
الربنامج
اجلمعة، 2 ترشين الثاين/نوفمرب 2018

جامعة بريزيت
 10:00 - 10:30 التسجيل 
 10:30 - 11:00 االفتتاح 

11:00 - 12:30 اجللسة األوىل: وضع »منطقة ج« واألغوار: احلارض واملستقبل )رئيس اجللسة: عالء جرادات(
عبد الرمحن التميمي: االجتاهات املستقبلية للرصاع الديموغرايف يف األغوار يف ظل سيناريوهات سياسية خمتلفة

راسم مخاييس: السري ضد التيار: إشكاليات وحتديات التخطيط احليزي يف منطقة األغوار الفلسطينية نموذًجا
١٢:3٠ - ١4:٠٠ غداء

14:00 - 16:00 اجللسة الثانية: »منطقة ج« واألغوار: اخللفيات واحلقائق )رئيسة اجللسة: ريتا جقامن(
ا »ج« أيرس طعمة ونفري مساد: الواقع الديمغرايف واالقتصادي والبيئي يف التجمعات املصنفة كليًّ

راوية عالونة: الوضع الراهن يف منطقة األغوار ٢٠١7
سلوى مسعد، هديل دلول، أسعد رمالوي، دانيا كاتو: أسباب ومدى انتشار سوء التغذية وااللتهابات املعوية بني األطفال وأمهاهتم يف غور األردن

أمحد حنيطي: أنامط الوجود والصمود الشعبي يف منطقة األغوار

السبت، 3 ترشين الثاين/نوفمرب 2018
9:00 - 9:30 التسجيل

9:30 - 11:30 اجللسة الثالثة: التطورات األخرية يف السياسات اإلرسائيلية )رئيسة اجللسة: غادة املدبوح(
أمحد عز الدين أسعد: االسرتاتيجيات اإلرسائيلية للسيطرة عىل املكان:»املنطقة ج« أنموذجًا

خليل تفكجي: غور األردن يف األيديولوجيا األمنية اإلرسائيلية
مهند مصطفى: مشاريع الضم يف السجال اإلرسائييل الراهن
وليد سامل: البنية التحتية للسيطرة اإلرسائيلية يف »املناطق ج«

١١:3٠ - ١١:45 اسرتاحة قهوة
11:45 - 12:45 اجللسة الرابعة: التطورات األخرية يف السياسات اإلرسائيلية )حمارضة رئيسية(

ستيفان جاستاير: املنقذ السوسيو- تقني لالستعامر االستيطاين - قناة البحرين، غور األردن، ومناهضوها
١٢:45 - ١3:45 غداء

13:45 - 15:15 اجللسة اخلامسة: االستغالل االقتصادي واملسؤولية الدولية )رئيسة اجللسة: هالة شعيبي(
زينة كيالين أبو ميتا: مصانع النبيذ يف بساغوت واتفاقية التجارة احلرة اإلرسائيلية-الكندية

مؤيد بشارات: دور املنظامت الدولية يف صناعة التغيري يف احلياة اليومية
ماريا فرح، أسيل أبو بكر: سكب امللح عىل اجلروح - االستغالل اإلرسائييل للبحر امليت

١5:3٠ - ١5:١5 اسرتاحة قهوة
15:30 - 16:45 اجللسة السادسة: استغالل العامل الفلسطينيني يف املستوطنات اإلرسائيلية )رئيس اجللسة: منري فخر الدين(

ايثان مورتون-جريوم: العامل الفلسطينيون يف املستوطنات اإلرسائيلية
منار يونس: الدوافع النفسية واالجتامعية املحددة لعمل املرأة يف املستعمرات اإلرسائيلية، دراسة استطالعية يف منطقة األغوار

األحد، 4 ترشين الثاين/نوفمرب 2018
مجعية الشبان املسيحية )YMCA( - أرحيا 

7:30 االنطالق من امام قرص احلمراء، رام اهلل
9:30 - 10:00 التسجيل 

10:00 - 11:30 اجللسة السابعة: الصمود الفلسطيني )رئيسة اجللسة: هديل قّزاز(
رونا جوهانسن: عامل الوقت: ممارسات يف مقاومة هدم املنازل

فريوز سامل: الصمود اليومي الفلسطيني يف مواجهة عنف االستيطان اإلرسائييل يف»منطقة ج«: قرية قرصة كحالة دراسية
إهياب حمارمة: السياسة اإلرسائيلية جتاه غور األردن: كيف يقاوم الفلسطينيون؟

11:30 - 12:00 اجللسة الثامنة: مالحظات ختامّية 
منري فخر الدين: مالحظات ختامية حول جمريات املؤمتر

١٢:٠٠ - ١3:٠٠ اسرتاحة غداء
١3:٠٠ - ١5:٠٠ جولة باحلافالت عرب غور األردن

 ١8:٠٠ الوصول إىل رام اهلل




