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The University Publishing Unit (UPU) was
established at Birzeit University in April 2018,
under the university publishing regulations
issued by the University Council. UPU officially
launched its functions at the beginning of
the 2018/2019 academic year, following five
months of preparation and institutionalizing.
UPU was temporarily within the Office of the
Vice-President for Community Affairs until
is formally integrated in the structure of the
university.

نش��ئت وحدة النش��ر اجلامعي جبامعة بريزيت يف
ِ ُأ
 مبوجب تعليمات النش��ر اجلامعي،2018 نيس��ان
 وق ��د ش ��رعت.الص ��ادرة ع ��ن جمل ��س اجلامع ��ة
الوح ��دة مبهامه ��ا رمسي ��ا بداي ��ة الع ��ام الدراس ��ي
 عق��ب مخس��ة أش��هر م��ن التحض�ي�ر،2019/2018
 وإىل ح�ي�ن تس ��كينها عل ��ى هيكلي ��ة.واملأسس ��ة
ً
مؤقتا ضمن مكتب
 ُس��كنت الوح��دة،اجلامع��ة
.نائب الرئيس للش��ؤون اجملتمعية

UPU is concerned with institutionalizing
scientific publishing at the university, by
enforcing the instructions of university
publishing and by following up on the
scientific publication carried out by the
university colleges, institutes and centers,
since UPU is an executive publisher. In
addition, UPU documents, promotes and
distributes university publications and assists
the Special Committee with the revision
of the manuscripts of publications. UPU is
interested in networking with academic,
community and commercial publishing
houses, creating intellectual spaces around
university publishing in the Arab world and
possible venues to develop it.

،ُتعنى الوحدة مبأسسة النشر العلمي يف اجلامعة
من خالل إنفاذ تعليمات النشر اجلامعي ومتابعتها
للنش��ر العلم��ي ال��ذي تق��وم ب��ه كلي��ات اجلامع��ة
ً باعتب��ار الوح��دة ناش��را،ومعاهده��ا ومراكزه��ا
 وإضافة إىل ذلك تضطلع الوحدة بالتوثيق.ًمنفذا
،ملنش���ورات اجلامع���ة والرتوي���ج هل���ا وتوزيعه���ا
ومس��اعدة اللجن��ة اخلاص��ة مبراجع��ة خمطوط��ات
 وتولي الوحدة اهتمامها بالتشبيك مع.املنشورات
 وخلق مساحات،دور نشر جامعية وأهلية وجتارية
للتفاك��ر ح��ول واق��ع النش��ر اجلامع��ي يف الع��امل
.العرب��ي وتطويره
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 أمين عبداجمليد: إياد جاد اهلل؛ تعليق: حممود عوض؛ تصوير:لوحة الغالف | بريشة

 حصيلة جهود كوادرها،لطاملا كانت جامعة بريزيت مؤسسة أكادميية ُمنتجة ملعرفة تنويرية
لدهم يف العمل على حبوث محلت رؤى وهموم اجملتمع
ِ األكادميية واإلداري��ة والطالبية ِب
ْ الفلسطيين
 َأسست تلك املعرفة البحثية منذ البداية ملقاربة تارخيية مرتبطة.بأطيافه املختلفة
ِ
 هذه امل ْعرفة تستشرف.ضد املُس َت ْع ِم ِر
َّ ِب َأصال ِنية ُمستمدة من حياة الناس ونضاالتهم املُستمرة
ً َر
! اآلتي ال حمالة،بيعا زاهراً يروي مشروعنا التحرري بالفكر واملمارسة
Cover Painting| By: Mahmoud Awad; Photography: Eyad Jadallah; Commentary: Ayman AbdulMajeed
Birzeit University has always been a productive academic institution for enlightening knowledge, as a result of the efforts of
its academic, administrative and student cadres who conduct research that carries the visions and concerns of the Palestinian
society in its different spectra. This research knowledge has established from the very beginning for a historical approach
linked to the authenticity derived from people›s lives and their ongoing struggles against the colonizer. This knowledge is
looking forward to a prosperous spring that outlooks our liberal project of thought and practice: inevitably coming!
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Foreword

تقديم

By reading this catalogue, I was stopped by the title of one of
the oldest eight publications documented, which is “Arab University in Palestine: A preliminary study”, published in 1977;*
In its introduction, it includes the following, “It is more appropriate that this [Arab-Palestinian] University does not replicate
all that it does in Arab or foreign universities, but should go
forward adhering to a philosophy linked to the aspirations of
the Palestinian people”. After more than four decades of that
text, Birzeit University has long been so. The reading of the
titles of publications during those decades reflected their national concern and the philosophy of the university based on
diversity and free thought.

 استوقفين عنوان أحد أقدم مثانية منشورات،مبطالعة هذا الدليل
 نشر عام،» دراس��ة أول��ي��ة: «جامعة عربية يف فلسطني:يوثقها
*ج���اء يف مقدمته أن «م��ن األنسب أن ال تكرر اجلامعة1؛1977
[العربية الفلسطينية] يف براجمها كل ما يعمل به يف اجلامعات
 بل جيب أن تنطلق إىل األم��ام متمسكة،العربية أو األجنبية
 وبعد أكثر من.»بفلسفة مرتبطة بأماني الشعب الفلسطيين
 جند أن جامعة بريزيت لطاملا كانت،أربعة عقود على ذلك النص
 وإن مطالعة عناوين املنشورات خالل تلك العقود تعكس.كذلك
 كما تعكس فلسفة اجلامعة القائمة على،اتصاهلا باهلم الوطين
.التنوع والفكر احلر

The publication of this catalogue comes as a contribution to
documenting the contents of the knowledge production at Birzeit University over more than four decades. We can see from
the contents of these documents the Palestinian experiences
through the various historical eras, linked to life, and follow
the features of their changes and their resistance to colonial
structures. There is nothing to say about the abundance and
diversity of this production, but the vision and mission of Birzeit University continues to pursue a cognitive path that simulates the Palestinian reality and to look forward a dialectical
dimension that builds for the future. In the light of that experience, the trend was towards institutionalizing publication at
the university level. The University Council in April 2018 issued
the instructions for the university publishing and established
the University Publishing Unit, which is not intended to impose
restrictions on the production of knowledge, but to organize
and institutionalize it. The most prominent activity of the unit
during its first year was to document the experience that preceded its establishment, through the production of this manual and the design of a database for publications.
* By Dr. Hanna Nasser, then president of the University (in exile), currently Chairman of the Board of Trustees. In fact, this publication serves as a
republication of the original version of a study published in the Journal
of Palestinian Affairs, No. 55 (March 1976): 132-145.
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 كمساهمة لتوثيق مضامني،وبذلك يأتي إص��دار هذا الدليل
اإلنتاج املعريف يف جامعة بريزيت عرب أربعة عقود ونيف؛ مضامني
ً
،توثيقا للتجارب الفلسطينية عرب حمطات تارخيية
نرى من خالهلا
. وتتبع مالمح تغرياتها ومقاومتها للبنى االستعمارية،ترتبط باحلياة
 إال أن رؤية جامعة،ليس هناك ما يقال أمام وفرة وتنوع هذا اإلنتاج
ً
ًبريزيت ورسالتها مازالتا تنتهجان مسارا
معرفيا حياكي الواقع
ً
ًالفلسطيين ويستشرف بعدا
 وعلى ضوء.جدليا يؤسس للمستقبل
 كان التوجه حنو مأسسة النشر يف اجلامعة؛ وليشهد،تلك التجربة
 على إصدار جملس اجلامعة لتعليمات النشر2018  ابريل/نيسان
 اللتني ال تهدفان البتة،اجلامعي وتأسيس وحدة النشر اجلامعي
 بل لتنظيمها ومأسستها؛ فكان،لفرض القيود على إنتاج املعرفة
أبرز نشاط تقوم به الوحدة خالل عامها األول هو التوثيق لتلك
 من خالل إنتاج هذا الدليل وتصميم،التجربة اليت سبقت قيامها
.نواة قاعدة بيانات للمنشورات
 رئيس جملس أمناء،) رئيس اجلامعة حينها (يف املنفى،* للدكتور حنا ناصر
 هذا املنشور مبثابة إعادة نشر للنسخة األصلية من، ويف الواقع.اجلامعة حاليا
.145–132 :)1976  (آذار55  عدد،دراسة نشرت يف جملة شؤون فلسطينية
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Introduction

مقدمة

When the idea of working on this catalogue materialized, the
aim was to promote and distribute the university’s recent publications. This job was assigned to the newly established University Publishing Unit, but the task force quickly sensed a higher
and more comprehensive goal, which is an attempt to document the written experience of knowledge production at Birzeit
University since its beginning. Thus, this heavy burden was given to a team, though small in number but is dedicated. Instead
of a few working weeks, according to the plan, work on this
catalogue took seven months and more; the work on preparing
the catalogue was accompanied by the preparation of another output, which consisted of building a database of University
publications, including more detailed data than is reflected in
the catalogue.1 As such, the publications catalogue will be the
first beneficiary of the database, that will continue to be fed
and developed for use in other coming editions of the directory,
and in the management of promoting publications, which have
copies available for distribution. The work on preparing these
outputs was also accompanied by the establishment of the Archive/ Unit library to keep a copy of each available publication.

 كان اهلدف،عندما برزت فكرة العمل على إعداد هذا الدليل بداية
 مبا له صلة،حينها الرتويج للمنشورات احلديثة للجامعة وتوزيعها
 لكن،بإحدى مهام وحدة النشر اجلامعي (الوحدة) املنشأة حديثا
 متثل مبحاولة،سرعان ما استشعر فريق العمل هدفا أمسى وأمشل
التوثيق لتجربة إنتاج املعرفة اخلطية يف جامعة بريزيت منذ أبعد زمن
 املتفاني، وهكذا تعاظمت مسؤولية الفريق القليل ع��ددا.ممكن
 استغرق العمل، وفقا للخطة، وب��دال من أسابيع عمل قليلة.جهدا
على إعداد هذا الدليل أكثر من سبعة أشهر؛ إذ رافق العمل على
إعداد الدليل التحضري ملخرج آخر متثل ببناء قاعدة بيانات ملنشورات
1
، تشمل بيانات أكثر تفصيال مم��ا يظهر يف الدليل،اجل��ام��ع��ة
وليكون دليل املنشورات املستفيد األول من هذه القاعدة اليت ستبقى
قيد التغذية والتطوير لالستفادة منها يف طبعات أخ��رى قادمة من
. ويف إدارة الرتويج للمنشورات اليت تتوفر منها نسخ للتوزيع،الدليل
/كذلك رافق العمل على إع��داد هذين املخرجني تأسيس أرشيف
.مكتبة الوحدة لالحتفاظ بنسخة من كل منشور متوفر

The length of work on the catalogue is also explained by the
fact that any publications issued by the University or one of its
units had to be searched at length, in different sources. Not
only has the publication been known, but the working methodology has required the screening of several lists (from different
sources), direct access to the publication, scrutiny of its data
and depiction of its cover. Therefore, the unit does not claim
that this catalogue covers all publications of the University. A
number of those publications (which the task team has learned
through one or more sources) were missing to the extent that
they could not be directly identified, which required that these
As the number of pages of the publication, the amount of copies available from it, and the pricing of the publications available, with copies for
distribution.
1
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In this regard, I thank the University Publishing Unit, represented
by its coordinator, Dr. Rashad Twam, for his initiative in putting
forward the idea of this catalogue, and overseeing its preparation
and editing. I also thank the preparation team that has worked
for many months to produce this catalogue, which reflects a
glamorous picture of the university. Also, I would like to appreciate the efforts of the colleagues who have worked to produce
knowledge at Birzeit University. How nice to know that the team
is like the majority of the university community, academics and
administrators, and perhaps most importantly the students who
deserve all respect and appreciation.
Dr. Asem Khalil
Vice President for Community Affairs

 ممثلة، فإني أشكر وحدة النشر اجلامعي،ويف هذا الصدد
، ملبادرته بطرح فكرة هذا الدليل، رشاد ت��وام.مبنسقها د
 كما أشكر فريق اإلعداد.واإلشراف على إعداده وحتريره
 بهذه الصورة،الذي عمل لشهور طويلة على إنتاج هذا الدليل
اليت تليق باجلامعة وجبهود الزمالء الذين عملوا على إنتاج
 وكم هو مجيل أن نعلم أن فريق.املعرفة يف جامعة بريزيت
، من أكادمييني وإداريني،العمل مثل غالبية جمتمع اجلامعة
. وطلبة:ورمبا األهم أن نقول
 عاصم خليل.د

نائب الرئيس للشؤون اجملتمعية

،كما يفسر طول مدة العمل على إعداد الدليل لزوم البحث مطوال
 عن أية منشورات صدرت عن اجلامعة أو إحدى،يف مصادر خمتلفة
 بل تطلبت منهجية، ومل يكتف بالعلم بوجود املنشور.وحداتها
العمل تدقيق عدة قوائم (من مصادر خمتلفة) والوصول املباشر إىل
 ولذلك فإن الوحدة ال.ذلك املنشور وتدقيق بياناته وتصوير غالفه
 فعدد من تلك،تدعي أن هذا الدليل يشمل مجيع منشورات اجلامعة
املنشورات (اليت علم بها الفريق من خالل مصدر أو أكثر) كانت
 مما استدعى عدم،مفقودة لدرجة تعذر معها الوقوف املباشر عليها
 كذلك فإن الوحدة أخذت يف العمل على2.اإلشارة إليها يف الدليل
 اتفاقا مع أحكام تعليمات،هذا الدليل بتعريف حمدد للمنشور
 وهو «أي من خمرجات،)3–2  (املادتان2018 النشر اجلامعي لعام
 وتسعري املنشورات اليت، وكمية النسخ املتوفرة منه، كعدد صفحات املنشور1
.تتوفر منها نسخ للتوزيع
 إذ، استثناؤها من التضمني يف هذا الدليل مل يعن استثناءها من قاعدة البيانات2
.سيستمر البحث عنها لتضمينها يف طبعات قادمة منه
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ly), as well as a joint chapter of the Faculties of Science and Engineering, as it contains only four publications distributed evenly between
the two colleges.5 As for the rest of the university colleges, none of
their publications could be identified, by virtue of their scarcity, and
it was not possible to access what was actually released. Since many
units have undergone a change in their nomenclature (often in connection with the evolution of their structural nature, such as evolution
from unit to center or from center to institute), the final designation
of the unit has been adopted, which is reflected in the profiles of the
units at the beginning of each chapter.6
As for the sequence of presentation of publications in each chapter,
the main criterion was the year of publication, from the oldest to the
most recent; however, that sequence was interrupted by another criterion, namely, the order of publications according to the series in
which they were produced. Once the first publication is mentioned
in a series, it is followed by the remainder of the publications in the
same series, to its end. The design of this catalogue reflects a range of
criteria and characteristics, and therefore the icons used in the design
are explained at the beginning.7
Many problems have hampered the rapid progress in the preparation
of this catalogue, and every time there was a problem that encouraged the working group to deal with and overcome it since the team
is convinced with the importance of working on this catalogue, and
the genesis of this unit in general, which comes to address the causes
of these problems and the institutionalizing of the publishing process
at the university, which includes all of its units, like other prestigious
international universities. In launching this edition of the catalogue,
the unit is looking to publish an updated edition, including additional
readings and search options, by preparing an index for authors (search
through the authors’ names option) and an index for the subjects’
5

This explains why the chapter on the Faculty of Law and Public administration
has been presented first, before the chapter of these two faculties, although
they are the oldest.
6
No profiles of non-existing units have been developed, as they are no longer in
place, I have a footnote, with regard to the development of the nomenclature,
accompanying the name of the unit that has undergone a change in name over
time.
7
See Catalogue Design Key, page (15).
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 وملا كانت الكثري من الوحدات قد شهدت تغريا.عنها فعال
،يف تسميتها مع الزمن (اتصل غالبا بتطور طبيعتها اهليكلية
 فقد،)كالتطور من وحدة إىل مركز أو من مركز إىل معهد
 وهو ما يظهر يف النبذات،اعتمدت التسمية األخ�يرة للوحدة
6
.التعريفية للوحدات يف بداية كل فصل
 فكان،أما فيما يتعلق بتسلسل عرض املنشورات يف كل فصل
ّ  من األقدم فاألحدث؛ إال،املعيار األساس هو سنة النشر
أن هذا
التسلسل يقطعه معيار آخر وهو ترتيب املنشورات وفقا للسالسل
اليت صدرت بها؛ فما أن ذكر املنشور األول يف سلسلة ما حتى
 ويعكس. إىل نهايتها،تلته بقية املنشورات يف السلسلة ذاتها
 ولذلك يفرد،تصميم هذا الدليل مجلة من املعايري واخلصائص
7
.ابتدا ًء مساحة لشرح الرموز املستعملة يف التصميم

publications should not be referred to in the catalogue.2 The unit
has also been working on this catalogue with a specific definition
of the publication, in accordance with the provisions of the University publishing instructions for the 2018 (articles 2-3), which
is “any of the scientific research outputs and teaching materials
printed carrying the university logo and/or the emblem of any of
its units”, the purpose of which was to distribute it outside campus
scope. The catalogue does not, therefore, include the following
publication categories: publications issued by non-academic units,
non-academic publications issued by academic units,3 electronic
publications except books, personal publications of university professors and researchers published in out-of-university publishing
journals, and The readings and exercises prepared for the purposes of education and/or training.

