
 الريادة في فلسطين المحتلة: آفاق وسياسات

مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية 104، في قاعة 2018نيسان  11وذلك يوم األربعاء الموافق   

2018آذار  31لتأكيد الحضور يرجى زيارة صفحة المؤتمر وتعبئة النموذج الخاص بالمشاركة قبل   

www.birzeit.edu/en/content/registration-form  

  9:30 – 8:30 التسجيل

 المتحدثون: 
 حجلة، رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو -
خوري، عميد كلية األعمال واالقتصاد، جامعة الد. غريس  -

   بيرزيت

   9:45 – 9:30 كلمات االفتتاح
 

 كز التعليم المستمر، جامعة بيرزيت السيد مروان ترزي، مدير مر -
خبرة طويلة في البورصة والشركات المالية السيد جون كامبل،  -

وعضو مجلس ادارة لمؤسسة شباب للعمل  األمريكية "وول ستريت"
YAB 

ئيس مجلس اإلدارة تنفيذي ونائب رالسيد خالد السبعاوي، المدير ال -
  جيوثيرمال مينالشركة االتحاد لإلعمار واالستثمار، طابو، 

المتحدثين الرئيسيين لماتك  9:45 – 10:40  

11:00 – 10:40 استراحة   

  عمال والمشاريع االجتماعية/الخضراءريادة األ

 
 ميسر الجلسة: د. يوسف ناصر -
 المتحدةد. هيا الدجاني، جامعة بليموث، المملكة  -
 جامعة بيزيت، فلسطين، نيفين عيد المحاضرةد. أنطون سابيال و -
 مشروع، سيواس ميدل إيستمدير السيدة ليليان فوال،  -
 كلينجيإيكوتك ريساق، المؤسس لشركة السيد أنطون الحاّل  -
 كة أمورورالسيد محمود كحيل، المؤسس المشارك لش -
 مالحظات ختامية: د. رياض موسى -

األولىالجلسة   11:00 – 12:30  

 استراحة 

 
12:30 – 1:00  

 ريادة األعمال النسائية: األهمية والتحديات والنتائج
 

 ميسر الجلسة: د. نضال صبري
، وجدان فراج، ود. سهيل سلطان المحاضرةخوري، الد. غريس  -

 بيرزيت، فلسطينجامعة 
السيدة جين جقمان، المؤسس المشارك للشبكة الفلسطينية  -

 لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر )شراكة(
 - السيد أنور الجيوسي، المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية -

 ، فلسطينفاتن
المدير التنفيذي، منتدى سيدات األعمال، ، دعاء واديالسيدة  -

 فلسطين
ارة تطوير األعمال مديرة إد سبيتاني، –السيدة راية يوسف  -

 ، بنك فلسطينوالشمول المالي
  مالحظات ختامية: د. سامية البطمة -

 الجلسة الثانية 
 

1:00 – 2:30  

 3:30 – 2:30 استراحة غذاء 
 
 

  

 

نقاش حول ما تحتاج له فلسطين 
اسات بما يتعلق بموضوع من سي

شارك في هذا النقاش الريادة. ي
والوكالء مجموعة من الوزراء 

ونوابهم من الوزارات ذات العالقة أ
المؤتمر التي يعالجها بالقضايا   

3:30 – 5:00  

 جلسة متوازية   بيلد إكس مع ضرار غانم
 

3:30 – 5:00  

  عريف المؤتمر: السيدة شيرين الباشا   *

http://www.birzeit.edu/en/content/registration-form

