةةام لمركز الضخطيط الفلسةةةةةةطيني م.ي.   

 .بسطا  غزة ومضخ ص في الش ن اإلسرائيلي
 معسب الجلسة 

 نساش

    العلمية الخامسة  الجلسة  01:30-02:30 

 مساعد عميد كلية القانون في جامعة األزهر  ،رئيل الجلسة: د. محمد أبو مطر

 .د.  براهيم محمود الم ري، أسضال اإلعالم في الجامعاي الفلسطينية

 .د. محمد صيدم، أسضال العلوم السياسية في جامعة اإلسراء

كاد مية لمن ةةةاي اإلعالم  اسةةةضخدام النخبة األ

كاد مية  االجضماعي في دعم الدبلوماسةية األ

 .الفلسطينية

 .د. مرفت النجار، أكاد مية وباحثة
النخبة السةةةةةةياسةةةةةةية واتجاهاتها نحو الخطا   

 .اإلعالمي الفلسطيني لخطة ترامب للسالم

 .د. معين أبو شر عة، باحث ومضخ ص في العلوم السياسية

الفلسةةةةةةطينيةةة مواق  الضواصةةةةةةةل االجضمةةاعي  

ودورها في تعز ز المساومة الفلسطينية لدأل  

حةةةافةظةةةاي  الةمة فةي  الةفةلسةةةةةةطةيةنةي  الشةةةةةةبةةةا  

 .الجنوبية بفلسطين
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 .أ. د. وسام عامر، عميد كلية علوم االت ال في جامعة غزة

الةةةدبةلةومةةةاسةةةةةةةيةةةة   خةطةةةا   بةعةنةوان   مةةةداخةلةةةة 

الةروا ةةةة  تةعةز ةز  فةي  الةرقةمةيةةةة  الةفةلسةةةةةةطةيةنةيةةةة 

 .الفلسطينية على موق  فيسبوك

أحمد حمودة، أسةةةضال اإلعالم واالت ةةةال الرقمي في الكلية العربية للعلوم د. 

 .الضطبيسية
 معسب الجلسة 

 نقاش

  02:45-2:30الجلسة الثالثة ضفة وغزة  

  . عالن البيان الخضامي للمتتمر
الةةلةةجةةنةةةة   رئةةيةةس  خةةر ةةوش،  الةةرؤو   عةةبةةةد  د.  أ. 

 .العلمية للمتتمر

 

 

 