،إشكاالت كثرية أعاقت التقدم سريعا يف إعداد هذا الدليل
ويف كل مرة طرأت فيه مشكلة كان ما يشجع فريق العمل
على التعامل معها وجتاوزها هو قناعته بأهمية العمل على هذا
 اللذان يأتيان لتدارك أسباب، ونشأة الوحدة عموما،الدليل
 مركزيا،تلك اإلشكاالت واملأسسة لعملية النشر يف اجلامعة
 وإن. أسوة جبامعات عاملية مرموقة،مبا يشمل مجيع وحداتها
 فهي تتطلع إلطالق، وإذ تطلق هذه الطبعة من الدليل،الوحدة
 من، وتتضمن خيارات مطالعة وحبث إضافية،طبعة حمدثة
خالل إعداد كشاف للمؤلفني (البحث من خالل خيار أمساء
.املؤلفني) وكشاف تصنيف موضوعي وفقا للحقول العلمية
ومن األفكار األخ��رى املؤجلة لطبعات قادمة ترمجة عناوين
املنشورات الصادرة بإحدى اللغتني العربية أو اإلجنليزية إىل
 ورمبا وضع ملخصات قصرية للمنشورات أو سرد،اللغة األخرى
 كما تدعو الوحدة جمتمع اجلامعة.للعناوين الرئيسية فيها
وأصدقاءها للتواصل معها للفت انتباهها أو مساعدتها بالوصول

In classifying those publications, for the purposes of compiling this
catalogue, the main criterion was the designated unit or publisher.
As these units are distributed among institutes, centers, colleges
and units that no longer exist, the catalogue is divided into four
sections: Part one for the institutes and centers, and the second
part for faculties, and section three for the units that are no longer
exist. Section four was devoted to publications that had not been
issued by a particular unit, but had been issued carrying the University logo without reference to any of its units as a publisher. The
section on institutes and centers has been presented first by virtue of the fact that it is the largest section which contains most of
the publications in the catalogue. Internally, those sections were
divided into chapters,4 so that a chapter is devoted to each unit.
The sequence of the chapters was arranged according to the date
of establishment of each unit. Unlike the section on institutes and
centers, which contains chapters for most of these units, the section on colleges includes only the publications of the Faculties of
Arts and Law and Public Administration (two chapters respectiveExcluding it from this catalogue, it is not meant to exclude it from the
database, as it will be searched for inclusion in coming editions.
3
Such as annual books, activity reports and the like.
4
Except for part IV, by its very nature, and does not contain any chapters.
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 حبكم أنها مل تعد قائمة، مل توضع نبذات تعريفية للوحدات غري القائمة6
 واكتفي خبصوص تطور التسمية بوضع حاشية مرافقة السم الوحدة،أصال
.اليت شهدت تغريا يف امسها مع الزمن
.)15(  صفحة، انظر مفتاح تصميم الدليل7

/البحث العلمي واملواد التعليمية اليت تطبع حاملة شعار اجلامعة و
 وكان اهلدف من نشرها التوزيع خارج،»أو شعار أي من وحداتها
 ال يشمل هذا الدليل طوائف املنشورات، لذلك.نطاق حرم اجلامعة
 املنشورات، املنشورات الصادرة عن وحدات غري أكادميية:التالية
 املنشورات اإللكرتونية3،غري العلمية الصادرة عن وحدات أكادميية
 املنشورات الشخصية ألساتذة وباحثي اجلامعة،باستثناء الكتب
 و"الدوسيهات" والقراءات،املنشورة يف أوعية نشر خارج اجلامعة
.أو التدريب/والتمارين املعدة لغايات التعليم و
 كان املعيار، لغايات تبويب هذا الدليل،ويف تصنيف تلك املنشورات
 وملا كانت تلك الوحدات تتوزع. الناشرة/األساس هو الوحدة املعنية
 ُق ِس َم،ما بني معاهد ومراكز وكليات ووح��دات مل تعد قائمة
، فكان الباب األول للمعاهد واملراكز:الدليل إىل أربعة أب��واب
 فيما الباب الثالث للوحدات اليت مل تعد،والباب الثاني للكليات
 فخصص للمنشورات اليت مل تصدر عن، أما الباب الرابع.قائمة
 وإمنا صدرت حاملة شعار اجلامعة دون اإلشارة ألي،وحدة بعينها
 وقد قدم الباب اخلاص باملعاهد واملراكز.من وحداتها كناشر
 باحتوائه،على بقية األب��واب حبكم كونه الباب األك�بر حجما
 قسمت تلك، وداخليا.على غالبية املنشورات اليت يتضمنها الدليل
 وقد جرى. حبيث خصص فصل لكل وحدة4،األبواب إىل فصول
 وخالفا.ترتيب تسلسل الفصول وفقا ملعيار تاريخ نشأة كل وحدة
للباب اخلاص باملعاهد واملراكز باحتوائه على فصول ألغلب تلك
 ف��إن ال��ب��اب املخصص للكليات ال حيتوي س��وى على،ال��وح��دات
ْ منشورات كلي
يت اآلداب واحلقوق واإلدارة العامة (فصالن على
 إضافة إىل فصل مشرتك لكلييت العلوم واهلندسة حبكم،)التوالي
5
.احتوائه على أربعة منشورات فقط موزعة بالتساوي بني الكليتني
 فلم يكن يف اإلمكان الوقوف على أي،أما بقية كليات اجلامعة
 وتعذر الوصول ملا صدر، وذلك حبكم ندرتها أصال،من منشوراتها
. كالكتب السنوية وتقارير النشاطات وما شابههما3
. وعدم احتوائه على أية فصول، حبكم طبيعته، باستثناء الباب الرابع4
 هذا ما يفسر تقديم الفصل اخلاص بكلية احلقوق واإلدارة العامة على الفصل5
.اخلاص بهاتني الكليتني رغم كونهما أقدم نشأة
14

مفتاح تصميم الدليل

Catalogue Design Key

دالالت الرموز

Icons

منش���ور ص���در بواجهت�ي�ن (إحداهم���ا بالعربي���ة واألخ���رى
.باإلجنليزي���ة) ضم���ن طبع���ة واح���دة

A two-facade publication (one in Arabic and the other in
English) in a single edition.
This icon appears when necessary, always in black.

.يظهر هذا الرمز عند اللزوم دائما باللون األسود

منش���ور ص���در بطبعت�ي�ن (إحداهم���ا بالعربي���ة واألخ���رى
.باإلجنليزي���ة) مس���تقلتني مادي���ا

Two print publications (one in Arabic and the other in
English) are physically independent.
This icon appears when necessary, always in black.

.يظهر هذا الرمز عند اللزوم دائما باللون األسود

.السلسلة اليت صدر ضمنها املنشور

The series in which the publication was issued.

 وحيي ��ل إىل، ويق ��رأ بدالل ��ة الل ��ون املتغ�ي�ر،يظه ��ر ه ��ذا الرم ��ز عن ��د الل ��زوم
.احلواش ��ي

This icon appears when necessary. It is read in terms of the
variable color, and refers to the footnotes.

الناشر املشارك

Co-Publisher

 وحيي��ل إىل، ويق��رأ بدالل��ة الل��ون املتغ�ير،يظه��ر ه��ذا الرم��ز عن��د الل��زوم
.احلواش��ي

This icon appears when necessary. It is read in terms of the
variable color, and refers to the footnotes.

Call Code1
This icon always appears in green.

2

> <

Cover image and main publication data

.يظهر هذا الرمز دائما باللون األخضر

صورة الغالف وبيانات املنشور األساسية
. تظهر دائما باأللوان الكاملة:صورة الغالف

3

Cover Image: Always appears in full color.3

. تظهر دائما باللون األسود:سنة النشر

4

Year of Publication: Always appears in black.4
Edition No.: Appears in case it is not the first edition, below the year of
publication.

In conclusion, we cannot fail to thank the catalogue team composed of the two colleagues Wesam Abu Toyour and Nadia
Fwadleh, and the students Fatmeh Hammad & Omaima Manasrah,
and the contribution of Ahmed Shayeb, Ammar Hussain, Sawsan
Wadi, Shayma Hasan, Bayan Arafat and Salam Shaer. We also thank
all those who collaborated with the team: Saad Amer (Library of
Law), Diana Sayej & Ala’ AlTurk (Main library), Raqiyah Abu Ghosh
& May Haj Ahmad (Development Building Library), Samar Kassis &
Tahreer Ladadwah (Women’s Studies Library), and Hiyam Batmani
(Office of the Vice President for Community Affairs). With regard
to non-existing units, we thank the cooperation and advice of Lubna Abdel Hadi, Dr. Hamed Salem & Dr. Roger Heacock. We also
thank Mahmoud Awad for preparing the cover painting, and the
colleagues representing the university units in the University Publishing Unit: Saleh Masharqeh (MDC), Shiraz Nasr (ICPH), Ayman
AbdulMajeed (CDS), Joyce Kashou (Muwaten), Abeer Dirbas (IoL),
Sawsan Sayej (IEWS), Sawsan Wadi (IWS), Lama Safi (FLPA), Ghadeer Awad (BZUM), Suhaila AbdulLatif (IALIIS). We also thank
Nahidah Sabbah (IALIIS), Salam Abu Ghoosh (ICPH), Amal Aweis
(Muwaten), Marah Khalifa & Mariam Houshieh (CDS), Taghreed
Dalou, Taghreed Shihadeh & Liana Queider (Main library), Samar
Barghouthi (IoL), and Dona Za’rour (BZUM).

. تظهر يف غري حالة الطبعة األوىل أسفل سنة النشر:)رقم الطبعة (ط

Dr. Rashad Twam

. يظهر دائما أسفل صورة الغالف:عنوان املنشور

Publication Title: Always appears below the cover image.
Author/Authors: Often appears below the title of publication.5

رمز الطلب

1
2

classification according to scientific fields. Other ideas deferred
for future editions are the translation of the titles of publications
issued in Arabic or English language into the other, and perhaps
the development of short summaries of publications or a narrative
of the titles. The unit also invites the university community and its
friends to communicate with it to draw its attention or to assist it
in accessing any of the publications that were not included in this
edition.8 The first edition of this catalogue, containing 624 publications,9 is issued out of a number that may exceed 40 publications.

5.

 يظهر غالبا أسفل عنوان املنشور: املؤلفون/املؤلف

University Publishing Unit Coordinator
We welcome your correspondence by email: UPU@birzeit.edu
The publication of Arabic and English editions as a single publication, not
two. See detailed statistical data on the publications contained in the Catalogue (annex), page (229).
8
9
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 إذ تصدر8إىل أي من املنشورات اليت مل تتضمنها هذه الطبعة؛
 من أصل رقم9، منشورا624 الطبعة األوىل من هذا الدليل متضمنة
. منشورا40 قد جياوزه بنحو
 ال يفوتنا شكر فريق إعداد الدليل املكون من الزميلني،ختاما
 والطالبتني فاطمة محاد وأميمة،وسام أبوطيور ونادية فواضلة
 سوسن، عمار حسني، ومبساهمة األستاذ أمحد الشايب،مناصرة
 كما نشكر. بيان عرفات وسالم الشاعر، شيماء حسن،وادي
 الزميل سعد عامر (مكتبة:مجيع م��ن ت��ع��اون م��ع فريق العمل
،) والزميالت ديانا صايج وآالء الرتك (املكتبة الرئيسية،)احلقوق
 مسر،)راقية أب��وغ��وش وم��ي ح��اج أمح��د (مكتبة مبنى التنمية
 وهيام بطماني،)قسيس وحترير ل��دادوة (مكتبة دراس��ات امل��رأة
 وخبصوص الوحدات.)(مكتب نائب الرئيس للشؤون اجملتمعية
، نشكر تعاون ومشورة األستاذة لبنى عبد اهلادي،غري القائمة
 كما نشكر. والدكتور روجر هيكوك،الدكتور حامد سامل
 والشكر.ال��زم��ي��ل حم��م��ود ع��وض على إع� ��داده للوحة ال��غ�لاف
موصول للزميالت والزمالء ممثلي وحدات اجلامعة يف وحدة النشر
 أمين،)ICPH(  شرياز النصر،)MDC(  صاحل مشارقة:اجلامعي
،)IoL(  عبري درباس،) جويس قشوع (مواطن،)CDS( عبداجمليد
،)FLPA(  ملى صايف،)IWS(  سوسن وادي،)IEWS( سوسن صايج
 كما نشكر.)IALIIS(  وسهيلة عبداللطيف،)BZUM( غدير عواد
،)ICPH(  سالم أبوغوش،)IALIIS( تعاون الزميالت ناهدة صباح
 تغريد،)CDS(  مرح خليفة ومريم حوشية،)آمال عويس (مواطن
 مسر الربغوثي،)دلو وتغريد شحادة وليانا قويدر (املكتبة الرئيسية
.)BZUM(  ودونا زعرور،)IoL(
 رشاد توام.د
منسق وحدة النشر اجلامعي
UPU@birzeit.edu :نرحب مبراسالتكم عرب الربيد اإللكرتوني التالي

8

 باحتساب املنشور الصادر بطبعتني عربية وأخرى إجنليزية كمنشور واحد9
.)229(  صفحة، انظر يف امللحق بيانات إحصائية تفصيلية.وليس اثنني
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Endnote:

19

:حواشي

1.

A three-character, randomly-arranged code that does not make
sense of its own, created for archiving and easy accessibility, and
reference to publications. Each publication has its own request
code. For publications published in two editions, each edition
has its own code.

 ال تفي��د معن��ى بذاته��ا؛، عش��وائية الرتتي��ب،رم��ز مك��ون م��ن ثالث��ة أح��رف1 .1
 ولكل.ابتكر لغايات أرش��فة املنش��ورات وتس��هيل الوصول واإلش��ارة إليها
 وخبصوص املنشورات الصادرة بطبعتني يكون.منشور رمز طلب خاص به
.ل��كل طبع��ة رمز طلب خاص بها

2.

In the case of a two-edition publication, the top code is connected to the first-mentioned edition according to its language,
which is usually Arabic if the two editions are published in the
same year, or the earlier edition of the release.

يف حال��ة املنش��ور الص��ادر بطبعت�ي�ن يك��ون الرم��ز العل��وي متص�ل�ا بالطبع��ة2 .2
 وتكون عادة اللغة العربية يف حال كانت،اليت ذكرت أوال حسب لغتها
. وإال فالطبع��ة األس��بق يف الص��دور،الطبعت��ان صادرت�ي�ن يف الس��نة ذاته��ا

3.

In the case of a double-face publication, the cover image of the
Arabic face appears. In the case of a two-print publication, the
cover image of the Arabic edition would appear if both editions
were issued in the same year, otherwise the cover image of the
earlier released edition would appear first. There are some old
publications that we could not access a copy that still retain
their original cover, so the page image of title/ inside cover is
displayed.

.يف حال��ة املنش��ور الص��ادر بواجهت�ين تظه��ر ص��ورة غ�لاف الواجه��ة العربي��ة3 .3
ويف حالة املنشور الصادر بطبعتني تظهر صورة غالف الطبعة العربية حال
 وإال فص��ورة غ�لاف الطبع��ة،كان��ت الطبعت��ان صادرت�ين يف الس��نة ذاته��ا
 وهنال��ك بع��ض املنش��ورات القدمية ال�تي تعذر الوصول.األس��بق يف الص��دور
 فج��رى عرض صورة صفحة،إىل نس��خة م��ا زال��ت حتتف��ظ بغالفه��ا األصلي
. الغ�لاف الداخلي/العن��وان

4.

In the case of a two-edition publication that was not issued in the
same year, the year of publication of the earlier edition is mentioned first, followed by the year of the other edition. If the publication does not indicate the year, an approximate year is placed
within the brackets (mostly quoting the university,s automated
system of libraries data). One publication was also estimated by
the decade in which it was published (1970s).

 ومل تكن الطبعتان صادرتني يف السنة،يف حالة املنشور الصادر بطبعتني4 .4
. ثم تليها سنة الطبعة األخرى، تذكر سنة نشر الطبعة األسبق أوال،ذاتها
 جرى وضع س��نة تقريبية داخل،ويف حال عدم إش��ارة املنش��ور لس��نة النش��ر
.)أقواس معقوفة (يف الغالب نقال عن بيانات النظام اآللي ملكتبات اجلامعة
كم��ا أن أح��د املنش��ورات ج��رى تقري��ب س��نة نش��ره م��ن خ�لال العق��د ال��ذي
.)1970s( ص��در فيه

5.

In the case of publications considered as chapters, the names of
the authors of the chapters were not referred to, and only the
name of the editor was mentioned. If the editor does not exist,
the authors were referred to as a “Various Researchers”. Some
publications did not include a reference to the names of authors.

 مل جت��ر اإلش��ارة ألمس��اء،يف حال��ة املنش��ورات ال�تي تعت�بر كت��ب فص��ول5 .5
، ويف حال مل يكن موجودا. واكتفي بذكر اسم احملرر،مؤلفي الفصول
 كم��ا أن بع��ض املنش��ورات مل.»أش�ير للمؤلف�ين بعب��ارة «جمموع��ة باحث�ين
.تتضم��ن إش��ارة ألمس��اء مؤلفني
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منشورات املعاهد واملراكز
Publications of Institutes and Centers

21

20

I.1

The Institute of Community and Public Health was established in 1978 -- as a unit until 1982, then as a department
until 1998. This institute came as a response to the urgent
need of the Palestinian society for research, planning, as
well as independent health and developmental education
based on well-defined knowledge foundations. The Institute
supports the primary health care as a strategy to develop
health services, where health is defined in its broad holistic
conception, and which incorporates the social and political
determinants of health, and the understanding of health and
disease within their natural context, as a phenomenon with
a time span across the life cycle, not as isolated separate
events at different time intervals. In addition, cooperation
among different sectors is encouraged to promote the
health of the population.
The main activities of the Institute are in the areas of
specialized research in epidemiology, women's health,
health management and systems, child and mental health;
education (master's degree in public and community
health); training; and participation in the development of
health policies. The Institute also includes the secretariat of
the «Lancet» for the health of the Palestinians.

