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  2018-2017عام  أخبار برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية

 

وطالبة  ا  طالب 14 في جامعة بيرزيت، واستمرارالدكتوراه في العلوم االجتماعية مع انتهاء العام الثالث على انطالق برنامج 

 يكون البرنامج قد نفّذ مجموعة من أهدافه ونشاطاته، أهمها:  ،همتابعة دراستهم فيب

، وتم تعيين مشرفين 2018-2017 أنهى جميع طلبة الدفعة األولى في البرنامج مقترحات أطروحاتهم خالل الفصل األول •

عقدت . وقد عالميةو عربية من الجامعة وجامعاتأعضاء في لجان اإلشراف على األطروحات من جامعة بيرزيت، و

 .2018جلسات الدفاع عن المقترحات بنجاح خالل شهر آذار 

، والتي يقوم خاللها طار "منتدى أبحاث أطروحات الدكتوراه"إجلسات دورية في البرنامج، بالتعاون مع الطلبة،  نظم •

زمالئهم. وقد شارك عدد من المشرفين على األطروحات  ها معاألفكار حولوتبادل  عرض أبحاث أطروحاتهمب الطلبة

 وأعضاء لجان األطروحات في هذه الجلسات.

 2018أيار  10و 8 ما بينفي الفترة عقد البرنامج المؤتمر الدولي األول لطلبة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية  •

قدم األستاذ جوزيف مسعد من جامعة كولومبيا قد من دول مختلفة ومن جامعة بيرزيت. و طالبا  وباحثا   26بمشاركة 

 بيركلي الكلمة الختامية.-ة سامرة إسمير من جامعة كاليفورنياكلمة المؤتمر االفتتاحية، بينما قدمت األستاذ

: وهم، 2018-2017 من جامعات مختلفة خالل العام األكاديمي همحاضرين زائرين في مساقاتاستضاف البرنامج  •

اتفاقية في أطار )من جامعة جواهر الل نهرو في الهند  بابوري بورااألساتذة تشيراشري داس غوبتا وموهندر سينج و

 بيركلي.-سمير من جامعة كاليفورنيااألستاذة سامرة إو، (تعاون مع الجامعة المذكورة

قام حيث  2018خالل الدورة الصيفية  في الواليات المتحدة ستضاف البرنامج األستاذ بشارة دوماني من جامعة براونا •

 س مساق "حلقة بحث لألطروحة" لطلبة الدفعة الثانية.بتدري

في دوائر العلوم االجتماعية تحديدا  البكالوريوس في الجامعة،  في بعض برامجقام عدد من الطلبة بتدريس مساقات  •

والسلوكية، والقانون، والجغرافيا، والدراسات الثقافية، واللغة العربية وآدابها. ومن المتوقع أن يستمر تدريس الطلبة في 

 الفصول القادمة.

كتاب في العلوم االجتماعية واإلنسانيات  3000أكثر من  شراءاقتناء كتب لمكتبة الجامعة )لقد تم يستمر البرنامج في دعم  •

 .حتى اآلن(، باإلضافة إلى االشتراك في قواعد بيانات آلية متخصصة في العلوم االجتماعية

تحوالت الحضرية شارك خمسة من طلبة الدفعة األولى في عدة ورشات عمل في عمان ورام هللا برعاية مشروع "ال •

شترك مع دراسية لهؤالء الطلبة. يشرف على المشروع، وهو مشروع بحثي م ا  في جنوب بالد الشام"، والذي يدعم منح

أحمد أبو حماد. والطلبة هم: حليمة أبو يا في الجامعة كمال عبد الفتاح ودائرة الجغرافن في اجامعات نرويجية، األستاذ

 هنية، منال الجعبة، باسل ريان، غادة سمان، وسناء غزال. 

، وقدم عدد متنوعة وتدريبات في ورشات عمل أكاديمية ، وبدعم من البرنامج في معظم الحاالت،شارك عدد من الطلبة •

 :عربية ودولية، أهمها في مؤتمرات ا  أوراق منهم آخر

 

 مؤتمرات

 Worldدى العالمي لدراسات الشرق األوسط )تفي المن ا  كل من حليمة أبو هنية وغادة سمان وسليم أبو ظاهر أوراققدم 

Congress of Middle East Studies ويعد المنتدى من أهم المؤسسات الراعية لدراسات  .2018سبانيا في تموز ا( المنعقد في

 الشرق األوسط في العالم.

