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 Workshop Program الورشةبرنامج 

    (عروض طالب الدكتوراهاألولى )الجلسة    13:00– 10:00                       10/2017/ 8األحد  

 د. كمال عبد الفتاح :منسق الجلسة -
Sunday  8/ 10/ 2017                10:00-13:00 First Session (Ph.D. students’ 

 Kamal Abdulfattah Dr.Chair person:  -entations) pres 

 Opening speech/es - كلمة/ات افتتاحية -

 Basel Rayyan: New Palestinian traders with China: causes and consequences - : دراسة في النشأة والتداعياتالجدد مع الصينالفلسطينيين  باسل ريان: التجار هموفد الدكتورا -

 

 Ghada Samman: Colonial Bureaucracy in the West Bank/ Ramallah - رام اهلل البيروقراطية االستعمارية في الضفة الغربية/ غادة سمان:  هموفدة الدكتورا -

 Halima Abu Haniya: Mechanisms of power and resistance in everyday life through informality: Shu’fat - ةآليات القوة والمقاومة من خالل الحياة اليومية العادية: مخيم شعفاط كحالة دراسيحليمة أبو هنية:  هموفدة الدكتورا -

refugee camp as a case study 

 Manal Jubeh: The effect of Neoliberal changes in Palestine on women inheritance - أثر التحوالت النيوليبرالية في فلسطين على ميراث المرأة: منال الجعبة هموفدة الدكتورا -

 Lunch Break 14:00 – 13:00 استراحة غداء 13:00-14:00

Chair person:  -.)  cont -(Ph.D. students’ presentations 16:00  Second Session -14:00 منسق الجلسة: د. كمال عبدالفتاح -(   روض طالب الدكتوراهمتابعة عالجلسة الثانية )  16:00 – 14:00
Dr. Kamal Abdulfattah 

 .Sana Ghazal: Nablus urbanization: the role of land annexation and its socioeconomic impacts - دور ضم األراضي وتأثيراته االجتماعية واالقتصادية -مدينة نابلستحضر : سناء غزال هموفدة الدكتورا -

 Arij Daghra: Shifts in the social and economic determinant factors of the emergence and evolution of the - التحوالت في العوامل االقتصادية واالجتماعية المحددة لنشأة وتطور أحياء مدينة عمان: دغرة أريج هموفدة الدكتورا -
neighborhoods of the city of Amman

 Rami Musa: Evaluation of the sustainability of the ecological services in Amman city -تقييم  استدامة الخدمات االيكولوجية الحضرية في مدينة عمان :رامي موسى هموفد الدكتورا

    (الماجستيرعروض طالب الثالثة )الجلسة    13:00– 09:30                       10/7012/ 9األثنين: 

 د. أحمد أبو حماد :لجلسةمنسق ا -
Monday  9/ 10/ 2017                9:30-12:00 Third Session (MA students’ 

 Chair person: Dr. Ahmad Abu Hammad - presentations) 

ف والدفاع المدني( منذ عام دراسة التحوالت الحضرية في مدينة البيرة من ناحية أنظمة خدمات الطوارئ )اإلسعا: محمد فليان الماجستيرموفد  -
1997

- Mohammad Folyyan: Study of urban transformation in al Birah with regard to emergency systems (first 

aid and civil defense) since 1997  
 

 Sajeda Muhsin: Internal migration sin Nablus city since 1994: causes and consequences - : األسباب واآلثار 2016-1994نابلس منذ عام  الوافدة الى مدينة  الداخليةة الهجر : ساجدة محسن الماجستير ةموفد -

 Du’a Abu Qari’: Urban transformation  in towns of the Palestinian Central Mountains –Ni’lin and ‘Ein - دراسة مقارنة ك  نعلين وعين يبرود–جبال فلسطين الوسطى التجمعات السكانية لفي  يةالحضر التحوالت  دعاء أبو قرع: ة الماجستيرموفد -

Yabroud as a comparative study 

 Qamar Hamayel: Urban transformation in Kufur ‘Aqab town since 1993: between current challenges and بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل 1993في كفر عقب منذ التحوالت الحضرية : قمر حمايل الماجستيرموفدة  -
future prospects 

 Lunch Break 13:00 – 12:00 استراحة غداء 12:00-13:00

Chair person:  -)  nts’ presentations cont.MA stude(Session  Fourth16:00   -:0031 د. أحمد أبو حمادمنسق الجلسة:  -  (الماجستيرروض طالب متابعة ع) الرابعةالجلسة    16:00 – 13:00
Ahmad Abu HammadDr.  

طوباس( كحالة  -رام اهلل -التخطيط المكاني واستدامة الموارد الطبيعية األرضية في الضفة الغربية )محافظات نابلس :ايفانا عويس الماجستيرموفدة  -
 دراسية

- Evana ‘Uweis: Spatial planning for terrestrial natural resources in the West Bank (Nablus, Ramallah, 

Tubas Governorates) as case studies 

 Shada ‘Assaf: Urban transformation and its effects on the landscape of Kufur Aqab town - التحوالت الحضرية وأثرها على المشهد في كفر عقب: شذى عساف الماجستيرموفدة  -

 Ala Abd el Qader: Kids labor in the Governorate of Ramallah: causes, consequences, solutions and laws عمالة األطفال في محافظة رام اهلل والبيرة: أسبابها، انعكاساتها، والحلول والقوانين للحد منها  آالء عبد القادر:  الماجستيرموفدة  -

 ,Reem B’eirat: Causes, consequences, and forms of urban to rural and rural to urban changes (Ramallah المدن وتمدين الريف )رام اهلل، البيرة، بيتين وكفر مالك(  أسباب وآثار ومظاهر ترييف ريم بعيرات:  الماجستيرموفدة  -

Al Birah, Beitin, Kufur Malik)  

 Asma Assi: Community culture and its effect on the behavior to deal with solid waste  الثقافة المجتمعية وأثرها على السلوك في التعامل مع النفايات الصلبة : صيأسماء عاالماجستير موفدة  -

 Summing up session - جلسة اجمالية -

                                     