23

1.I

1978 يع��ود تأس��يس معه��د الصح��ة العام��ة واجملتمعي��ة لع��ام

 استجابة،)1998  فدائرة حتى عام،1982 (كوحدة حتى عام
، والتخطيط،للحاجة امللحة للمجتمع الفلسطيين إىل البحث
 واملب�ني عل��ى أس��س،والتعلي��م الصح��ي والتنم��وي املس��تقل
 يتب ّن��ى املعه��د دع��م الرعاي��ة الصحي��ة.معرفي��ة واضح��ة املع��امل
األولي��ة كاس�تراتيجية ته��دف إىل تطوي��ر الصح��ة واخلدم��ات
، حي��ث ُيع� ّرف الصح��ة مبفهومها الش��مولي الواس��ع،الصحي��ة
،ال��ذي يش��تمل عل��ى احمل��ددات السياس��ة واالجتماعية للصحة
 كظاهرة،وعلى فهم الصحة واملرض ضمن سياقهما الطبيعي
 ولي��س كأح��داث فردية،ذات امت��داد زم�ني ع�بر دورة احلي��اة
 يض��اف إىل ذل��ك تش��جيع.متفرق��ة عل��ى ف�ترات زمني��ة خمتلف��ة
.التع��اون ب�ين القطاع��ات املختلف��ة لتعزي��ز صحة الس��كان
ترتك���ز أنش���طة املعه���د الرئيس���ية يف جم���االت األحب���اث
 اإلدارة واألنظم��ة، صح��ة امل��رأة،املتخصص��ة يف عل��م األوبئ��ة
 والصح���ة النفس���ية؛ والتعلي���م، صح���ة الطف���ل،الصحي���ة
(درج��ة املاجس��تري يف الصح��ة العام��ة واجملتمعي��ة)؛ والتدري��ب؛
 كم��ا يض��م املعهد.واملش��اركة يف وض��ع السياس��ات الصحي��ة
.س ��كرتارية حتال ��ف «الالنس ��ت» لصح ��ة الفلس ��طينيني
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1987

<KOQ>

1986

<ZQY>

A Review of Health Standards and Services in the West
Bank and Gaza Strip

<BDO>

Primary Health Care Training: An Assessment of Needs
in the West Bank and Gaza Strip
Study Design: Rita Giacaman, Hala Salem & Maisoon Filfil

<WIY>

An Investigation of Intestinal Parasitic Infection and
Haemoglobin Levels of Children in a Bir Zeit School

1995

<APC>

منى عودة سامل وعفاف احلاج علي

Planning for Health in Occupied Palestine

1985

<MDD>

أضواء على حياة نساء معوقات يف اجملتمع الفلسطيين

1984

<PDR>

Zbeidat Three Years After: A Case Study of Community
Development in Health

1992

Occasional Papers
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1985

Seasonal Aspects of Faecal Coliform Concentrations in
Nine Springs in the Ramallah Area
Chris Smith, Research Assistant: Muhammad Sa'id

1985

<VMA>

Faecal Coliform Concentrations of Cistern and Stored
Household Water in the Palestinian Village of Abu
Shkheidem
Chris Smith, Research Assistant: Muhammad Sa'id & Muna
'Odeh

Occasional Papers
24

2002

<SNX>

2002

1999

<CLV>

<SRR>

والدة حتت احلصار

Solid Waste Policy Making in a System in Transition:
The Case Study of Biological Treatment in the West
Bank

كارين بوش

Reem Musleh

2003

<ITN>

 بناء مهارات لرعاية األم والطفل أثناء وبعد:مربوك ما أجاكم
الوالدة

 ترمجة. وعادل تكروري، كارين ميل، لورا ويك:فريق البحث
 مالك قطينة ولونا شامية:وحترير

The Most Commonly Used Drugs at the Primary Health
Care Level in Palestine: Training and Self Learning
Manual
Edited by: Rana A. Khatib & Amal R. Daoud

<HIM>

Traditional Birth Attendants in the West Bank: An
Assessment of System Building and Training Needs

Industrial Liquid Waste: Impact on the Environment
and Public Health

Study Design: Rita Giacaman, Hala Salem, Ruwaida Salem &
Laura Wick

Edited by: Maisoun Filfil & Issam Al-khatib

2003

<WPL>

1997

2000

<TMH>

1999

<XUQ>

Report on Parasuicide in Palestinian Society of the
West Bank

The Housing Environment and Women‘s Health: The
Case Study of Ramallah al-Tahta

Compiled by: Nadia Dabbagh

Maisoun Filfil

Ministry of Health
27

26

2014

2013

2004

2004

Palestinian Menopausal Women
In the West Bank: A Needs Assessment

Shiraz Nasr, Sawsan Imseeh, Doaa Hammoudeh, Niveen Abu Rmeileh,
Rita Giacaman (supervisor)

Institute of Community and Public Health, Birzeit University (ICPH/BZU)

A study conducted on behalf of and in cooperation with

<KJA>

<BNB>

The Palestinian Ministry of Health

March 2014

<MKI>

<XGD>

1

Palestinian Menopausal Women In the West Bank: A
Needs Assessment
Shiraz Nasr, Sawsan Imseeh, Doaa Hammoudeh & Niveen
Abu Rmeileh, Supervisor: Rita Giacaman

“They came at midnight”: A report on the impact
of detention on the children of Palestinian political
detainees in Israeli prisons
Various Researchers

2015

Psycho-Social/ Mental Health Care in the Occupied
Palestinian Territories: The Embryonic System

Childbirth in Palestine: Reported Practices and
Evidence-based Guidlines

Rita Giacaman

Laura Wick & Nahed Mikki

2016

2010

2004

المؤسسات العاملة مع أسلوب
العائالت المتعددة

<DDE>
<MXS>

)الجزء (أ
دليل المؤسسات

<QSR>
<RFI>

شعب في خطر
 على الصحة في قطاع غزة2014 تداعيات الهجوم اإلسرائيلي في عام

 دليل،) جزء (أ:املؤسس��ات العامل��ة م��ع أس��لوب العائالت املتع��ددة
املؤسسات

 على2014  تداعيات اهلجوم اإلسرائيلي يف عام:شعب يف خطر
الصحة يف قطاع غزة

Organisations Working with the Multi-Family Approach: Part (A), Manual for Organisations

A People in Danger: Effects on Health of the 2014 Israeli Offensive on the Gaza Strip

)ESCWA / اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا
29

War Trauma Foundation, Foundation Centrum ’45, Foundation Arq, Sioo Interuniversitair
Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde, Community Based Rehabilitation

Ministry of Health

<XRF>

Smoking and Associated Factors in the Occupied
Palestinian Territory
Principal Researcher: Adullatif Hussieni

<GHC>

Palestinian Adolescents Coping with Trauma

Rita Giacaman, Hana Saab, Viet Nguyen-Gillham, Anita
Abdullah & Ghada Naser

Center for Continuing Education, Birzeit University
28

2015

2015

مدربون يعملون بأسلوب
MFA العائالت المتعددة

ميرسون يعملون
MFA بأسلوب العائالت المتعددة

<RUJ>
<DMT>

الجزء ج
دليل الميرسين

<LEP>
<OIV>

:الجزء ب
ين
�المدرب
دليل

،) ج��زء (ج:MFA ميس��رون يعمل��ون بـ��أسلوب العائ�ل�ات املتع��ددة
دليل امليس��رين

،) ج��زء (ب:MFA مدرب��ون يعمل��ون بـ��أسلوب العائ�ل�ات املتع��ددة
دلي��ل املدربني

Facilitators Working with the Multi-Family Approach:
Part (C), Manual for Facilitators

Trainers Working with the Multi-Family Approach: Part
(B), Manual for Trainers

War Trauma Foundation, Foundation Centrum ’45, Foundation Arq, Sioo Interuniversitair
Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde, Community Based Rehabilitation
31

30

I.2

The Institute of Law was established in 1993 - as the "Law
Center" until 1997 to contribute in the process of modernizing
the legal structures in Palestine and the developing of
human capacity in the academic, professional and applied
fields. The Institute is an important center for academic and
applied research as well as legal information. The Institute
is also the cornerstone in the field of basic and continuing
legal education. It plays an active role in holding scientific
conferences and symposia, and the provision of consultancy
and research services within the scope of its work. It enjoys
distinct international relations and is recognized for its
prestige and contribution in the areas of modernization
of legal and informatics systems, legislative drafting, legal
education and judicial training.
The Institute is also characterized by its relationship with
the sectors of society in general and the justice sector in
particular, where its programs and activities are developed
in response to the priorities and needs of society, with
the aim of enhancing skills, building capacity and raising
legal awareness. The Institute carries out these services
as a contribution to the development of legal and judicial
structures of the Palestinian justice sector and society as
well as empowering legal and judicial cadres and workers in
public institutions through continuing education programs.
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2.I

 (باس��م "مرك��ز1993 يع��ود تأس��يس معه��د احلق��وق لع��ام
 به��دف املس��اهمة يف حتدي��ث،)1997 احلق��وق" حت��ى ع��ام
 وتطوير القدرات البش��رية يف،البنى القانونية يف فلس��طني
.اجمل ��االت األكادميي ��ة واملهني ��ة والتطبيقي ��ة املتخصص ��ة
وميثل املعهد مساحة حمورية لألحباث واملعلومات القانون ّية
 وك��ذا يف جم��ال،ذات الطبيع��ة األكادميي��ة والتطبيقي��ة
 وللمعهد دور فاعل يف.التعليم القانوني االبتدائي واملستمر
 وتقدي��م االستش��ارات،عق��د املؤمت��رات والن��دوات العلمي��ة
 ويتمت���ع بعالق���ات.واخلدم���ات البحثي���ة يف نط���اق عمل���ه
 وباع�ت�راف مبكانت��ه وإس��هامه يف جم��االت،دولي��ة متمي��زة
 والصياغة،حتدي��ث النظ��م القانونية واملعلومات ّي��ة القانون ّية
. والتعلي��م القانون��ي والتدريب القضائي،التش��ريعية
كم��ا يتمي��ز املعه��د بعالقت��ه م��ع قطاع��ات اجملتم��ع عموم� ً�ا
 حي��ث يت��م اس��تحداث براجم��ه،وقط��اع العدال��ة خصوص� ً�ا
ً
 وبهدف،جتاوبا مع أولويات واحتياجات اجملتمع
وأنشطته
،تعزي ��ز امله ��ارات وبن ��اء الق ��درات ورف ��ع الوع ��ي القانون ��ي
ً
إس���هاما يف تطوي���ر البن���ى القانوني���ة والقضائي���ة لقط���اع
 ومتكني الكوادر القانونية والقضائية،العدالة واجملتمع
.والعاملني يف املؤسسات العامة عرب برامج التعليم املستمر
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1997

1995

><AFL

أي نظام قانوني لفلسطني؟

1997

><JHW

االستثمار والعقود التجارية الدولية

2000

><HYE

تشريعات العمل يف فلسطني :الواقع و التطلعات

><SBR

Import–Distribution Relations in the Palestinian
Territories
Hania Assali

1997

1997

><DWE

2000

><CEQ

تشريعات التنظيم والبناء يف فلسطني

تشريعات االطفال يف فلسطني ()1995–1900

أسامة حليب

مريفت رمشاي

دراسات قانونية
34

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

2003

><ETF

الش ��خصية املعنوي ��ة لش ��ركات املس ��اهمة العام ��ة احمل ��دودة يف
فلس ��طني

فوز عبد اهلادي

دراسات قانونية | Legal Studies

الكتاب السنوي

><DGE

The Palestine Yearbook of International Law, Vol. XI
)(2000/2001
Editor-in-Chief: Camilie Mansour

الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل ()CFDT
Kluwer Law International, Netherlands

35

[2015]

<TKD>

2011

<CRZ>

2007

<ZIC>

2005

<DRQ>

The Palestine Yearbook of International Law, Vol. XVII
(2013/2014)

The Palestine Yearbook of International Law, Vol. XVI
(2010)

The Palestine Yearbook of International Law, Vol. XIII
(2004/2005)

The Palestine Yearbook of International Law, Vol. XII
(2002/2003)

Editor-in-Chief: Ardi Imseis

Editor-in-Chief: Ardi Imseis

Editor-in-Chief: Camilie Mansour

Editor-in-Chief: Camilie Mansour

[2017]

<YTL>

2016

<IAO>

2010

<SZA>

2009

<OKC>

The Palestine Yearbook of International Law, Vol. XIX
(2016)

The Palestine Yearbook of International Law, Vol. XVIII
(2015)

The Palestine Yearbook of International Law, Vol. XV
(2009)

The Palestine Yearbook of International Law, Vol. XIV
(2006/2007)

Editor-in-Chief: Ardi Imseis

Editor-in-Chief: Ardi Imseis

Editor-in-Chief: Ardi Imseis

Editor-in-Chief: Mervat Rishmawi

Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands
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BRIL| NIJHOFF

الكتاب السنوي

Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands

الكتاب السنوي
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2003

2003

><ZXO

2003

><RUE

نظام العدالة اجلنائية يف فلسطني :دراسة اجتماعية – قانونية

احملقق اجلزائي

مجيل هالل ،مساعدا البحث :فايز بكريات ومهند مسودي

كامل السعيد ،مساعدا البحث :مهند مسودي وفايز بكريات

2003

2003

><TJT

الطب الشرعي ودوره يف حتقيق العدالة اجلنائية يف فلسطني
مؤمن احلديدي ونزيه محدي ،مساعد حبث :فايز بكريات

سلسلة العدالة الجنائية
38

><XNH

القضاء والصلح العشائري وأثرهما على القضاء النظامي يف
فلسطني

نادرة شلهوب ومصطفى عبد الباقي ،مساعد البحث :فايز بكريات

2003

><FBJ

قضاء األحداث يف الضفة الغربية وقطاع غزة :دراسة وصفية
حتليلية

سهيل حسنني ،مساعدة البحث :مسر عبده

2003

><ZWP

مؤسسات حقوق اإلنسان ونظام العدالة اجلنائية يف فلسطني
باسم الزبيدي ،مساعد البحث :مهند مسودي

2006

><SQD

املؤسسات العقابية بني الواقع والطموح :دراسة اجتماعية –
قانونية

إياد الربغوثي ،مساعد البحث :فايز بكريات

><QDB

القضاء غري النظامي :سيادة القانون وحل النزاعات يف فلسطني
(التقرير الوطين حول نتائج البحث امليداني)
لي ��زا تراك ��ي ،مجي ��ل ه�ل�ال ،س ��امر الف ��ارس ،ف ��راس ملح ��م ،دمي ��ا
اخلال ��دي ،حمم ��ود في ��اض ،س ��امر ش ��بيطة ،حمم ��ود دودي ��ن ،ودع ��اء
منص��ور

سلسلة العدالة الجنائية
سلسلة القانون والمجتمع

39

2009

2009

><CNE

اإلصالح القانوني يف فلسطني :تفكيك االستعمار وبناء الدولة

حترير :مضر قسيس وخليل خنلة

><MFC

التشريعات الناظمة لقطاع األمن يف فلسطني والصادرة قبل العام
1994

2010

><EMX

اإلطار القانوني الناظم لقطاع األمن يف فلسطني :دراسة حتليلية
للتشريعات الصادرة بعد العام 1944

معني الربغوثي وفراس ملحم

40

2010

مع�ي�ن الربغوث ��ي ،رش ��اد ت ��وام ،أمح ��د خال ��د ،حمم ��د اخلض ��ر ،روان
فرح��ات ،وف��راس ملح��م

2009

2010

><DEW

اإلدارة املالية يف القطاع االمين الفلسطيين
نصر عبد الكريم وسناء الفقهاء

2010

><NQX

معني الربغوثي ورشاد توام

مراجعة يف قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية لسنة 2005
جهاد الكسواني

2010

النظام القانوني ملنظمة التحرير الفلسطينية :التشريعات الناظمة
لألمن والقضاء الثوري

><HUJ

><TDM
><ANQ

الدليل القانوني للبيئة التجارية يف فلسطني
فري��ق البح��ث :فاي��ز بك�ي�رات ،هش��ام ع��واد ،حمم��ود عالون��ة ،وهي��ا
احل��اج أمح��د

><PQH

املنش ��آت الصغ�ي�رة واملتوس ��طة ب�ي�ن الن ��ص والتطبي ��ق :مواضي ��ع
خمت��ارة

أمني دواس ،هيا احلاج أمحد ،فايز بكريات ،وحممود عالونة

The Palestinian Business Law Guide

سلسلة القانون والمجتمع

أوراق بحثية في القانون واألمن

سلسلة القانون واألمن

سلسلة القانون واالقتصاد | Law and Economy Series

41

2012

2012

><SRN

املنهاج التدرييب اخلاص بالنوع االجتماعي يف قطاع العدالة

2012

املنهاج التدرييب اخلاص بالنوع االجتماعي يف قطاع احلكم
احمللي

2012

><IQP

منهجية تدريب النوع االجتماعي يف قطاعي العدالة واحلكم
احمللي

42

2013

><NKW

2014

><FOW

واقع احلقوق واحلريات العامة يف فلسطني بني التنظيم والتقييد
والرقابة

2015

><PSB

احلالة التشريعية يف فلسطني( 2012–2007 :اآلليات ،اآلثار،
احللول)

><ODF

احلقوق السياسية يف فلسطني :بني سندان التشريع ومطرقة
االنقسام وآفاق املصاحلة

جمموعة باحثني

2015

><RPI

><NPM

أصول التحقيق يف جرائم الفساد

اإلطار الناظم السرتداد األصول على املستوى احمللي والدولي

مصطفى فرحان وآالء النقيب

نريمني مرمش ،عصمت صواحلة ومازن حلام

سلسلة القانون والنوع االجتماعي

سلسلة القانون والسياسة

سلسلة القانون والسياسة

أوراق بحثية في القانون ومكافحة الفساد

هيئة مكافحة الفساد
43

1996

2015

><WVY

األدلة اإللكرتونية :اجلوانب القانونية والتقنية (دراسة حتليلية
مقارنة)

أمحد محو ،عالء عواد ووالء عبد اهلل

1997

حقوق االنسان يف مسودة مشروع النظام الدستوري للسلطة
الوطنية يف املرحلة اإلنتقالية واملسودة املقرتحة ملشروع القانون
األساسي الفلسطيين للمرحلة اإلنتقالية

1999

><IXV

Teaching Law in Palestine: Strategies and Challenges
Anne Bourlond

أوراق بحثية في القانون ومكافحة الفساد
44

2000

><ZRN

2001

><DPK

دليل الصياغة التشريعية
إشراف :إبراهيم الدغمة ،كميل منصور ،وأنيس القاسم

2002

><CDQ

><GEL

الدليل املوجز لتدريب املدربني يف جمال القضاء والنيابة العامة
يف فلسطني

إشراف :غسان فرمند وليفنجستون ارميتاج

2003

><YLI

><NPS

دليل أعضاء النيابة العامة يف حمافظات غزة والضفة الغربية

احلكم القضائي يف قاعدة األحكام القضائية (النموذج)