 .في المغرب األخوينرقة في مؤتمر حول الحوكمة في جامعة قدم سليم أبو ظاهر و

في المؤتمر الدولي األّول لطلبة  ا  أوراق باسل ريان، ومنال الجعبةو، غادة سمانو ،سليم أبو ظاهروقدم كل من حليمة أبو هنية، 

 .المنعقد في الجامعة الدراسات العليا في العلوم االجتماعيّة
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عهد مواطن  للديمقراطية وحقوق بعنوان "ماركس والمستقبل" الذي نظمه مقدمت الطالبة غادة سمان ورقة في اليوم الدراسي 

 .نسان في الجامعةاإل

 .مؤتمر "واقع ومستقبل منطقة "ج" واألغوار" الذي نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينيةقدمت الطالبة فيروز سالم ورقة في 

الدين والسياسة والمجتمع في اسرائيل: التحوالت األخيرة في الصهيونية" بتنظيم " يوم دراسي بعنوانقدم أشرف بدر ورقة في 

 قدم ورقة في ندوة في جامعة الخليل. من مدى الكرمل وبرنامج الماجستير في الدراسات اإلسرائيلية في جامعة بيرزيت، كما 

 .مدى الكرمل الرابع لطالب الدكتوراه الفلسطينيين في مدينة الناصرةمؤتمر قدمت غادة سمان ورقة في 

 دورات/ورشات عمل

عقدها مدى الكرمل )المركز العربي للدراسات االجتماعيّة  سلسلة من الورشاتفي  وقسم الحاج حليمة أبوهنية كل من شاركت

 في مواقع مختلفة في فلسطين. التطبيقيّة(

عربي للعلوم بالشراكة مع المجلس ال "مجموعة عمل العائالت العربيّةهنية في ورشة بتنظيم "شاركت غادة سمان وحليمة أبو 

  االجتماعيّة في عمان.

في أبحاث العلوم ورشتي عمل حول استخدام األرشيف في غادة سمان حليمة أبو هنية وسليم أبو ظاهر وأشرف بدر و تشارك

برعاية الجمعية لخطاب في أبحاث العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة في الجامعة، وحول استخدام تحليل ا نسانيّةاالجتماعيّة واإل

 األمريكية للعلوم السياسية وكلية الدراسات العليا في الجامعة.

دراسة التحّوالت الحضريّة في العالم العربي: مفاهيم ومناهج" المقدم في ورشة "شارك كل من حليمة أبو هنية وسليم أبو ظاهر 

 .في عمان جامعة كارولينا الجنوبيةبالشراكة مع  المجلس العربي للعلوم االجتماعيةمن 

منصة في تدريب ، والمغربية في جامعة األخوين في في نظم المعلومات الجغراف شارك سليم أبو ظاهر في دورة تدريبية

Geomolg  وزارة الحكم المحلي في رام هللا.في 

 

 مدارس صيفية في الخارج

التابعة للمدرسة الجديدة في  في سمينار صيفي حول "نظريات الجنوب"، عقده معهد الدراسات النقدية الجواد حمايل عبدشارك 

 .(Institute for Critical Social Inquiry at the New Schoolيورك في الواليات المتحدة )نيو

 

 مقاالت نشرت أو قبلت للنشر:

أشرف بدر: مقال مقبول للنشر في مجلة إضافات )المجلة العربية لعلم االجتماع(، وآخر في كتاب لمؤتمر عقده المركز العربي 

  السياسات لألبحاث ودراسة

 حليمة أبو هنية: مقال نشر في مجلّة جدل اإللكترونيّة

، في كتاب بعنوان للدراسات االجتماعية التطبيقيةمؤسسة مدى الكرمل، المركز العربي قسم الحاج: قبول نشر دراسة من خالل 

 2019سيصدر عن إحدى دور النشر العربية في بداية العام  الصهيونية واالستعمار االستيطاني: مقاربات فلسطينية،
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 ، سيصدر عنالعرب الدروز في إسرائيل: مقاربات وقراءات نظرية وسياسية ناقدةغادة سمان: قبول ورقة للنشر في كتاب 

 قريبا ملمدى الكر


