
 

     
  دعوة

سرائيلية في جامعة بيرزيت يدعوانكم برنامج الماجستير في الدراسات اإلمدى الكرمل و

 لحضور 

 :حولسي يوم درا 

 التحوالت األخيرة في الصهيونية: الدين والسياسة والمجتمع في إسرائيل
 41/41/7142السبت

 ملحق معهد الحقوق، جامعة بيرزيت 712قاعة 
 استقبال وتسجيل 9-01:11::5

 كلمات افتتاحية 01:09 – 01:11

 

 جامعة بير زيت

 

 حيفا -المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية -مدى الكرمل

  جامعة بير زيت -اإلسرائيليةبرنامج ماجستير الدراسات 

 مقاربات سوسيولوجية للدين والسياسة في إسرائيل: الجلسة األولى

  (لورد حبش. د: الجلسة ةرئيس)  9::00 – 01:09

 خالد الحروب. د
أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة نورث ويسترن في قطر، 

 جامعة كامبردج - وباحث في مركز الدراسات االسالمية

 موقع الدين والحداثة السياسية في الصهيونية والوطنية الفلسطينية

 هنيدة غانم. د
 المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية -مدار مديرة مركز 

 سرائيلإهيمنة المتدينين في  ديمغرافية وراء تنامي-التحوالت السوسيو

 أيمن اغبارية. د
 ة والمجتمع والثقافة دراسات التربي أكاديمي فلسطيني متخصص في

األبرتهايد في مالحظات حول حالة إسرائيل وتجربة : الدين والتربية للفصل والفوقية

 جنوب افريقيا

 استراحة 9-00:11::00

 مواقع التوتر والتكيف: الدين، السياسة والمجتمع في اسرائيل: الجلسة الثانية

  (هنيدة غانم. د:  الجلسة ةرئيس)  03:31 – 00:11

 أنطون شلحت  االستاذ
 كاتب وباحث في الشؤون اإلسرائيلية

 الهيمنة محاولة لىإمن الهامش  :في إسرائيل اليمين الديني

 مهند مصطفى . د
 مدير عام مركز مدى الكرمل

 الديني الراهن-المسجد األقصى في الخطاب الصهيوني: علمنة المقدس وتحريره

 المحامي عالء محاجنة

في وناشط حقوقي  متخصص بقضايا األرض والمسكن محامي
 مجال حقوق االنسان

دور الدين ومركزيته في المشروع االستيطاني في : وسلوان" كفار هشيلوح"ما بين 

 القدس

 

 استراحة غذاء 31::0 – 03:31

 والعقيدة األمنية في المشروع الكولنيالي الصهيوني الدين: الجلسة الثالثة

  (سامي محاجنة. د :رئيس الجلسة)  00:11 – 31::0

 أشرف بدر
 طالب دكتوراه في العلوم االجتماعية في جامعة بيرزيت  

 المتدينون اليهود في الجيش االسرائيلي

 

 لينا أبو الحالوة
 طالبة ماجستير الدراسات اإلسرائيلية في جامعة بيرزيت

 البعد التوراتي في الخطاب األمني الصهيوني

 

 أحمد سعيد قاضي
 جامعة بيرزيتطالب ماجستير الدراسات اإلسرائيلية في 

 التراث اليهودي والحالة الكولنيالية في فلسطين

 

 سرائيلإنقدية لنقاش الدين والسياسة في  مقاربات: كلمة ختامية 00:09 – 00:11

 منير فخر الدين. د
برنامج الماجستير في الدراسات اإلسرائيلية في جامعة  مدير

 بيرزيت

 القومية\الدينيةمالحظات حول القوة التفسيرية لإليديولوجيا 