دراسات حول مشروع القانون املدني

مصطفى عبد الباقي ومنال اجلعبة

مصطفى عبد الباقي

محزة حداد ،أمني دواس ،هيثم الزعيب ،علي سفاريين ،مصطفى
العساف ،حترير :مصطفى عبد الباقي

هيئة مكافحة الفساد
مؤسسة الحق

ديوان الفتوى والتشريع  -وزارة العدل
45

2003

2003

><YPX

قرارات التوقيف واإلفراج بالكفالة وإعادة النظر فيها
أسعد مبارك ،حترير :مصطفى عبد الباقي

2007

><ASG

بع���ض إش���كاالت اإلج���راءات والبين���ات يف القضاي���ا املدني���ة
والتجاري���ة

عبد اهلل غزالن ،حترير :مصطفى عبد الباقي

2006

2005

><RFG

><UOO

><IAA

إشكاليات االنسجام التشريعي يف فلسطني :مسح أولي
فايز بكريات

فايز بكريات ،حممود فياض ،حممود دودين ،ومجيل سامل

><OYC

اإلطار القانوني والتنظيمي إلدارة احلكومة للعملية التشريعية:
الواقع الفلسطيين

The Contours of a Future State
Various Researchers

فاي��ز بك�ي�رات ،ري��م البطم��ة ،زين��ة اجل�ل�اد ،عاص��م خلي��ل ،حمم��ود
دودي��ن ،مجي��ل س��امل ،حمم��ود عالونة ،وحمم��ود فياض

2010

العملية التشريعية يف فلسطني :بني النظرية والتطبيق

46

2008

2011

><JNP

Palestine and International Law: New Approaches
Various Researchers

><LGB

دليل حقوق وواجبات رئيس اهليئة احمللية وأعضائها
رافع صالحات

47

2011

2011

><EON

دلي��ل الطع��ون واالس��تئنافات االنتخابي��ة وف��ق قان��ون االنتخاب��ات
احمللي��ة

أنس أبو السباع

2011

دليل الرقابة املدنية على االنتخابات احمللية

2013

><TOB

دليل تدرييب :الكرامة اإلنسانية يف املمارسات القضائية (دراسة
نظرية ودراسات حالة)

سوسن زهر وحسن جبارين

مركز القدس للمساعدة القانونية ،وجامعة ويندسور (كندا)
48

الدين وحقوق اإلنسان يف الدساتري :جتارب مقارنة

معن ادعيس

2012

البحث عن الدولة الفلسطينية :االنعكاسات القانونية
والسياسية واالقتصادية

><ELL

القضاء الشرعي والكنسي يف فلسطني

><IKV

حترير :مصطفى مرعي

><CYR

جمموعة باحثني

2012

><VLZ

2012

2013

><YNF

دليل إجراءات العملية التشريعية يف اجمللس التشريعي الفلسطيين
حممود عالونة ،رزان الربغوثي ،آالء محاد ،ونضال برهم

><JYW

Essays on The European Economic and Financial
Intergration: Selectd Legal Aspects
Various Researchers

المجلس التشريعي الفلسطيني
49

2014

2014

><XFC

قانون العقوبات
حترير وصياغة :عبري درباس ،فريق العمل :عبري درباس ،مسا سقف
احليط ،عمار جاموس ،وآالء محاد ،إشراف :حممد خضر

><FZQ

أثر االنقسام السياسي الفلسطيين على مبدأ سيادة القانون يف
قطاع غزة :معاجلات قانونية خمتارة

2017

تقرير حول احلالة التشريعية يف املنظومة القانونية الفلسطينية
بعد االنقسام السياسي الفلسطيين ()2017–2007

دليل تقييم األثر التنظيمي للتشريعات والتدخالت احلكومية
حممود عالونة ،آالء محاد ،ورزان الربغوثي

><BTO

الدليل العملي ملراجعة التشريعات وحتليلها
حممود عالونة ،آالء محاد ،ورزان الربغوثي

سواسية
50

><QQW

2017

><CIC

حممود عالونة ،آالء محاد ،ورزان الربغوثي

2017

سواسية
51

I.3

3.I

The Institute of Women's Studies was established in 1994,
as the "Women's Studies Program" until 1998, to be the
first institute in Palestine and in the Arab World to award
a master’s degree in gender and development study. In
addition, it provides elective courses in women's studies
for undergraduate students; these courses form a minor
program in women's studies.

 (باس ��م1994 يع ��ود تأس ��يس معه ��د دراس ��ات امل ��رأة لع ��ام
 ليك��ون أول،)1998 "برنام��ج دراس��ات امل��رأة" حت��ى ع��ام
معهد يف فلسطني والعامل العربي مينح درجة املاجستري يف
 باإلضافة إىل تقديم،ختص��ص الن��وع االجتماع��ي والتنمي��ة
مس��اقات اختيارية يف دراس��ات املرأة لطلبة البكالوريوس
.ال��ذي تط��ور إىل برنام��ج ختصص فرعي يف دراس��ات املرأة

The aim of the Institute is to develop local visions for the
study of gender at the Bachelor and Master level, using
the interdisciplinary approach, and to contribute to the
development of theoretical and conceptual frameworks
using the methods and cognitive techniques associated
with gender analysis. Also, the Institute hopes to develop
the Palestinian research competencies and enable learners
to use feminist analysis tools to analyze and understand
repressive mechanisms with the aim of strengthening liberal
issues. The Institute also focuses on supporting Palestinian
society in gender justice issues, especially social, political
and feminist movements, in an effort to link the cognitive
dimension to practice through in-depth research that
simulates the Palestinian reality in its colonial context.

يه���دف املعه���د إىل تطوي���ر رؤى حملي���ة لدراس���ة الن���وع
االجتماع���ي عل���ى مس���توى البكالوري���وس واملاجس���تري
 واملس ��اهمة،باس ��تخدام التوج ��ه التداخل ��ي ب�ي�ن احلق ��ول
يف تطوي��ر األط��ر النظري��ة واملفاهيمي��ة باس��تخدام املناه��ج
،واألس��اليب املعرفي��ة املرتبط��ة بتحلي��ل الن��وع االجتماع��ي
باإلضاف���ة إىل اإلس���هام يف تطوي���ر الكف���اءات البحثي���ة
الفلس��طينية ومتكني الدارس�ي�ن والدارسات من استخدام
أدوات التحلي��ل النس��وية لتحلي��ل وفه��م آلي��ات القم��ع به��دف
 كم��ا يرك��ز املعه��د عل��ى مس��اندة.تعزي��ز آلي��ات التح��رر
،اجملتم��ع الفلس��طيين يف قضاي��ا عدال��ة الن��وع االجتماع��ي
،وخباص��ة احل ��ركات االجتماعي ��ة والسياس ��ية والنس ��وية
ً �س
 وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال،�عيا لرب ��ط البع ��د املع ��ريف باملمارس ��ة
أحب ��اث معمق ��ة حتاك ��ي الواق ��ع الفلس ��طيين يف س ��ياقه
.االس ��تعماري

53

ﻣﻌﻬــﺪ دراﺳــــــــــــﺎت اﻟــــــﻤﺮأة

INSTITUTE OF WOMEN`S STUDIES

52

ﻣﻌﻬــﺪ دراﺳــــــــــــﺎت اﻟــــــﻤﺮأة

INSTITUTE OF WOMEN`S STUDIES

1996

1995

><WMM

2003

><JAU

Gender and Vocational Education

Gender and Development

Lamis Abu Nahleh

1997

><ZKD

التعلي���م والن���وع االجتماع���ي يف األراض���ي الفلس���طينية يف ظ���ل
الس���لطة الفلس���طينية ()1999–1994

نداء أبو عواد

><WVK
><XCW

اجملتمع الفلسطيين :واقع وتوجهات معاصرة

ليزا تراكي

Palestinian Society: Contemporary Realities and Trends
Lisa Taraki

1998

1996

><VHJ

النوع والسياسات العامة

1997

><NBI

اإلب��داع ،اللغ��ة وامل��رأة :األلق��اب يف خط��اب الرواي��ة الفلس��طينية
املعاصرة

إهلام أبو غزالة

1997

><NVJ
><LTW

الس ��كان واخلصوب ��ة :السياس ��ات الس ��كانية وحق ��وق امل ��رأة
والتنمي ��ة املس ��تدامة

االقتصاد والعمل :الفصل بني اجلنسني يف احلياة االقتصادية
الفلسطينية

Population and Fertility: Population Policies, Women’s
Rights and Sustainable Development

Labor and Economy: Gender Segmentation in Palestinian Economic Life

ريتا جقمان

Rita Giacaman

54

><ZDG
><ZFN

رميا محامي

Gender and Society

النوع والسياسات العامة

النوع والسياسات العامة

المرأة الفلسطينية :الوضع الراهن | Palestinian Women: A status report

Rema Hammami
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INSTITUTE OF WOMEN`S STUDIES

2005

<FBH>

)3(  عدد،دورية دراسات املرأة

1997

<CBG>
<XDV>

<MOD>

) مجيل هالل (العربية:احملرر

1997

2004

)2(  عدد،دورية دراسات املرأة

) مجيل هالل (العربية:احملرر

Review of Women’s Studies, No (3)

Review of Women,s Studies, No (2)

Editor: Penny Johnson (English)

Editor: Penny Johnson (English)

<KPP>
<WHV>

 مل��ف:التعلي��م والن��وع االجتماع��ي يف الضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة
حول احمل��ددات والنتائج

 الن��وع االجتماع��ي والسياس��ة االجتماعي��ة يف:الدع��م االجتماع��ي
فلسطني

Education: A Gender Profile of the Determinants and
Outcomes of Schooling in the West Bank and Gaza Strip

Social Support: Gender and Social Policy in Palestine

منى غالي

Mona Ghali

2009

<SHH>

)5(  عدد،دورية دراسات املرأة
) أمرية سلمي (العربية:احملرر

Review of Women’s Studies, No (5)
Editor: Penny Johnson (English)

Review of Women’s Studies, No (4)

<UBG>

)1(  عدد،دورية دراسات املرأة

)4(  عدد،دورية دراسات املرأة

) مجيل هالل (العربية:احملرر

املرأة والسياسة

إصالح جاد

Review of Women,s Studies, No (1)
Editor: Penny Johnson (English)

Editor: Penny Johnson (English)

الدورية
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2000

<LET>

) مجيل هالل (العربية:احملرر

Penny Johnson

2002

2007

<DUD>

بين جونسون

Palestinian Women: A status report |  الوضع الراهن:المرأة الفلسطينية

الدورية
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1998

<IMQ>

2016

2011

<ZUP>

 إنس���انة وأكادميي���ة ممي���زة (تذك���رات: هال���ة عط���ا اهلل.د
)األصدق���اء

<XUF>

)8(  عدد،دورية دراسات املرأة

 إهلام أبو غزالة وبين جونسون:حترير

2010

<SFY>

)6(  عدد،دورية دراسات املرأة

Review of Women’s Studies, Special Issue (1)

) سوسن وادي (العربية:احملرر

Editor: Penny Johnson (English)

Review of Women’s Studies, No (6)
Editor: Penny Johnson (English)

Hala Atalla: A Human Life
Edited by: Ilham Abu Ghazaleh & Penny Johnson

2002

2011

<WWI>

 امللف الثاني لقضايا املرأة يف الضفة الغربية وقطاع:عق ٌد خطر
)2010 - 2000( غزة احملتلني

 ريت ��ا، مجي ��ل ه�ل�ال، س ��امية البطم ��ة، إص�ل�اح ج ��اد،رمي ��ا محام ��ي
 ب�ن�ي جونس��ون، أيل�ي�ن كت��اب،جقم��ان

A Dangerous Decade: The 2nd Gender Profile of the
Occupied West Bank and Gaza (2000-2010)

Rema Hammami, Islah Jad, Samia Botmeh, Jamil Hilal, Rita
Giacaman, Eileen Kuttab & Penny Johnson
Institute for Community and Public Health, Birzeit University
59

2013

<BYK>

<POM>
<GKX>

Inside Palestinian Hoseholds: Initial Analysis of a
Community-based Household Survey
Edited by: Rita Giacaman & Penny Johnson, Resarch Team:
Lamis Abu Nahleh, Rita Giacaman, Rema Hammami, Jamil
Hilal, Penny Johnson, Eileen Kuttab, Majdi al- Malki & Lisa
Taraki

الدورية

2012

<INP>

)2(  عدد خاص،دورية دراسات املرأة

) سوسن مروة وبين جونسون (العربية:احملرر

)7(  عدد،دورية دراسات املرأة
) سوسن وادي (العربية:احملرر

Review of Women’s Studies, Special Issue (2)

Review of Women’s Studies, No (7)

Editor: Penny Johnson (English)

Editor: Penny Johnson (English)

الدورية
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2016

><TWD

إعادة اندماج النساء الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي:
جوهر عملية مناهضة العنف ضد املرأة يف اجملتمع الفلسطيين

نداء أبو عواد

Re-integration of Women Survivors of Gender-Based
Violence: Combating Violence against Women in Palestinian Society
Nidaa Abu Awwad

60

61

I.4

The Media Development Center was established in 1996
(under the auspices of the Faculty of Arts until 1999), to
play a leading role in the development of an environment
of freedom, independence and pluralism in the media
in Palestine as well as to promote these concepts. Based
on its commitment to the principles of good governance,
respect for human rights and gender sensitivity, the center
seeks to build the human capacity of media institutions,
develop their strategies, raise their professional and ethical
standards and integrate gender into their work, to empower
journalists, work to disseminate media education to various
sectors of non-journalists, contribute to the achievement of
media reform and the enactment of legislation and laws that
guarantee basic media rights.
The Centre also provides vocational training opportunities for
media professionals in the five units of the center: television,
radio, written press, new media, gender, research and media
policies. In cooperation with the Department of Media at
BZU, the Center provides training courses for students and
publishes their written work in its Al-Hal monthly magazine.
Finally, the Center carries out, in its West Bank and Gaza
headquarters, various specialized courses.
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4.I

 (يف1996 يع��ود تأس��يس مرك��ز تطوي��ر اإلع�لام لع��ام
 ليلع��ب دوراً ريادي� ً�ا،)1999 إط��ار كلي��ة اآلداب حت��ى ع��ام
يف تطوي��ر بيئ��ة تس��ودها احلري��ة واالس��تقالل والتعددي��ة يف
ً واس��تنادا.اإلعالم يف فلس��طني والعمل على احلفاظ عليها
إىل التزام املركز مببادئ احلكم الرشيد واحرتام حقوق
اإلنس��ان واحلساس��ية للنوع االجتماعي فهو يس��عى إىل بناء
ق��درات املؤسس��ات اإلعالمية وتطوير اس�تراتيجياتها ورفع
معايريه��ا املهني��ة واألخالقي��ة وإدم��اج الن��وع االجتماع��ي
 والعم��ل، لتمك�ين الصحفي�ين والصحفي��ات،يف عمله��ا
عل��ى نش��ر الرتبي��ة اإلعالمي��ة ملختل��ف القطاع��ات م��ن غ�ير
 واملس��اهمة يف حتقي��ق إص�لاح اإلع�لام،ات/الصحفي�ين
واملساهمة يف سن التشريعات والقوانني اليت تضمن حقوق
.اإلع�لام األساس��ية
ويوف��ر املرك��ز ف��رص التدري��ب امله�ني لالختصاصي�ين
، التلفزي��ون: يف وح��دات املرك��ز اخلم��س،اإلعالمي�ين
 الن��وع، الصحاف��ة املكتوب��ة واإلع�لام اجلدي��د،اإلذاع��ة
 ويق��دم. واألحب��اث والسياس��ات اإلعالمي��ة،االجتماع��ي
، دورات تدريبي��ة للطلب��ة-بالتع��اون م��ع دائ��رة اإلع�لام وينفذ.وينش��ر هلم يف جريدة احلال الش��هرية الصادرة عنه
.يف مقري��ه بالضف��ة وغ��زة العدي��د م��ن ال��دورات املتخصصة
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2001

2001

><GWN

اإلعالم وحرية الرأي يف فلسطني

كريستوفر رويرت وإيرمرتاو دزيبولد ،ترمجة :عارف حجاوي

2003

2004

><UCM

الوصايا العشر للصحافة

القصة اإلذاعية

حكم عبد اهلادي

عارف حجاوي ،رسومات :عمران الرشق

2004

><SNI

><VGV

الكتابة للراديو :مذيع بال نص مذيع أخرس

طالب عوض

2003

شاهد على املستقبل :احللقات اخلمسون كما أذيعت يف الراديو

><EGF

النظم االنتخابية واالنتخابات يف فلسطني

إريك فشتيليوس ،ترمجة :راوية ُمرة

><OEI

2004

2006

><RLF

زبدة النحو :قواعد اللغة العربية للصحافيني واملذيعني والطلبة

عارف حجاوي ،رسومات :رمزي الطويل

><PSC

عزيزي املستمع :األسس الصحافية ملهنة املذيع مع مناذج من
الربامج اإلذاعية

عارف حجاوي

هاينريخ بويل ،أملانيا
64

65

2007

2007

><MLZ

إجراء املقابالت وإدارة احلوار للربامج واألخبار

مجع وإعداد :عماد األصفر

><EAM

املفتاح :قاموس املصطلحات واملفردات العربية الواردة يف اإلعالم
اإلسرائيلي

جوني منصور

2009

2009

><URT

ً
املادة الصحافية :كتابة وحتريراً
وتصحيحا

هشام عبداهلل وإياد الرجوب

66

2009

><GBT

التثقيف اإلعالمي :دليل الطالب

نائلة خليل ،جوهانا هالني ،وكارمليا فلويد ،ترمجة :ختام سالمة
ونائلة خليل

عبد الناصر النجار

><PMJ

التثقيف اإلعالمي :دليل املعلم

نائلة خليل ،جوهانا هالني ،كارميليا فلويد

2010

2010

><TKS

الكتابة اإلبداعية للصحافة

2010

><NKM

><WNI

دليل الوسائط اإلعالمية املتعددة واستخداماتها يف إعداد القصة
الصحافية

لبنى التكروري ،حترير :نبال ثوابتة

ً
فلسطينيا
أخالقيات مهنة الصحافة املمارسة

حترير :نبال ثوابتة

67

2014

2013

><LSC

مؤمتر اإلعالم الرتبوي :اإلعالم والرتبية ...حنو تفاعل خالق

2015

><HEB

الفيلم الوثائقي :دليل مقرتح للتدريس يف اجلامعات والكليات
الفلسطينية

جورج خليفي ،إشراف :نبال ثوابتة وعماد األصفر

2015

2015

><QXA

اإلعالم العمومي الفلسطيين :إمكانيات التحقق ودوره يف إعادة
صياغة اهلوية اجلمعية

عمر نزال وسعيد أبو معال

سلسلة أبحاث وسياسات اإلعالم
68

><NFT

أخالقي���ات مهن���ة الصحاف���ة يف س���ياق الص���راع الفلس���طيين
اإلس���رائيلي

هداية مشعون ومنى خضر ،إشراف :أمل مجال

2016

><FRM

حرية الصحافة يف التشريعات الفلسطينية

ماجد العاروري

وزارة الرتبية والتعليم العالي

2015

تأث�ي�ر التح ��ول الرقم ��ي عل ��ى احملط ��ات االذاعي ��ة والتلفزيوني ��ة
الفلس���طينية

