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 أرسطو جامعة - بيرزيت جامعة

 واالقتصادية والسياسية القانونية ألبعادا والفلسطينيين: فلسطين على الدولة مشروع تداعيات

 2019 مارس آذار/ 4

 (317) رقم قاعة الحقوق معهد

8:30 - 9:00 

 صباحا  
  التسجيل

9:00 - 9:20 

 صباحا  

  ترحيبية: كلمات

 

 بيرزيت. جامعة -الحقوق معهد مدير بأعمال القائم-المجتمعية للشؤون الرئيس نائب خليل، عاصم

 

  بيرزيت. جامعة - العامة واإلدارة الحقوق كلية - القانون دائرة رئيسة الشعيبي، هالة

 

 .أرسطو جامعة - السياسية والعلوم االقتصاد كلية عميد زاروتاديس، جريجوريس

 

 

9:20 - 10:40 

 صباحا  

 فلسطينية دولة بناء :ولىاأل الجلسة
 الشعيبي هالة الُميسر:

 الورقة عنوان المتحدث

 كوربيت ريان

 ماليزيا ماليزيا، اللجوء منظمة
 مقارنة. نظرة وسنغافورة: فلسطين في الجنسية

 ربايعة فادي

 فلسطين القدس، جامعة

 حالة المحدودة: الدولة سياق في الشرطة شرعية تحدي

 فلسطينية. دراسية

 لونغوباردو ماركو

 المتحدة المملكة ويستمنستر، جامعة القانون، كلية

 في االنسان حقوق حماية عن المسؤولية بين التفاعل

 يةالفلسطين الدولة ومشروع المحتلة الفلسطينية األراضي

 .2012 بعد

10:40 – 11:00 

 صباحا  
  قهوة استراحة

 

 - صباحا   11:00

 ظهرا   :0212

 الجلسة الثانية: االستعمار والمقاومة ومشروع الدولة الفلسطينية
 زاروتاديس جريجوريس الميسر:

 الورقة عنوان المتحدث

 تكاسو دومينييجز دي اوالزابل

 إسبانيا المستقلة، مدريد جامعة

 ليةآ حولها: رالدائ والنقاش اسرائيل في التوافقية-شبه

 االستيطاني. لإلستعمار أخرى

 إسماعيل الرزي

 فلسطين بيرزيت، جامعة
 التحرر. نحو الفلسطيني االقتصاد

 الكستيس بربي، وكونستنتيوس جويسيس

 جامعة اليونان؛ أثينا، في التقنية الوطنية الجامعة

 المتحدة المملكة روهامتون،

 التفكير إعادة الصمود: واستراتيجيات قانونية معارك

 فلسطين. في السياسية الشخصية في

0212: – 301: 

 ظهرا  

 

 الغداء استراحة
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 أديناور كونراد من بدعم *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301: – 452: 

 ظهرا  

 وفلسطين اإلنسان حقوق :ثالثةال الجلسة
 تزيماس ثيمس الُميسر:

 الورقة عنوان المتحدث

 غبون والء

 فلسطين بيرزيت، جامعة

 تجاه ةاإلسرائيلي القانونية الممارسات في دراسة القسرية: التغذية

 الفلسطينيين. األسرى

  خليل شيماء

 جامعة بيرزيت، فلسطين

 ية.دراس حالة األحمر الخان الدولي: القانون في القسري التهجير

 تيلي فيرجينيا

 المتحدة الواليات الينوي، جنوب جامعة

 نظام وجود الستنتاج أعمق تبعات واحدة: دولة إلى دولتين من

 األبارتهايد.

452: – 00:3 

 ظهرا  

 

 هوةق استراحة

 

 

 

 

 

 

00:3 – 024: 

 عصرا  

 

 الجلسة الرابعة: إستشكال إقامة الدولة الفلسطينية
 البطمة ريم :الُميسر

 عنوان الورقة المتحدث

 وايلدمان جيريمي

جامعة باث، دائرة العلوم االجتماعية والسياسية، 

 المملكة المتحدة

 مشروع الدولة الفلسطينية وقيود سياسات المانحين ورؤاهم.

 ساري عراف
 عدالة، فلسطين

 تصور األمة الفلسطينية عبر العدسة المحطمة لمشروع الدولة.

 مسعد فؤاد
 جامعة بيرزيت، فلسطين

 مشروع الدولة الفلسطينية: عنف الحداثة والوحدة الوطنية.

024: – 054: 

 عصرا  

 

 التعليقات الختامية:

 ريم البطمة، جامعة بيرزيت

 


