
8:00 -9:00 

العربية البحثية المؤسسات في الميت البحر مخطوطات دراسة آفاق األردن- اليرموك جامعة- الغول عمر الدكتور

10.30 - 10.45

مواسم خمسة ألول عامة مراجعة: بيتين برج في األثرية الحفريات
سوجيموتو ديفيد

اليابان كيو، جامعة
11:00-10:45

 تنفيذ  محاولة مشترك ايطالي- فلسطيني مشروع-  األثري أريحا واحة منتزه

المجتمعية واآلثار الثقافية السياحة

نيجرو لورينزو

إيطاليا- روما سابينزا جامعة 

فلسطين واالثار، السياحة وزارة-  حمدان إياد ياسين، جهاد 

11:15-11:00

13:10-10:45
بيرزيت جامعة سالم، حامد:   الجلسة رئيس

 األول اليوم

13/3/2017 االثنين
التسجيل

االفتتاح: األولى الجلسة

ضيف محاضرة

واآلثار السياحة وزيرة-  معايعة روال السيدة معالي
9:00 -  10.30 

 

فلسطين في والسياحة اآلثار علم في الـدولـي الـمـؤتـمـر

فلسطين بيرزيت، بيرزيت، جامعة

2017 آذار ،15 - 13

I اآلثار في مشاريع: الثانية الجلسة

الفلسطيني الوطني السالم

بيرزيت جامعة رئيس-  حجلة أبو اللطبف عبد. د. أ

فلسطين في التجريبية السياحة شبكة-  سعادة رائد السيد

قهوة استراحة



2016 - 1998 بين ما صوفر تل في األثرية الحفريات
السعود ابو لؤي

فلسطين النجاح، جامعة 
11:30-11:15

البيرة في شويكة خربة موقع على المكتشفة والبيزنطة الرومانية العملة قطع
خلف ابو مروان

فلسطين األسرة، إنعاش جمعية
11:45-11:30

عسكرية خربة مشروع
انسولي سرينيلال

إيطاليا الثانية، نابولي جامعة
12:00-11:45

القدس في القديمة البلدة في كينيون كاثلين  حفريات خالل من اإلسالمية اآلثار
 ربه عبد عمر

فلسطين لحم، بيت جامعة 
12:00 - 12:15 

12:45-12:15

14:00 - 12:45

الريفي المشهد داخل ومكانتها  المعمودية عين في األثري الموقع بيرتراند ريبا

وفلسطين فرنسا- األدنى للشرق الفرنسي المعهد 
14:15-14:00

الكرمل خربة في الثقافي التراث إشراك
 صريع عيسى 

فلسطين القدس، جامعة 
14:30-14:15

قيال تل في الثقافي والتراث اآلثار علم

 سالم حامد

فلسطين بيرزيت، جامعة

 بيالتري وسيلفي

فرنسا مونتبيلييه جامعة

14:45-14:30

 ونتائج جديدة، آفاق: الخليل رامة/  ممرا في األثري الموقع على والحفاظ دراسة

جديدة

 جيث بيرت ساندرين و ميشيل فنسنت 

فرنسا بواتييه،  جامعة 
15:00-14:45

 في قيال خربة من حالة دراسة: فلسطين في األثرية النباتات دراسات عن لمحات

.فلسطين/  الخليل

 مدينة حسين

فرنسا-السوربون بانتيون االولى باريس جامعة دكتوراه، طالب 15:15-15:00

15:30-15:15

II اآلثار في مشاريع: الثالثة الجلسة

فلسطين- الخليل جامعة- عذاربه محمد:  الجلسة رئيس

نقاش

14:00 -15:30

نقاش

غذاء استراحة



حالة كدراسة" السامرة" سبسطية: واالستقالل االحتالل بين اآلثار علم
الدبن نور هاني

فلسطين القدس، جامعة
15:30 - 15:45

الفلسطينية والهوية  التراث صنع
األمريكية المتحدة الواليات-  واشنطن شرق جامعة ساندرز، روبرت

فلسطين القدس، جامعة هودلية، صالح
15:45 - 16:00

 وألمانيا بريطانيا قبل من وفلسطين ولبنان تركيا من أثرية ومواقع قطع نهب

عشر التاسع القرن في الحفارون: العثمانية واإلمبراطورية

اوريوم تامر علي

تركيا أيجين، جامعة
16:15-16:00

فلسطين في اآلثار علم في  العربية الهيئة: الماضي امتالك
ايرفينغ سارة

المتحدة المملكة  هيل، إيدج جامعة 
16:30-16:15

16:45-16:30

2011-1994: فلسطين لحم، بيت في السياحة اتجاهات
الريماوي حسين

فلسطين- بيرزيت جامعة 
8:45 - 8:30

القدس في السياحة صناعة وضع
حمد القادر عبد

فلسطين- االقصى جامعة
9:00 - 8:45

السياحية المسارات وتنظيم تطوير في واالثار السياحة وزارة دور
نعيرات احمد

فلسطين واالثار، السياحة وزراة 
9.15 - 9.00

الخليل ابراهيم مسار
راحل غيداء

فلسطين الخليل، أبراهيم مسار
9:30 - 9:15

8:30 -10:20

15:30 - 16:45

 الثاني اليوم

14/3/2017 الثالثاء

والهوية اآلثار: الرابعة الجلسة

باحث ، طه حمدان: الجلسة رئيس

ومواقع سياحية مقومات: الخامسة الجلسة

المقدسي السياحي التجمع- غيث انا:   الجلسة رئيس

نقاش



واالرشاد المجتمعية السياحة في التفسير طرق
 سعادة رائد

المعماري التراث لتطوير الروزانا مؤسسة
9:45 - 9:30

10:05 - 9:45

10:05 -10:30

المستدامة للسياحة متكامل نهج: والثانوية الرئيسية المواقع بين الشراكة جهود
حمدان اسامة