مأمون مطر ،إشراف :نشأت األقطش

2016

><HVE

العوامل املؤثرة على توظيف وأداء اإلعالميات يف املؤسسات
اإلعالمية يف فلسطني من منظور النوع االجتماعي

ناهد أبو طعيمة ،إشراف :وليد الشرفا

><PPV

><QZW

تنظيم قطاع التدريب اإلعالمي يف فلسطني

حممد فيصل الشعييب ،إشراف :أسامة امليمي

سلسلة أبحاث وسياسات اإلعالم
69

2016

2016

><PJZ

إعالم املؤسسات النسوية :قراءة يف األثر واالحتياجات املستقبلية

جنود القاسم وليلى املدلل ،إشراف :لورا اخلوري

2018

><TTU

جاهزية املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية الستخدام قانون حق
احلصول على املعلومات

حممد حسني أبو عرقوب

صاحل مشارقة

املعاجلة الصحفية لعالقة وكالة األونروا بالالجئ الفلسطيين:
دراسة حتليل مضمون لصحف األيام  -القدس -احلياة اجلديدة

لورد حبش ،بهاء توام ،روكسانا سالمة

السياسات التحريرية يف الصحافة الفلسطينية
نائلة خليل ،إشراف :وداد الربغوثي

Gender Mainstreaming and Blackout: An Analytical
Essay on Models of the Palestinian Media Coverage of
Woman’s Issues

><NBS

التنظيم الذاتي يف وسائل االعالم الفلسطينية و"صحافة املواطن"
حسن يوسف دوحان ،إشراف :ماجد تربان وصاحل مشارقة

2016

><TWI

><YCY

><MXB

التعميم والتعتيم يف قضايا النوع االجتماعي :قراءة حتليلية يف
مناذج تغطية الصحافة الفلسطينية املكتوبة للقضايا النسوية

><ETD

2018

2018

2016

2018

العدالة والوصول اىل االنرتنت واملعلومات :حالة دراسية من
فلسطني

صاحل مشارقة

><JWP

مساق اإلعالم والنوع االجتماعي
لبن��ى األش��قر ،اعت��دال جم�ب�ري ،ليل��ى املدل��ل ،عم��اد األصف��ر ،ص��احل
مش��ارقة ،ناه��د أب��و طعيم��ة ،غ��ازي ب�ن�ي ع��ودة ،حتس�ي�ن يق�ي�ن ،لين��ة
ميع��اري ،كارم نش��وان ،روال أب��و دح��و ،حتري��ر :حتس�ي�ن يق�ي�ن

Saleh Masharqa

سلسلة أبحاث وسياسات اإلعالم | Media Research and Policy Series
70

سلسلة أبحاث وسياسات اإلعالم | Media Research and Policy Series
71

2016

2016

><ZKT

مساق اإلعالم والقانون :منوذج دراسي للتثقيف القانوني لطلبة
اإلعالم

معن ادعيس ،كارم نشوان ،حممد أبو عرقوب ،حترير :حممد خضر

2017

><LEE

الدليل اإلعالمي للممارسات املهنية واألخالقية

ترمجة :شريين عبد الرازق

2017

><CBS

><BJR

جولة يف خريطة العامل السياسية

أخالقيات اإلعالم :منوذج مساق للتدريس اجلامعي

عارف حجاوي

صاحل مش��ارقة ،وداد الربغوثي ،س��عيد أبو معال ،تاال حالوة ،حممد
ضراغم��ة ،تغري��د س��عادة ،من��ى خض��ر ،هداي��ة مشع��ون ،منج��د أب��و
ش��رار ،وائ��ل عب��د الع��ال ،حمم��د خض��ر ،أمرية س��لمي ،حترير :صاحل
مشارقة
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I.5

The Development Studies Centre was established in 1997 as
the "Development Studies Program" until 2007. It aims to
deepen the concepts of development and to link them to their
practical context by providing theoretical and conceptual
frameworks that explore the realities of development in
Palestine, including examining the interactions between
economic, social and political factors of development, as
well as the existing structures of power and control that
prevent the achievement of sustainable development due to
the occupation restrictions.
Through a combination of academic research and
community activities, the Center seeks to strengthen the
solid relations between theory and practice. Its activities
in this field include: seminars, workshops, field surveys,
evaluation studies, and needs assessment. On the one hand,
the Centre works on a number of research projects in various
development areas in cooperation and coordination with
local and international institutions, and on the other hand, it
implements a number of other community projects aimed at
empowering marginalized groups and integrating them into
the development process.
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5.I

 (باس��م1997 يع��ود تأس��يس مرك��ز دراس��ات التنمي��ة لع��ام
 ويهدف إىل تعميق.)2007 "برنامج دراسات التنمية" حتى عام
مفاهي��م التنمي��ة وربطه��ا بس��ياقها العمل��ي من خ�ل�ال تقديم
،أط��ر نظري��ة ومفاهيمي��ة تتح��رى واقع التنمية يف فلس��طني
مب ��ا يش ��مل دراس ��ة التفاع�ل�ات ب�ي�ن العوام ��ل االقتصادي ��ة
 فض�ل�ا ع��ن بنى الس��لطة،واالجتماعي��ة والسياس��ية للتنمي��ة
والس��يطرة القائمة اليت حتول دون حتقيق تنمية مس��تدامة
.ارتباط��ا بالس��ياق ال��ذي يفرض��ه االحت�ل�ال عليها
حي��اول املرك��ز م��ن خالل مجعه ب�ين األحباث األكادميية
 أن يع��زز الرب��ط احملك��م ب�ين،والنش��اطات اجملتمعي��ة
النظري��ة واملمارس��ة التنموي��ة؛ إذ تش��مل أنش��طته يف ه��ذا
 واملسوح امليدانية والدراسات، الندوات وورش العمل:اجملال
 يعمل املركز، فمن ناحية. وتقييم االحتياجات،التقييمية
عل��ى ع��دد من املش��اريع البحثية يف ش��تى اجمل��االت التنموية
 ومن ناحية،بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات حملية ودولية
أخرى ينفذ املركز عددا آخر من املشاريع اجملتمعية اليت
ته��دف إىل متك�ين الفئ��ات املهمش��ة ودجمه��ا يف عملي��ة
.التنمية
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1997

1997

><PUR

حقوق االنسان والتنمية البشرية املستدامة يف فلسطني

التنمية البشرية والبيئية يف فلسطني

مرفت رمشاوي

جاد اسحق وفيوليت قميصة

1997

النوع االجتماعي والتنمية البشرية يف فلسطني
جمموعة باحثني

ابتسام أبو دحو

76

><ZCR

Ziad Abdeen

1998

><DHL

التعليم يف فلسطني :حملة اسرتاتيجية

مؤسسة احلق
معهد الدراسات التطبيقية (أريج) ،القدس

><VRN

Palestinian Health Strategy: The Challenges Ahead

1997

><EYJ

سلسلة دفاتر تنموية

1997

><QKG

1997

برنامج دراسات املرأة ،جامعة بريزيت

الالجئ الفلسطيين إىل أين؟

ناجح جرار

1998

><EWO

التخطي���ط االقتص���ادي يف فس���طني (معطي���ات ،مالحظ���ات،
وجهات نظر)

حترير :نادر عزت سعيد

><AGQ

متويل التنمية يف فلسطني

حترير :نادر عزت سعيد ونوران نصيف

سلسلة دفاتر تنموية|Monograph Series on Human Development

Al-Quds University

سلسلة التخطيط من أجل التنمية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

برنامج اهلجرة القسرية ،جامعة النجاح الوطنية
77

1998

2012

2011

><XUL

املرأة الفلسطينية والتنمية

><PIU

><MRQ

املقاومة كمكون ضروري للتنمية يف السياق االستعماري:
ً
منوذجا
محلة املقاطعة

حترير :نادر عزت سعيد ونوران نصيف

1997

عمر الربغوثي

><FEA
><FTQ

التنمية كأداة للنضال :مواجهة واقع اهليمنة يف فلسطني

فلسطني ملف التنمية البشرية1997–1996 :

آدم هنية

رئيس الفريق :إبراهيم الدقاق

Resistance as an Indispensable Component of Development under Colonial Conditions: Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) as a Case Study

)Palestine: Human Development Profile (1996–1997
Team Leader: Ibrahim Dakkak

Omar Barghouti

2012

2012

><JOL

الليربالية اجلديدة والتنمية الفلسطينية :تقييم وبدائل

توفيق حداد

سلسلة التخطيط من أجل التنمية
78

سلسلة أوراق عمل تنموية

2002

2000

><BMH

الرتوي���ج للدميوقراطي���ة يف فلس���طني :املس���اعدات اخلارجي���ة
ودمقرط ��ة الضف ��ة الغربي ��ة وقط ��اع غ ��زة

ليلى فرسخ

وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،ورابطة اجلامعيني  -كلية بولتيكنيك فلسطني

><SFV
><KZA

><VXF
><VZK

فلسطني :تقرير التنمية البشرية ()2002

فلسطني :تقرير التنمية البشرية ()1999–1998

رئيس الفريق :نادر عزت سعيد

رئيس الفريق :نادر عزت سعيد

)Palestine: Human Development Report (1998 –1999

)Palestine: Human Development Report (2002

Team Leader: Nader Izzat Said

Team Leader: Nader Izzat Said

سلسلة أوراق عمل تنموية
[تقارير التنمية البشرية]

وزارة التخطيط | Ministry of Planning
79

1998

2005

><QYT
><JEQ

1998

><PYK

الطلب على العمالة الفلسطينية يف إسرائيل واألراضي احملتلة

فلسطني :تقرير التنمية البشرية ()2004

رئيس الفريق :نادر عزت سعيد

حممد خليفة

)Palestine: Human Development Report (2004

><EHB

[تقارير التنمية البشرية]
80

سلسلة الرسائل | Dissertation Series

التنمية يف فلسطني :ببليوغرافيا مشروحة

Women and Work in Palestine

منس ��قة فري ��ق العم ��ل :راقي ��ة أب ��و غ ��وش ،باحث ��ون ميداني ��ون :أمي ��ن
عبداجملي���د ،أنيت���ا فيتول���و ،وحلم���ي األع���رج

Anita Vitullo, Hilmi Araj & Nader Said

التنمية البشرية يف فلسطني :مساهمات أولية يف النقاش الدائر
حول املفهوم والقياس

حترير :نادر عزت سعيد

وزارة التخطيط | Ministry of Planning

1999

1999

><UAK

Nasser Ali

><WWO

Coordinator: Raqia Abu Ghosh, Field Researchers: Anita Vitullo, Ayman Abdel Majid & Hilmi Al A’araj

1998

Economic Growth and Development under Conditions
of Stress: The Agriculture Economy of the Occupied
Palestinian Territories and Israeli Occupation

><VQJ

Development in Palestine: An Annotated Bibliography

Team Leader: Nader Izzat Said

1998

1998

><SUU

><HPI
><MGI

التحديات واألولويات من منظور الشباب الفلسطيين

سالم كنعان ،مدير ومراجع البحث :نادر سعيد ،حترير :ناديا جاسر،
مراجعة :ريتا جقمان وهديل رزق القزاز ،ترمجة :حممد فياض صالحات

الفقر يف فلسطني :دراسة حاالت
هديل رزق القزاز ونادر عزت سعيد ،باحث مساعد :أمين عبد اجمليد

Risk Factors & Priorities: Perspectives of Palestinian
Young People

Salam Kanaan, Research Director & Reviewer: Nader Said,
Editor: Nadia Jaser

منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) | UNICEF
81

Palestinian Development: Knowledge and Progress
Ken Cole

<FSC>

<LCT>
<FJK>

<ORE>

<MPH>

1999

1999

2000

2001

The Impact of the Palestinian Intifada on International
Funding: Reality and Prospects

:)1998( قراءات فلسطينية يف تقرير التنمية البشرية الدولي
أوراق عمل

حنو تنمية زراعية بديلة ومعتمدة على الذات

جورج كرزم

The Global Human Development Report (1998): Palestinian Readings

<DLN>

<ATY>

<DPA>

حماضرات يف التنمية واملقاومة

غازي الصوراني

2000

2001

2003

:السياسات االقتصادية والتنمية البشرية يف فلسطني
1999–1994

جمموعة باحثني

<QBF>
<WZQ>

حنو تطوير العالقة بني ذوي االحتياجات اخلاصة ومراكز التأهيل
 دراسة تقييمية من وجهة نظر املنتفعني:يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 دراسة حالة جمتمعية (مسح أساسي ملنطقة:حاجات وأولويات
)غزة الوسظى

A Participatory Study from the Perspectives of People with
Disability in the West Bank & Gaza Strip: A Baseline Consumer Survey

Needs and Priorities: A Community Study of the Gaza
Middle Area

 ليلى العطشان: مستشار، أمين عبد اجمليد: مساعد حبث،نادر عزت سعيد

Principal Researcher: Nader I. Said, Research Assistant: Ayman Abdulmajid, Consultant: Laila Atshan

Handicap International | العالمية للمعاقين
83

1999

 نادر سعيد: مشرف ومراجع،مضر قسيس

Mudar Kassis, Research Director: Nader Izzat Said

َ مركز العمل التنموي
»«معا
Partners in Development| شركاء في التنمية

82

2004

2004

><IMO
><YRH

األطفال الفلسطينيون يف سوق العمل :دراسة نوعية باملشاركة

نادر سعيد وأمين عبد اجمليد ،مستشار :اعتماد مهنا ،منسق البحث
يف غزة :غسان أبو حطب

Palestinian Children in the Labour Market: A Qualitative Participatory Study

2004

><PWV

االنتخابات الفلسطينية من وجهة نظر اجلمهور الفلسطيين:
اإلمكانيات واحملددات وملف الناخبني

نادر عزت سعيد وأمين عبد اجمليد

2004

><QXZ

جمتمع املعرفة وامكانيات التنمية :قراءات فلسطينية يف تقرير
التنمية اإلنسانية العربية للعام 2003

><VJQ
Community Organizing in the West Bank: Opportunities
and Obstacles in the Civil Society

حترير :نادر سعيد

Sarah Jessup, Nader Said & Shahnaz Jubran

Team Leader & Researcher: Nader Izzat Said, Research Coordinator & Researcher: Ayman AbulMajeed, Research Consultant: Itimad Mohanna, Research Coordinator/ Gaza Strip:
Ghassan Abu Hattab, Translation: Nawal Khalily & Vera Nofal

2004

2004

><SEZ

الدستور الفلسطيين ومتطلبات التنمية البشرية :أحباث وأوراق
عمل

حترير :نادر عزت سعيد ،أمين عبد اجمليد ،وعبد الكريم الربغوثي

منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) | UNICEF
84

2007

2006

><FQB

حول الدستور الفلسطيين املقرتح :وقائع ندوة
حترير :عبد الكريم الربغوثي ،نادر عزت سعيد ،ووسيم أبو فاشة

><BPC

><ZQA

قطاع غزة بعد االنسحاب :دراسة تقييمية للواقع ورؤية مستقبلية

رئي��س الفري��ق :ن��ادر س��عيد ،حتري��ر :مفي��د قس��وم ،نادر س��عيد ووس��يم
أبوفاشة

مذكرات يف التنمية البشرية :توثيق وحتليل التجربة الفلسطينية
()2007–1998

نادر عزت سعيد

هيئة تنسيق اجلمعيات األهلية العاملة يف التجمعات الفلسطينية
85

2007

2009

2007

><UUC

2010

><SVP

><TNQ

Contribution to the Analysis of Health Equality

تنمية َع البساطة :منهج يف التنمية

التيار الثالث يف السياق الفلسطيين :حول املفهوم والتطبيقات يف
التنمية والدميقراطية

وداد الربغوثي

Mohammad Abu–Zaineh

رئيس الفريق :نادر سعيد ،حترير :عمران الرشق ،نادر سعيد ،وليد
موسى ،ورامي مراد

2008

><DKM

قياس الرتاجع يف سوق العمل الفلسطيين

><NES

صوت شباب غزة يعلو :أصوات من أجل التغيري

غاري سوتنيك

Measuring Slack in the Palestinian Labor Market

Gazan Youth Speak Out: Voices for Change

Garry Sotnik

حمددات النجاح يف البحث عن عمل بني االفواج االخرية من
خرجيي اجلامعات يف الضفة الغربية وقطاع غزة

باحث رئيسي :غاري سوتنيك

Determinants of Job–Search Success for Recent University Graduates in the West Bank and Gaza Strip
Principal Researcher: Garry Sotnik

2010

2009

><WZR

2011

><OMP

><TDB

حتسني تدفق املعلومات بني اجلامعات والشباب وسوق العمل
واالرتقاء بالتعليم وتطوير القوة العاملة

توجهات ومؤشرات حول اإلعاقة يف األراضي الفلسطينية

ليزا موناغان ،حبث ميداني :النا حجازي ،ترمجة :رانيا فلفل

Improving the Flow of Information between Universities, Youth, and the Labor Market to Enhance Learning
and Development of Workforce
Principal Researcher: Lisa Monaghan, Field Work Coordinator: Lana Hijazi, Translation: Rania Filfil

البيدر
86

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

مركز املرأة الفلسطينية للدراسات والتوثيق
87

2013

2014

2013

><BWA

دليل آداب التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

2014

><VKG
><KAK

><QEO

حنو اقتصاد سياسي للتحرر :قراءات نقدية للتنمية يف السياق
االستعماري

جمموعة باحثني

دليل ومبادئ عمل تطبيقية حول البحوث امليدانية يف األراضي
الفلسطينية احملتلة

><FOD

دليل مشول األطفال ذوي اإلعاقة يف رياض األطفال

أمين عبد اجمليد وأباهر السقا

A Guide to Applied Field Research in the Occupied Palestinian Territories
Ayman AbdulMajeed & Abaher Sakka

2013

2013

><WUK

أشخاص غري مرئيني :النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والوصول
إىل مؤسسات اجملتمع املدني واملنظمات احلقوقية يف الضفة
الغربية وقطاع غزة واملخيمات الفلسطينية يف لبنان

2014

><CCG

وصول النساء ذوات اإلعاقة ألركان العدالة الرمسية

أمين عبد اجمليد

2014

><MVE

دليل مشول األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع

><VDE

اإلعاقة والتغيري يف اجملتمع

عماد الصرييف

عماد الصرييف

مؤسسة قادر للتنمية اجملتمعية
88

89

2014

2014

><TKG

><CZU

تعزيز التبادل التجاري والتعاون االقتصادي يف الضفة الغربية
ويف داخل إسرائيل :بديل عربي "مشالي" لألسرلة

رجا اخلالدي وقصي السطري

Strengthening Trade and Economic Interaction between Palestinians in the West Bank and Inside Israel:
an Arab “north–north” alternative to Israelization

2014

2014

><URG

><FOY

قبل األزمة بقليل :سياسات إغراق الضفة الغربية بالديون

ظاه���رة االنف���اق يف قط���اع غ���زة :االقتص���اد املدم���ر ،ال���زواج
الكاثوليك���ي ،واحلص���اد املُ���ر

Just Ahead of the Crisis: Policies Designed to Plunge
the West Bank into Debt

The Tunnel Economy in the Gaza Strip: A Catholic Marriage

إياد الرياحي وناهد مسارة

مسري أبو مدللة وغسان أبو حطب

Sameer Abumdallal, Ghassan AbuHatab

Iyad Riyahi & Nahed Samarah

اإلقراض والسياسات التنموية يف األراضي الفلسطينية احملتلة

فراس جابر وعماد الصرييف

Lending and Development Policies in the Occupied Palestinian Territories
Firas Jaber & Imad Sayrafi

Raja Khaldi & Qossay Alsattari

2014

2014

><CVF

دليل عائالت األشخاص ذوي اإلعاقة

2014

><KAY

دليل الضغط واملناصرة لقضية اإلعاقة :مفاهيم وتطبيقات

2015

><ZYX

><PKF

رصد واقع السياحة يف فلسطني :تقرير حتليلي

قراءات فلسطينية يف تقرير التنمية البشرية الدولي للعام 2014

بالل الفالح

مجيل هالل ،آيلني كتاب ،وأمين عبد اجمليد

Mapping Tourism in Palestine: Analytical Report
Belal Fallah

وزارة السياحة واآلثار | Ministry of Tourism and Antiquities
90

91

2017

2015

2015

<TLM>

<UQI>

 دراسات عن اهلوية واملكان واملشاركة:الشباب الفلسطيين
اجملتمعية

 مجيل هالل:حترير

Palestinian Youth: Studies on Identity, Space and Community Participation
Edited by: Jamil Hilal

<WRR>

قراءة يف بعض التغريات السوسيو حضرية يف رام اهلل وكفر
عقب

 يامسني قعدان وسارة: مساعدا البحث،مجيل هالل وأباهر السقا
زهران

Critical Readings of Development Under Colonialism:
Towards a Political Economy for Liberation in the
Occupied Palestinian Territories

A Reading on the Socio Urban Changes in Ramalah and
Kufur Aqab
Jamil Hilal, Abaher El–Sakka, Research Assistants: Yasmeen
Qadan, Sarah Zahran

2017

2017

<VTJ>

<HFT>

:التحوالت العمرانية واالجتماعية بني اقصاء وحضرنة الريف
دراسة حاليت عناتا وبريزيت

 عال جوالني وحممد: مساعدا البحث،يزيد الرفاعي ودمية ياسر
الرفاعي

Urbanization and Exclusion as Tools of Transitional Rural Formation: the Cases of Anata & Birzeit

تقرير حول تلبية حقوق االطفال ذوي االعاقة

سائد درة

A Report on Meeting the Rights of Children with Disabilities
Saed Dorra

Yasid El Rifai & Dima Yaser, Research Assistants: Mohammad
Rifai & Ola Joulani

)هيئة خدمات األصدقاء األمريكية (الكويكرز
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I.6

6.I

The Ibrahim Abu-Lughod Institute for International Studies
was established in 1998 to grant a master's program in
International Studies. The institute was named in honor
of the late Prof. Ibrahim Abu-Lughod (one of the most
prominent academics and contemporary thinkers). The
Institute combines, through its work and through its crossdisciplinary master's program, between politics, diplomacy
and foreign policy. It also combines knowledge, research
and leadership to promote and engage various actors in
constructive dialogues, in an effort to improve decisionmaking at the level of international relations.
The Institute is committed to being a reference for decision
makers in particular, and the public at large, providing
unbiased research and providing interactive platforms that
encourage discussion of the most important developments
in international relations that affect the Palestinian cause.
The Institute is also committed to qualifying its graduates
to play leadership roles, armed with the skills and analytical
capabilities that enable them to understand and analyze
contemporary international issues related to Palestine.
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تأس��س معه��د إبراهي��م أب��و لغ��د للدراس��ات الدولي��ة ع��ام
ّ
وسي
ّ ُ . لريعى برنامج املاجستري يف الدراسات الدولية1998
ملؤسس��ه الراح��ل الربوفيس��ور
ّ املعه��د به��ذا االس��م تكرمي��ا
ّ
واملفكري��ن
إبراهي��م أب��و لغ��د (أح��د أب��رز األكادميي�ين
 وجيم��ع املعه��د ضم��ن جم��ال عمل��ه وم��ن خالل.)املعاصري��ن
طرح��ه لربنام��ج املاجس��تري العاب��ر للتخصص��ات م��ا ب�ين
 كم��ا جيمع.السياس��ة والدبلوماس��ية والسياس��ة اخلارجي��ة
م��ا ب�ين املعرف��ة والعم��ل البحث��ي والقي��ادة لتعزي��ز وإش��راك
ً � س،خمتلف اجلهات الفاعلة يف حوارات ب ّناءة
�عيا لتحس�ين
.عملي��ة صن��ع الق��رار عل��ى مس��توى العالق��ات الدولي��ة
،خباصة
ويلت��زم املعه��د ب��أن يك��ون مرجع� ً�ا لص ّن��اع الق��رار
ّ
ً ومقد
م��ا
ّ  مو ّف��راً البح��وث غ�ير املنح��ازة،والش��عب بعا ّم��ة
ّ �منص��ات تفاعلي��ة حت
�ث عل��ى نق��اش أه � ّم التط � ّورات عل��ى
ّ
صعي��د العالق��ات الدولي��ة وال�تي تؤ ّث��ر عل��ى القضي��ة
 كم��ا ويلت��زم املعه��د بتأهي��ل خ ّرجيي��ه للع��ب.الفلس��طينية
 مس��لّحني بامله��ارات والق��درات التحليلي��ة،أدوار قيادي��ة
ّ ال�تي
متكنه��م م��ن فهم وحتلي��ل القضايا الدولي��ة املعاصرة
.املتعلق��ة بفلس��طني
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2000

1999

><QTH

The Becoming of Returnee States: Palestine, Armenia,
Bosnia

2002

><TSV

عمليات حفظ السالم الدولية :مناذج وقضايا

ماراك جولدينغ ،حترير النص العربي :أمل جادو

Political Transitions in the Arab World: Part Three
)(Contemporary Paradigms and Cases
Edited by: Roger Heacock

Marrack Goulding

2001

><TGC

Political Transitions in the Arab World: Part One
)(Theoretical Considerations & Inter-regional Parallels
Ronald Suny, Philippe Schmitter, Javier Santiso, Introduction
by: Roger Heacock

االنتقالي ��ة السياس ��ية يف الوط ��ن العرب ��ي :اجل ��زء الثان ��ي (قضاي ��ا
اإلنتقالي ��ة يف التاري ��خ العرب ��ي اإلس�ل�امي املبك ��ر)

نماذج وقضايا في النظام الدولي |Models and Cases in the International System
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لك ��ي نتخط ��ى األزم ��ة :حن ��و خط ��ة اس�ت�راتيجية جدي ��دة للعم ��ل
الفلس���طيين

علي اجلرباوي ،تعقيب :فؤاد مغربي ،جورج جقمان ،وممدوح نوفل

2003

2002

><IMD

خليل عثامنة ومجال جودة

><OGJ

><NPR

Peacekeeping: Models and Cases

2001

2001

><PVX

><PLU

سياسة الواليات املتحدة اخلارجية والقضية الفلسطينية

فؤاد املغربي ،تعقيب :نبيل قسيس ،رشيد اخلالدي ،وغسان اخلطيب

خصوصية نشوء وتكوين النخبة الفلسطينية

حسن خضر ،تعقيب :علي اجلرباوي

نماذج وقضايا في النظام الدولي |Models and Cases in the International System
سلسلة دراسات استراتيجية|A Series of Strategic Papers
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2003

2003

><IEA

2004

><DLF

من اجلهاد إىل التعايش السلمي :تطور املفاهيم اإلسالمية يف
السياسة والعالقات الدولية

رجا بهلول ،تعقيب :حمسن يوسف وجورج جقمان

الثقافة السياسية يف فلسطني :دراسة ميدانية

حممود ميعاري ،تعقيب :علي اجلرباوي وباسم الزبيدي

From Jihad to Peaceful Co-existence: The Development
of Islamic Views on Politics and International Relations
Raja Bahlul

2003

2003

><HTV

احلق السعودي يف جنوب النقب الفلسطيين

حمسن يوسف ،تعقيب :حسني الرمياوي وجوني عاصي

سلسلة دراسات استراتيجية | A Series of Strategic Papers
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2004

><THJ

Prospects for and Obstacles to Achieving a Viable
Palestinian State: What Can an Actor with Inferior
Power Capabilities Do in a Graduated Prisoner's
?Dilemma
Martin Beck, Comments by: Samir Awad & Roger
Heacock

2004

><WLT

The Myth of Camp David or the Distortion of the
Palestinian Narrative
Helga Baumgarten, Comments by: Martin Beck & Suleiman
Rabadi

><XTG

اليسار اإلسالمي :إطاللة عامة

نصر حامد أبو زيد ،تعقيب :جورج جقمان وإياد الربغوثي

2004

><DWV

العالق ��ات العربي ��ة  -العربي ��ة يف ظ ��ل اهليمن ��ة األمريكي ��ة :رؤي ��ة
اس�ت�راتيجية

حسن نافعة ،تعقيب :مسري عوض وعلي اجلرباوي

><RLZ

األمم املتحدة وأزمة الدبلوماسية املتعددة األطراف

جوني عاصي ،تعقيب :ناصر جاد اهلل وروجر هيكوك

سلسلة دراسات استراتيجية | A Series of Strategic Papers
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2005

2005

><PVU

Beyond the Armed Struggle: The Relationship of
International Law and International Organizations to
the Palestinian Cause

2006

><AGC

معوقات الدور األوروبي يف تسوية الصراع العربي -اإلسرائيلي

غسان العزي ،تعقيب :علي اجلرباوي ومسيح شبيب

2006

><JTT

العوملة واألصولية :احلالة اإلسالمية

عبد الكريم الربغوثي ،تعقيب :حسن لدادوة وإياد الربغوثي

Jean Allain, Comments by: Joni A'asi & Samer Fares

2005

2006

2005

><CBX

النظرية واأليديولوجية يف العالقات الدولية منذ نهاية احلرب
الباردة

جوني عاصي ،تعقيب :مسري عوض وسامر الفارس

2008
د .خالد الحروب

هذا الكتاب

اإلصالح :جذوره ومعانيه وأوجه استخداماته (احلالة الفلسطينية
ً
منوذجا)

باسم الزبيدي ،تعقيب :هاني املصري ومضر قسيس

سلسلة دراسات استراتيجية | A Series of Strategic Papers
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فك الصهيونية :الفضاء واأليديولوجيا يف املدينة اإلسرائيلية

إمساعيل الناشف ،تعقيب :عبد الرحيم الشيخ

Towards a New Tricontinental? Shifting Perspectives
and Realities in the International System
Roger Heacock

ـارب
التجرب ــةُ التُّركي ــةُ و َتج ـ ُ
ِسالميةِ
ِ
العربية
الحركات اإل
ّ
ّ

د .خالد الحروب

تعقيب
معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية

><OTV

><EGX

><YAX

ISBN 978-9950-316-393

ـار اإلسالمـ ـ ـ ُّـي
ال َّتيـ ـ ـ ُ
اسية:
والعلمنةُ ِّ
الس َي ّ
التَّي�ا ُر اإلسالم�يُّ والعلمن ُة ال ِّسيَاسيّة

تطرح تجربة اإلسالميين األت��راك تحدي ًا كبيراً على عموم
الحركات اإلسالمية المعتدلة التي تتبنى نهج التغير السلمي،
وبخاصة المنتسبة منها لمدرسة حركة اإلخوان المسلمين ،أو
تلك المتأثرة بها .تجربة اإلسالميين األتراك تطورت ،في بعض
جوانبها قريبة ومتأثرة ،بالمدرسة اإلخوانية ،وبخاصة في حقبة
سبعينيات القرن الماضي ،وتحت قيادة نجم الدين أربكان .بيد
أن ما تطورت إليه الشرائح األوسع من تلك الحركة ،عبر ثالثة
عقود من المجابهة السياسية مع خصومها ،وإعادة اإلنتاج
الداخلي لفكرها وتجربتها ،وانتهائها إلى شكل حزب العدالة
والتنمية الحاكم في تركيا اآلن ،اتخذ مساراً بعيد الصلة عن
المسار الذي استمرت عليه الحركات اإلخوانية في تعاطيها مع
السياسة والتغيير االجتماعي .وأهم افتراق صار يميز التجربة
التركية في تحوالتها األخيرة عن التجارب األخوانية يتمثل في
التأكيد الراهن على فصل الدين عن الحكم ،والقبول بعلمنة
الممارسة السياسية.

سلسلة دراسات استراتيجية ()19

النائب د .أيمن دراغمة

><KER

2008

التيار اإلسالمي والعلمنة السياسية :التجربة الرتكية وجتارب
احلركات اإلسالمية العربية

خالد احلروب ،تعقيب :أمين دراغمة

سلسلة دراسات استراتيجية | A Series of Strategic Papers
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2003

2008

><VKK

النزاعات املسلحة وأمن املرأة

سبل تفعيل وتطوير الكفاءات الشابة يف مؤسسات السلطة
الوطنية الفلسطينية

علي اجلرباوي وعاصم خليل

Armed Conflicts and Security of Women
Ali Jarbawi & Asem Khalil

2004

سامر سالمة وفاروق الديك

2004

><YJK

دور ومكان ��ة الك ��وادر النس ��ائية يف املؤسس ��ات احلكومي ��ة:
إش ��كاليات وتوصي ��ات

مارلني الربضي

سلسلة دراسات استراتيجية | A Series of Strategic Papers
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2004

><JCD

أوراق سياساتية حول اإلصالح يف املؤسسات الفلسطينية

><JIG

املؤسسات احلكومية وغري احلكومية الفلسطينية :إشكاليات
العالقة والتنسيق

عزت عبد اهلادي وصاحل مشارقة

2004

><ZNT

دور حركة فتح (احلزب احلاكم) والكوادر الفتحاوية العاملة
يف الوزارات يف تعزيز عملية اإلصالح

أسامة البسط ونايف سويطات

2004

><YQK

العالقة بني اهليئات احمللية ووزارة احلكم احمللي :الصالحيات
وإشكالية العالقة

وليد وهدان ومنيف طريش

2004

><KWH

><LID

الشباب وإشكالية العمل الدبلوماسي الفلسطيين

بعض قضايا التشريع من منظور شبابي

مريفت حسن وربيع احلنتولي

دالل سالمة وأمحد جمدالني

أوراق سياساتية حول اإلصالح يف املؤسسات الفلسطينية
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2000

2004

><NNF

ً
ارتباطا بقضية اإلصالح
واقع وصالحيات األجهزة االمنية

عيسى أبو عرام وإبراهيم املصري

2001

2003

><YYI

><DSM

قراءات أولية يف نتائج وأبعاد االنتخابات االسرائيلية

اجلنسية واملواطن الفلسطيين

معتز قفيشة

The Impact of the Israeli Elections on the Local, Regional, and International Levels: A Preliminary Analysis

2002

><WCB

األس���رى الفلس���طينيني يف الس���جون اإلس���رائيلية بع���د أوس���لو:

1999 –1993

عيسى قراقع ،تقديم هشام أمحد فرارجة

2003

2003

><DIZ

Jean Allain

ً
ً
آثاراحلرب االمريكية على العراقً :
وحمليا
إقليميا
دوليا،
جمموعة باحثني

2003
2011

><DOV

On Achieving Palestinian Statehood: Concepts, Ends
and Means from The Perspective of International Law