فلسطين أريحا، الفسيفساء، مركز 10:45-10:30

 من حالة دراسة: السياحية والتنمية التراث على الحفاظ في المحلي المجتمع إشراك

فلسطين في  جاال بيت سوق

نجار غدير

فلسطين 
11:00-10:45

واإلحصائيات والدراسات الممارسات أفضل-  الثقافي التراث سياحة
جحا عصام

فلسطين الثقافي، التراث حفظ مركز 
11:15-11:00

: بلغاريا في المستدامة للسياحة كمورد الميالد قبل  األولى األلفية من التراقي التراث

وإشكاليات  مشاريع

جيرجوفا ديانا

بلغاريا البلقان، دراسات معهد
11:30-11:15

11:30 - 11:45 

فلسطين في الثقافي للتراث المعاصرة لإلدارة نموذج: التجارة منطقة
عجله أكرم

السويد أوبساال، جامعة
12:00-11:45

 التخطيط منظور من سياحي واستثمار استدامة أية:  الثقافي التراث حماية

االستراتيجي

سليمان  أحمد

السعودية العربية المملكة األسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة 
12:15-12:00

فلسطين في الثقافي التراث حماية

طوافشه صالح

واالثار السياحة وزارة 
12:30-12:15

 اآلثار على وانعكاساتها الشام بالد في الديني التراث لحماية حديثة دولية مبادرات

فلسطين في الثقافية والسياحة

ستراغانوف يوري

المتحدة المملكة-لندن جامعة 
12:45-12:30

10:30 - 12:00

نقاش

السياحي والتطوير الثقافي التراث حماية: السابعة الجلسة

بيرزيت جامعة الجعبة، نظمي:  الجلسة رئيس
13:15-11:45

السياحة في طالبية ومشاريع قهوة استراحة

ومجتمعية وريفية مستدامه سياحة: السادسة الجلسة

األدنى للشرق الفرنسي المعهد  تريويديك، كيفن: الجلسة رئيس

نقاش



موسى النبي مقام في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  مشروع دوابشة معتز

فلسطين- اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
13:00-12:45

13:15-13:00

14:15-13:15

هشام قصر من حالة: فلسطين في للسياحة االفتراضي الواقع إمكانات
النرويج-  الحياتية للعلوم النرويجية الجامعة حسن، رمزي

فلسطين بيرزيت، جامعة غضبان، شادي
14:30-14:15

السياحية الكتيبات في جدلية كصور كويلمس من المقدسة والمدينة تانوتا
جيليت ليلين

األرجنتين كاتاماركا، الوطنية الجامعة 
14:45-14:30

mahmiyat.ps: فلسطين في البيئية والسياحة الطبيعة إلى دليل
قطينه اكرام

فلسطين زايدل، هانس مؤسسة
15:00-14:45

المحلي المجتمع لدعم المستدامة التنمية: مضيافه عيزرية
بينالي كارال

أيطاليا المقدسة، االراضي مؤسسة
15:15 - 15:00

والحرفية الفن بين ما البيزنطية الفسيفساء
خليل رائد

فلسطين الفسيفساء، مركز 
15:30-15:15

15:45-15:30

 في واآلثار السياحة منهاج  إصالح: السياحي الخاص  القطاع مع الربط مشروع

الوطنية النجاح جامعة

جعفرعباهره

فلسطين- الوطنية النجاح جامعة
16:00-15:45

بيرزيت جامعة في الريفية السياحة برنامج تطوير
ايطاليا- فورماتو روبرتو

فلسطين- بيرزيت جامعة جغب، ياسمين
16:00 - 16:15

16:30- 16.15

15:30-14:15

والسياحة االثار باتجاه االكاديمية البرامج تطوير في مستديرة طاولة16:30 - 15:45

نقاش

نقاش

سياحية أدوات: الثامنة الجلسة

الفلسطينية واآلثار السياحة وزارة عيسة، نداء: الجلسة رئيس

نقاش

غذاء استراحة



واآلثار السياحة وزارة متاحف
ياسين جهاد

فلسطين-  واآلثار السياحة وزارة
8.30 - 8.45

المعاصرة التحديات بعض: فلسطين في المجتمعية المتاحف بناء
بويد بريان

األمريكية المتحدة الواليات- كولومبيا جامعة
8.45 -  9.00

هشام قصر ومتحف موقع
األمريكية المتحدة الواليات للزجاج، كورنينغ متحف جرين، جاك

األمريكية المتحدة الواليات شيكاغو، جامعة ويتكومب، دونالد
9.00 - 9.15

القدس متاحف وتحديات واقع
 جعبة الدين بهاء

فلسطين- العربي الطفل دار مؤسسة- الفلسطيني التراث متحف
9.15 - 9.30 

والفرص التحديات: فلسطين في واالستدامة المتاحف
 قمصية مازن

فلسطين- لحم بيت جامعة
9.30 - 9.45

الحدود عبر مجموعات
بتلر بيفرلي

المتحدة المملكة- لندن جامعة كلية
9.45 - 10.00

10.00 - 10.25

10.25 - 10.45

18.00 - 10:45

 الثالث اليوم

15/3/2017 األربعاء

الختام حفل

ميدانية جولة

نقاش

فلسطين في المتاحف:  التاسعة الجلسة

عرفات ياسر متحف ، حاليقة محمد: الجلسة رئيس
8.30 -10.45