><BSQ

The New Palestine, The New Europe

><KMB
><ZNC
Ibrahim Abu-Lughod: Resistance, Exile and Return
)(Conversations with Hisham Ahmed-Fararjeh
Hisham Ahmad Mafarjeh

إبراهي��م أب��و لغ��د :مقاوم��ة ،منف��ى وع��ودة (حمادث��ات م��ع هش��ام
أمح��د فرارج��ة)

هشام أمحد فرارجة ،ترمجة :رائد بدر ،حترير :رائد اشنيور
أوراق سياساتية حول اإلصالح يف املؤسسات الفلسطينية
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2004

2004

2006

><EPK

التاري ��خ االجتماع ��ي الفلس ��طيين :ب�ي�ن غاب ��ة األرش ��يف وأش ��جار
احلكاي ��ات

حترير :وسام رفيدي

Between the Archival Forest and the Anecdotal Trees: A
Multidisciplinary Approach to Palestinian Social History

><IHE

قضايا فلسطينية حول االنسداد السياسي وآفاق االنعتاق

حترير :وسام رفيدي

Palestinian Issues on the Political Stalemate and Horizons for Release

2007

><SNJ

الدين ،الدولة واجملتمع الدولي

><YGE

مفهوم وممارسة الدبلوماسية :جتارب حملية وفلسطينية

جمموعة باحثني

جمموعة باحثني

Religion, the State and International Society
Various Researchers

Edited by: Wisam Rafidi

Edited by: Dua’ Nakhala, Muna El-Tamemy & Helda Kojstek

2005

2005

2008

2008

��WMJLL�« WOÝUO��« ‚U�ü«Ë wMOD�KH�« wÝUO��« ÂUEM�« q³I²

ÍbO�— ÂUÝË ∫d¹d%

><BDQ

><SLK

><XLC

><ACV

WOMOD�KH�« W�ÝRL�« åsÞ«u�ò
�WOÞ«dIL¹b�« WÝ«—b

مستقبل النظام السياسي الفلسطيين واآلفاق السياسية املمكنة

حترير :وسام رفيدي

قضايا يف اللجوء واهلجرة

الشرق األوسط :التحدي والتصدي

جمموعة باحثني

The Middle East: Chgallenge and Response

جمموعة باحثني

الالجئون الفلسطينيون :قضايا مقارنة
جمموعة باحثني

Various Researchers

مواطن ،املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميوقراطية
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The Ibrahim Abu-Lughod Institute of International Studies
The Ibrahim Abu-Lughod Institute of International Studies (IALIIS), previously
known as The Graduate Institute of International Studies, was re-named in honor
of Dr. Ibrahim Abu-Lughod, the late professor of international studies, under
whose leadership the Institute was established in 1998. The IALIIS’s mission is to
contribute to the establishment of a dynamic, democratic Palestinian state that
entertains strong ties to the international system. Since its establishment, more
than 350 students have obtained masters degrees in international studies, and
have entered the Palestinian National Authority or the private sector where they
have as a group excelled. Many of them have obtained Ph.D. in one of the
disciplines related to the field of international Studies.

Palestinian Refugees: Different Generations, but One Identity

2012
This research stems from an interest in understanding the intergenerational
differences in maintaining transnational migratory networks and the role of
these networks in the formation of a Palestinian identity in exile. The main theme
for investigation is how transnational activities of first and second generation of
Palestinian Diaspora are related to the creation of transnational identities in the
deterritorialized context of dispersal. The research attempts to fill significant
research gaps identified in the context of diasporic communities. First, limited
research has focused on inter-generational differences in terms of maintaining
ties across borders through such transnational activism as travelling to the country of origin. Whereas first-generation diapsora have been explicitly addressed,
more thorough investigations are needed in order to determine the significance
of maintain ties with the country of origin for second-generation migrants,
particularly their meaning for notions such as home and identity.

2012

2011

2011

Palestinian Refugees: Different
Generations, but One Identity
Birzeit University
Birzeit - Palestine
2012

<UBZ>

ISBN 978-9950-316-49-2

Birzeit - Palestine 2012

The Forced Migration and Refugee Unit
The Forced Migration and Refugee Unit (FMRU) was established in 2007 (then
known as the Refugee and International Migration Resource Unit) as part of the
(IALIIS) at Birzeit University. This is the first Unit of its kind in Palestine as it
provides a concentration program in Forced Migration and Refugee Studies as a
part of the Master programme in International Studies and hence conferring a
new academic dimension which is international and comparative in nature in
forced migration and refugee studies.

<XQH>

Palestinian Refugees: Different Generations but One
Identity
Edited by: Sunaina Miari & Thomas Aboud

<CTF>

Palestinian Diaspora in Transnational Worlds: Intergenerational Differences in Negotiating Identity, Belonging
and Home

<MGF>
<LPY>

 وسياسات، وروايات، حقوق:الالجئون الفلسطينيون

جمموعة باحثني

Ismat Zaidan

غربية- مداخالت شرقية:البحث النقدي يف العلوم االجتماعية
عابرة لالختصاصات

 ورائد، جمدي املالكي، ادوارد كونت، روجر هيكوك:حترير
 اليز اغزريان: ترمجة،بدر

Critical Research in the Social Sciences: A Transdisciplinary East- West Handbook
Edited by: Roger Heacock & Edouard Conte

2013

<EIV>

Palestinian Refugees: A Comparative Approach

2013

<VYB>

2011

<QHS>

 التجربة الفلسطينية (مقاربات يف:دبلوماسية التحرر الوطين
)القانون الدولي والعالقات الدولية

 مروان الربغوثي: تقديم،رشاد توام

2011

<KKY>

 إحياء منوذج:إبراهيم أبولغد واملثقف امللتزم

 رائد اشنيور:حترير النص العربي

Gaza- Palestine: Out of the Margins
Edited by: Mehrene Larudee

Ibrahim Abu-Lughod and the Engaged Intellectual: Resurrecting a Model
English Text Edited by: Roger Heacock

Institute of Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences |  األكاديمية النمساوية للعلوم،معهد علم االنسان االجتماعي
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2017

<MRA>

 سؤال التمثيل واحلماية:الالجئون يف وطنهم

 عبد الكريم الربغوثي: إشراف، سهيلة عبد اللطيف:إعداد وحترير

2013

<GMU>

<TQN>

/حرك��ة الس��كان الداخلي��ة واخلارجي��ة وأثره��ا عل��ى الس��لطة
الدول��ة الفلس��طينية

جمموعة باحثني

Refugees in Their Homeland: The Question of Representation and Protection

2013

2013

<IMH>

A Narration Without an End: Palestine and the
Continuing Nakba

 مقارنة عرب األجيال:روايات الالجئني الفلسطينيني

 رشاد توام: حترير،أمل زايد

Zarefa Ali, Supervision: Rana Barakat

Edited by: Suhaila Abdel Latif, Supervision: Abdul Karim
Barghouti

2017

<XOB>

The Archival Globalization of Palestine: Towards a
Chaotic Order

2013

<BDK>

2013

<JYI>

 ما بني املخيم والدولة:الفلسطينيون

جمموعة باحثني

Water in Palestine

Edited by: Rana Barakat & Roger Heacock

Edited by: Roger Heacock
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The establishment of the Institute of Environmental and Water
Studies in 2001 - known as the "Water Studies Institute" until
2007- came as a result of several training programs and joint
research and development projects with the Dutch Institute
for Water Education (IHE-DELFT), especially between 19942000. The goal was to develop and build the capacity of
employees in the water and wastewater engineering sector.
The Institute seeks to reach a distinct status of excellence
in Palestine and in the region through the continuous
development of academic programs and research to create
an environment conducive to advanced scientific research. In
addition to academic programs, the Institute participates in
the development and implementation of numerous applied
research projects and technical consultancy with local and
international funding. The Institute also aims to achieve
several strategies, including the contribution in solving the
problems of the water sector in Palestine and in the region
through the provision of appropriate academic programs,
distinguished research and constructive training programs.
In 2015, the Institute received a recognition of excellence in
aquatic studies from the Scientific Research Council – The
Palestinian Ministry of Education and Higher education.
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2001 يع��ود تأس��يس معه��د الدراس��ات البيئي��ة واملائي��ة لع��ام

 كنتيجة،)2007 (باسم "معهد الدراسات املائية" حتى عام
للعدي��د م��ن برام��ج التدري��ب ومش��اريع البح��ث والتطوي��ر
، لتعلي��م املي��اهIHE-Delft املش�تركة م��ع املعه��د اهلولن��دي
 به��دف تطوي��ر وبن��اء،2000-1994 خ�لال الف�ترة م��ا ب�ين
.قدرات العاملني يف قطاع هندس��ة املياه والصرف الصحي
ويس��عى املعه��د للوص��ول إىل مرك��ز متي��ز يف فلس��طني
واملنطق��ة م��ن خ�لال تطوير مس��تمر يف الربامج األكادميية
والبح��وث خلل��ق بيئ��ة مالئم��ة إلج��راء حب��وث علمي��ة ريادي��ة
 يش��ارك املعهد، وإضاف��ة إىل الربامج األكادميية.متقدم��ة
يف تطوي��ر وتنفي��ذ العدي��د م��ن املش��اريع البحثي��ة التطبيقي��ة
 كم��ا يه��دف.واالستش��ارات الفني��ة بتموي��ل حمل��ي ودول��ي
املعهد إىل حتقيق عدة اسرتاتيجيات من بينها املساهمة يف
حل مشكالت قطاع املياه يف فلسطني واملنطقة من خالل
تقدي��م برام��ج أكادميي��ة مالئم��ة وحب��وث متمي��زة وبرام��ج
 حص��ل املعه��د عل��ى مرك��ز2015  ويف الع��ام.تدريبي��ة بن��اءة
– متيز يف الدراسات املائية من قبل جملس البحث العلمي
.وزارة الرتبي��ة والتعلي��م العال��ي

معهد الدراسات البيئية واملائية

Institute of Environmental and Water Studies
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2008

<GFI>

2007

2005

<AFX>

Birzeit Water Drops, No. (6)

<OCY>

Birzeit Water Drops, No. (5)

2011

BWD No.7

<QPU>

Birzeit Water Drops, No. (2)

September 2009

2009

2005

Birzeit Water Drops, No. (1)

2006

2006

Official Bulletin of
Institute of Environmental
and Water Studies (IEWS)
Birzeit University
Palestine

<HUY>

<VPR>

<GGR>

<VIA>

1

Birzeit Water Drops, No. (8)

Birzeit Water Drops, No. (7)

Birzeit Water Drops, No. (4)

BWD
115

Birzeit Water Drops, No. (3)

BWD
114

2010

<LKI>

2011

<KGL>

إدارة النفايات الطبية واحلد من خماطرها

عصام أمحد اخلطيب

Birzeit Water Drops, No. (9)

2016

<WLF>

2014

<SEL>

الدليل اإلرشادي حلصاد مياه األمطار على املستوى املنزلي
عصام أمحد اخلطيب

Strengthening Linkages Between Science and Policy
Making
Edited by: Maher Abu-Madi, Rashed Al-Sae'd, Nidal
Mahmoud & Issam Al-Khatib

BWD
117
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The Birzeit University Museum was founded in 2005 as an
extension and a heir to the founding committee for the
preservation of cultural heritage at the university, which
was formed in 1997. Today, the museum is an intellectual
art area in the heart of the university, seeking to produce
and promote the practice of contemporary art among the
university students and the Palestinian society at large,
through experimentation in the various artistic media. In
its work, the museum relies on interacting with the local
context, thus presenting a unique model of an educational
art museum within the Palestinian cultural experience. The
museum's holdings are more than 2,100 pieces distributed
among the Palestinian fashion group, Tawfiq Kanaan
collection, and the art collection. The museum allows for
the study, presentation, documentation and sponsorship
of the steadily expanding art collection. The acquisitions
of the museum are used as a material and visual source of
knowledge that examines the concepts of history, identity,
heritage and others. The museum sponsors five basic
programs: acquisitions, exhibitions, education, gallery and
virtual gallery.
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 كامت��داد،2005 تأس��س متح��ف جامع��ة بيرزي��ت ع��ام
ووري��ث للجن��ة التأسيس��ية للحف��اظ عل��ى الت��راث الثقاف��ي
 والمتح��ف الي��وم.1997 ف��ي الجامع��ة الت��ي تش��كلت ع��ام
 يس��عى إلنت��اج،مس��احة فني��ة فكري��ة ف��ي قل��ب الجامع��ة
الف��ن المعاص��ر والتروي��ج لممارس��ته بي��ن طلب��ة الجامع��ة
 م��ن خ�لال التجري��ب ف��ي،والمجتم��ع الفلس��طيني عموم� ً�ا
 ويعتم��د المتحف في عمله على.الوس��ائط الفني��ة المتع��ددة
ً
ً
نموذجا فريداً لمتحف
مقدما
،التفاعل مع السياق المحلي
 ترب��و.فن��ي تعليم��ي ضم��ن التجرب��ة الثقافي��ة الفلس��طينية
 قطع��ة موزع��ة بي��ن مجموع��ة2100 مقتني��ات المتح��ف عل��ى
 ومجموعة، ومجموعة توفيق كنعان،األزياء الفلسطينية
 ويتي��ح المتح��ف دراس��ة وع��رض وتوثي��ق.األعم��ال الفني��ة
ورعاي��ة مجموع��ة المقتني��ات الفني��ة واالثنوجرافي��ة الت��ي
 وتوظف المقتنيات كمصدر مادي وبصري.تتسع باطراد
للمعرف��ة الت��ي تبح��ث ف��ي مفاهي��م التاري��خ والهوي��ة والتراث
: ه��ذا ويرع��ى المتح��ف خمس��ة برام��ج أساس��ية.وغيره��ا
 والجالي��ري، الجالي��ري، التعلي��م، المع��ارض،المقتني��ات
.االفتراض��ي
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2010

1998
1999

><VIC
><AYR
Ya Kafi Ya Shafi: The Tawfik Canaan Collection of
Palestinian Amulets

Edited by: Khaled Nashef, Contributors: Vera Tamari, Leila
Mantoura, Wissam Abdullah & Gisela Helmecke

2012

><FFD

رام اهلل :األكثر فتنة؟

تنسيق :يزيد عناني وفريا متاري ،حترير :دون هتشتسون

2013

><EAY

أرحيا :األقرب إىل األرض ،األبعد من السماء

قيم املعرض :يزيد عناني

><VCY

ملصقات سياسية يف جمموعات خاصة

قيمة املعرض :ايناس ياسني

يا كايف يا شايف :جمموعة توفيق كنعان للحجب الفلسطينية

حترير :وسام عبداهلل ،مساهمون :خالد الناشف ،فريا متاري ،ليلى
منطورة ،وسام عبداهلل وجيزيال هيلميكة
2011

2011

><YNQ

داخل االطار ،خارج االطار

قيمتا املعرض :فريا متاري وايناس ياسني

ما بني عيبال وجرزيم

قيما املعرض :فريا متاري ،ويزيد عناني

معهد دراسات املرأة ،جامعة بريزيت
120

2016

><BOU

2016

><GGA

ليس كأي ربيع

قيمة املعرض :فريا متاري

><WEH

غزة :إعادة اإلعمار

قيم املعرض بغزة :حممد احلواجري

مشروع مئوية بلدية رام اهلل
121

2017

<SKZ>

2017

<AWK>

رسومات توثيقية ملذحبة كفر قاسم

Exile is Hard Work

سامية حليب

Edited by: Noah Simblist & Aissa Deebi

Documentary Drawings of the Kafr Qasem Massacre
Samia Halaby

123
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Muwatin Institute was established as a major unit at Birzeit
University in 2016 as a result of the transfer of the Institute,
the Palestinian Institute for the Study of Democracy, founded
in 1991 in Ramallah, to the university’s main campus, and
the transfer of the Master of Democracy and Human Rights
program- which was under the umbrella of the Graduate
School in 1999- to the new Institute.
The purpose of the Institute is to publicize the democratic
system and human rights, their components, their pillars,
their constituents, and seeks to contribute to the promotion
of knowledge of democracy and human rights and to
contribute to the global dialogue around these concepts.
The Institute focuses on sharpening the energies with the
aim of developing the components of the Palestinian political
system in order to be a lever for the realization of the will
of the nations, especially the Palestinian people. It seeks to
achieve its objectives through education, conducting studies
and research, holding conferences and seminars, workshops
and training courses, producing educational publications,
books and brochures, communicating and networking
with academic local, Arab and international community
institutions.
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تأس��س معه��د مواط��ن كوح��دة رئيس��ية يف جامع��ة بريزي��ت
 املؤسس��ة الفلس��طينية، نتيج��ة انتق��ال "مواط��ن،2016 ع��ام
 يف رام1991 ال�ت�ي تأسس ��ت ع ��ام- "لدراس ��ة الدميقراطي ��ة
 وانتقال برنامج ماجستري الدميقراطية، إىل اجلامعة-اهلل
ال���ذي تأس���س يف كلي���ة الدراس���ات- وحق���وق اإلنس���ان
 ونش��اطات أخ��رى مرتبط��ة ب��ه إىل املعهد1999- العلي��ا ع��ام
.املس��تحدث
يه��دف املعه��د إىل التعري��ف بالنظ��ام الدميقراط��ي وحق��وق
، وركائزهم���ا،اإلنس���ان وبعناصرهم���ا ومكوناتهم���ا
 ويسعى إىل اإلسهام يف تعزيز املعرفة املتعلقة،ومقوماتهما
 واإلسهام يف احلوار العاملي،بالدميقراطية وحقوق اإلنسان
 ويول��ي املعه��د اهتمام��ا كب�ي�را بش��حذ الطاق��ات.حوهلم��ا
اهلادفة إىل تطوير مقومات النظام السياسي لكي يكون
 وبش ��كل خ ��اص الش ��عب،رافع ��ة لتحقي ��ق إرادة الش ��عوب
، ويسعى إىل حتقيق أهدافه عن طريق التعليم.الفلسطيين
 وعق��د املؤمت��رات والندوات،وإج��راء الدراس��ات واألحب��اث
 وإص��دار املنش��ورات،وورش��ات العم��ل وال��دورات التدريبي��ة
 والتواص��ل والتش��بيك،التعليمي��ة والكت��ب والكراس��ات
 خاصة،مع املؤسسات اجملتمعية الوطنية والعربية والعاملية
.األكادميي��ة منها
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1994

1993

><OAF

الصحافة الفلسطينية بني احلاضر واملستقبل

ربى احلصري ،علي اخلليلي ،وبسام الصاحلي

املؤسسات الوطنية ،االنتخابات والسلطة

عزت عبد اهلادي ،اسامة حليب ،وسليم متاري

1995

1995

><KPS

الدميقراطية الفلسطينية :أوراق نقدية

موسى البديري ،مجيل هالل ،جورج جقمان ،وعزمي بشارة

سلسلة مداخالت وأوراق نقدية
126

1996

><DMZ

><WKA

الدميقراطي��ة والتعددي��ة :أزم��ة احل��زب السياس��ي الفلس��طيين يف
املرحل��ة الراهنة

جمموعة باحثني

2000

><XZY

اجملتمع املدني والتحول الدميقراطي يف فلسطني

زياد أبو عمر

1999

><AYQ

اليسار الفلسطيين :هزمية الدميقراطية
علي جرادات

2000

><FYS

احلركة النسائية الفلسطينية :إشكاليات التحول الدميقراطي
واسرتاتيجيات مستقبلية
جمموعة باحثني

><NER

احلركة الطالبية الفلسطينية ومهمات املرحلة :جتارب وآراء

حترير :جمدي املالكي

سلسلة مداخالت وأوراق نقدية
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2002

2002

><TVR

لئال يفقد املعنى :مقاالت من سنة االنتفاضة األوىل

عزمي بشارة

2002

وليد سامل

سلسلة مداخالت وأوراق نقدية
128

عزمي بشارة

2003

><ECX

ما بعد االجتياح :يف قضايا االسرتاتيجية الوطنية الفلسطينية

عزمي بشارة

><NCA

طروحات عن النهضة املعاقة

عزمي بشارة

زكريا حممد

><WZW

><UIN

اخلطاب السياسي املتبلور ودراسات أخرى

يف قضايا الثقافة الفلسطينية

2000

املسألة الوطنية الدميقراطية يف فلسطني

2002
)ط(2

><AWD

2003

2004

><GGO

ديك املنارة :مداخالت يف الثقافة واجملتمع

زكريا حممد

><GXA

الدستور الذي نريد لفلسطني

وليم نصار

سلسلة مداخالت وأوراق نقدية
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2004

><PJR

واقع التعليم اجلامعي :رؤية نقدية

األحزاب السياسية الفلسطينية والدميقراطية الداخلية

130

وليم نصار

2006

فيصل حوراني

حن��و أممي��ة جدي��دة :ق��راءة يف العومل��ة /مناهض��ة العومل��ة والتح��رر
ا لفلسطيين

2006

><HVJ

><LMU

تقاسيم زمار احلي

><XYO

عالء حممود العزة وتوفيق شارل حداد

2006

><VWH

سلسلة مداخالت وأوراق نقدية

الدميقراطية واالنتخابات واحلالة الفلسطينية

زكريا حممد

2006

><TJR

><IZC

الراهب الكوري :سفر وأشياء أخرى

ناجح شاهني

طالب عوض ومسيح شبيب

2006

2005

2006

التنظيم���ات واألح���زاب السياس���ية الفلس���طينية :ب�ي�ن مه���ام
الدميقراطية الداخلية والدميقراطية السياس��ية والتحرر الوطين

مجيل هالل

><OTN

إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطيين

حسني آغا وأمحد سامح اخلالدي

سلسلة مداخالت وأوراق نقدية
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2008

2007

><FSH

تهافت أحكام العلم يف إحكام االميان

2009

><OXN

احلري��ات املتس��اوية :حق��وق امل��رأة ب�ين الدميقراطي��ة– الليربالي��ة
وكت��ب الرتبي��ة االس�لامية

عزمي بشارة

2011

><BIA

ً
عربيا يف أيامنا
أن تكون

اإلع�ل�ام الفلس ��طيين واإلنقس ��ام :م ��رارة التجرب ��ة وإمكاني ��ات
التحس�ي�ن

عزمي بشارة

حترير :خالد احلروب ومجان قنيص

وليد سامل وإميان الرطروط

2008

2008

><SJF

املنهاج الفلسطيين :إشكاليات اهلوية واملواطنة

حترير :عبد الرحيم الشيخ

سلسلة مداخالت وأوراق نقدية
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2011

><TXF

اليس��ار واخلي��ار االش�تراكي :ق��راءة يف جت��ارب املاض��ي ويف
احتم��االت احلاض��ر

داوود تلحمي

><RGH

2012

><MZT

قبل وبعد عرفات :التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية

جورج جقمان

><SOJ

مداخالت حول الدين والدميقراطية والدولة املدنية

رجا بهلول

سلسلة مداخالت وأوراق نقدية
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2015

2012

><QWV

الفلس��طينيون عل��ى جان�بي اخل��ط االخض��ر يف ظ��روف سياس��ية
متغري ة

حترير :حسن خضر

2018

1996

><WCQ

قراءات نقدية يف العقيدة االقتصادية الفلسطينية املعاصرة

رجا اخلالدي

><NFL

العطب والداللة يف الثقافة واالنسداد الدميقراطي

مساهمة يف نقد اجملتمع املدني

حممد حافظ يعقوب

1997

1997

><GNI

حول اخليار الدميقراطي :دراسات نقدية

جمموعة باحثني

><JMK

><ICI

عزمي بشارة

1993

الدميقراطية يف امليدان العام

1997

برهان غليون ،عزمي بشارة ،جوج جقمان ،وسعيد زيداني

><STX

><XUX

إشكاليات تعثر التحول الدميقراطي يف الوطن العربي

جمموعة باحثني

Democracy in the Public Square

ب�ين عامل�ين :رج��ال األعم��ال الفلس��طينيون يف الش��تات وين��اء
الكي��ان الفلس��طيين

ساري حنفي

Various Researchers

سلسلة مداخالت وأوراق نقدية
134

سلسلة دراسات وأحباث
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1998

2000

1998

><SHC

التحرر ،التحول الدميقراطي ،وبناء الدولة يف العامل الثالث

حترير :مي اجليوسي

><NQC

><JKD

املرأة وأسس الدميقراطية يف الفكر النسوي الليربالي

رجا بهلول

Liberation, Democratization, and Transitions to Statehood in the Third World

2000

><QJS

احلركة الطالبية الفلسطينية :املمارسة والفاعلية

دولة الدين ،دولة الدنيا :حول العالقة بني الدميقراطية والعلمانية

عماد غياظة

رجا بهلول

Edited by: May Jayyusi

1999

><QGH

ما بعد األزمة :التغيريات البنيوية يف احلياة السياسية الفلسطينية
وآفاق العمل

جمموعة باحثني
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2001

1999

><MTF

><BWG

النس��اء الفلس��طينيات واالنتخاب��ات :دراس��ة حتليلي��ة للتجرب��ة
االنتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيين (ومقارنات مع التجربة
األردني��ة)

نادر عزت سعيد

2002

هن ��ا وهن ��اك :حن ��و حتلي ��ل للعالق ��ة ب�ي�ن الش ��تات الفلس ��طيين
واملرك���ز

ساري حنفي

سلسلة دراسات وأحباث

><NHH

تكوي��ن النخب��ة الفلس��طينية :من��ذ نش��وء احلرك��ة الوطني��ة
الفلس��طينية إىل م��ا بع��د قي��ام الس��لطة الوطني��ة

مجيل هالل

مؤسسة الدراسات املقدسية
مركز األردن اجلديد للدراسات
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2003

2003

><OBP

القطاع العام ضمن االقتصاد الفلسطيين

2004

><ECP

جذور الرفض الفلسطيين1948–1918 :

نضال رشيد صربي

فيصل حوراني

2004

><KQB

اجملتم��ع الفلس��طيين يف مواجه��ة االحت�لال :سوس��يولوجيا
التكي��ف املق��اوم خ�لال انتفاض��ة األقص��ى

جمدي املالكي ،ياسر شبلي ،وحسن لدادوة

2004

2003

><SYF

حركة معلمي امل��دارس احلكومية يف الضفة الغربية:
2000–1967

عمر عساف
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أس���طورة التنمي���ة يف فلس���طني :الدع���م السياس���ي واملراوغ���ة
املس���تدمية

خليل خنلة ،ترمجة :ألربت أغازريان

2005

><UOH

الرتبي��ة الدميقراطي��ة :تعل��م وتعلي��م الدميقراطي��ة م��ن خ�لال
احل��االت

ماهر احلشوة

><ZMY

2005

><RGW

م��ن يهودي��ة الدول��ة حت��ى ش��ارون :دراس��ة يف تناق��ض الدميقراطية
اإلسرائيلية

عزمي بشارة

><JPV

احلداثة املتقهقرة :طه حسني وأدونيس

فيصل دراج
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2005
2006

2005

><OPG

اجلبل ضد البحر :دراسات يف إشكاليات احلداثة الفلسطينية

سليم متاري

2006

><AMR
><OKN
The Emergence of a Palestinian Globalized Elite:
Donors, International Organizations and Local NGOs
Sari Hanafi & Linda Tabar

بروز النخبة الفلسطينية املعوملة :املاحنون ،واملنظمات الدولية،
واملنظمات غري احلكومية احمللية بروز النخبة الفلسطينية املعوملة:
املاحنون ،واملنظمات الدولية ،واملنظمات غري احلكومية احمللية

2006

><BGO

النظام السياسي الفلسطيين بعد اوسلو :دراسة حتليلية نقدية
مجيل هالل

><QAF

الطبق��ة الوس��طى الفلس��طينية :حب��ث يف فوض��ى اهلوي��ة واملرجعية
والثقافة

مجيل هالل

ساري حنفي وليندا طرب
2006

2006

><DSE

من التحرير إىل الدولة :تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية
()1988–1948

هلغى باومغرتن ،ترمجة :حممد أبو زيد
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2007

><BCD

2008

><LQQ

><SXZ

نظريات االنتقال إىل الدميقراطية :إعادة نظر يف براديغم التحول

"وأمرهم شورى بينهم" :اإلسالميون والدميقراطية

يف املسألة العربية :مقدمة لبيان دميقراطي عربي

جوني عاصي

رجا بهلول

عزمي بشارة
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2008

2008

><AVE

نس��اء عل��ى تقاط��ع الط��رق :احل��ركات النس��وية الفلس��طينية ب�ين
الوطني��ة والعلماني��ة واهلوي��ة االس�لامية

إصالح جاد

2009

متك�ين األجي��ال الفلس��طينية :التعلي��م والتعل��م حت��ت ظ��روف
قاه��رة

تفيدة جرباوي وخليل خنلة

2010

><ZRL

النس ��اء والقض ��اة والقان ��ون :دراس ��ة انثروبولوجي ��ة للمحكم ��ة
الش ��رعية يف غ ��زة

نهضة شحادة ،ترمجة :عثمان مصطفى عثمان
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2010

><WOY

2010

><VEX

العتبة يف فتح اإلبستيم

العمالة الفلسطينية يف إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية:
2007–1967

إمساعيل ناشف

ليلى فرسخ

2011

><YYL

><PZC

2012

><ZWX

><KED

مدخل يف تاريخ الدميقراطية يف أوروبا

دراسات يف الثقافة والرتاث واهلوية

دراسات يف الدميقراطية ووسائط اإلعالم

عبد الرمحن عبد الغين

شريف كناعنة

حترير وإعداد :لينة اجليوسي
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2013

2013

><LXP

موق��ع ح��ركات اإلس�لام السياس��ي يف الث��ورات الش��عبية العربية:
دراسة حالة :مصر وتونس

منذر مشاقي

2013

الدميقراطية الفلسطينية ب�ين اخل��ط��اب وامل��م��ارس��ة :منظمة
التحرير الفلسطينية وأطرها ()1993–1964
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قانون التشريع وقانون احلرية :هل الدميقراطية بديل عن حكم
القانون؟

عاصم خليل

2015

><WQA

عمر عساف

1994

><CBK

1995

><VSS

ما هي املواطنة؟

فصل السلطات

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة

1995

><YKW

الث��ورات واالنتق��ال الدميقراط��ي يف الع��امل العرب��ي واوروب��ا
الش��رقية :بولن��دا ومص��ر ...منوذج��ا

أمح��د مصل��ح ،عب��د الرمح��ن احل��اج إبراهي��م ،م��راد ش��اهني ،ول��ورد
بط��رس حب��ش

><XUP

1996

><TGJ

><LVY

سيادة القانون

مبدأ االنتخابات وتطبيقاته

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة
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1996

1996

><FDT

حرية التعبري

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة

1996

عملية التشريع

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة

1996

><XVK

احملاسبة واملساءلة

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة
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1996

><ULE

><DBI

التعددية والتسامح

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة

1997

><YVR

احلريات املدنية

1997

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة

><MPI

الثقافة السياسية

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة

1999

><MNX

العمل النقابي

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة

><SQP

اإلعالم والدميقراطية

نبيل صاحل ،إشراف :عزمي بشارة ،رسوم :خليل أبو عرفة
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1995

1995

><BUL

حقوق اإلنسان السياسية واملمارسة الدميقراطية

سيادة القانون

فاتح مسيح عزام

أسامة حليب

1995

الدميقراطي ��ة والعدال ��ة االجتماعي ��ة :يف س ��بيل اغن ��اء التجرب ��ة
العربي��ة

سلسلة ركائز الدميقراطية
148

><YUJ

الدولة والدميقراطية

الدميقراطية وحقوق املرأة بني النظرية والتطبيق
منار الشورجبي

رزق شقري

1997

><JXS

><YIZ

حاالت الطوارئ وضمانات احرتام احلقوق املدنية والسياسية

مجيل هالل

1996

><ACS

حليم بركات

1996

><XRO

1997

1996

><DJH

الرتبية والدميقراطية

رجا بهلول

><GMI

النظام السياسي والتحول الدميقراطي يف فلسطني

حممد خالد األزعر

سلسلة ركائز الدميقراطية
سلسلة أوراق حبثية
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2000

1999

><PRM

2001

><FXZ

البنية القانونية والتحول الدميقراطي يف فلسطني

التحوالت الدميقراطية يف األردن ()1999–1989

علي اجلرباوي

طالب عوض

2001

><ECV

><LPZ

العيش بكرامة يف ظل االقتصاد العاملي :الصراع من أجل املنافع العامة

ملتون فيسك

How to Survive in a Global Economy with Dignity: The
Battle for Public Goods

الصحاف��ة الفلس��طينية املق��روءة يف الش��تات1994–1965 :
(مدخ��ل أول��ي)

مسيح شبيب

Milton Fisk

2000

2000

><TAV

2002

><EJR

املساواة يف التعليم الالمنهجي للطلبة والطالبات يف فلسطني

التجربة الدميقراطية للحركة الفلسطينية األسرية

خولة شخشري صربي

خالد اهلندي
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2003

><ZHX

التحول املدني وبذور االنتماء للدولة يف اجملتمع العربي اإلسالمي
بني القرنني السابع واحلادي عشر امليالديني

><EPD

الثقافة السياسية الفلسطينية

باسم زبيدي

خليل عثامنة
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2005

2004

><LOC

دراسات إعالمية

دراسات إعالمية 2

إعداد وحترير :مسيح شبيب

حترير :مسيح شبيب

2012

2013

><CGG

احلرك��ة الطالبي��ة اإلس�لامية يف فلس��طني :الكتل��ة اإلس�لامية
ً
منوذجا

دالل باجس
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2000

><EIE

><SMV

البحث عن الدولة
ممدوح نوفل

زهري اجلزائري

2001

الفضائي��ات الديني��ة :الص��ورة املثالي��ة للم��رأة وأثره��ا عل��ى النس��اء
يف فلس��طني

><IXY

أوراق شاهد حرب

><GOA

مجان قنيص

2001

2004

><YOC

><AXB

دروب املنفى ( :)4اجلري إىل اهلزمية (شهادة)

يوميات املقاومة يف خميم جنني ()2002

فيصل حوراني

إعداد وحترير :وليد دقة
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2006

2004

><LMM

دراس��ة حتليلي��ة ح��ول أث��ر النظام االنتخابي عل��ى تركيبة اجمللس
التش��ريعي القادم
أمحد جمدالني وطالب عوض

مغدوشة :قصة احلرب على املخيمات يف لبنان
ممدوح نوفل

حممد دراغمة

حترير :مسيح شبيب

><OXF
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><WBH

انتفاضة األقصى :حقول املوت

2007
)ط(2

الواقع التنظيمي للحركة الفلس��طينية األس�يرة2004–1988 :
(دراسةمقارنة)

><UPC

شفيق احلوت

2007

إياد الرياحي

2008

><NWN

2010

2010

><HPR

أحالم باحلرية
عائشة عودة

2011

><LIL

أني��س صاي��غ واملؤسس��ة الفلس��طينية :السياس��ات ،املمارس��ات،
اإلنتاج

حترير :مسيح شبيب

><GPC

املقاومة الشعبية يف فلسطني :تاريخ حافل باألمل واإلجناز
مازن قمصية
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2012

2012

><QZT

2014

><LWT

2014

><MII

ً
مثنا للشمس

سأحدثكم عن هاجس :جمموعة نصوص أدبية ألقالم جديدة

احلكم احمللي يف فلسطني :واقع ورؤية مستقبلية

عائشة عودة

تقديم وحترير :هيفاء أسعد

جمموعة باحثني

2013

2013

><VDU

التطه�ير العرق��ي يف الق��دس :سياس��ات إس��رائيل جت��اه املدين��ة
ومواطنيه��ا الفلس��طينيني

نزار أيوب

2015

><PTT

><HRP

2000

><SZZ

><FFV

شيوعيون يف فلسطني :شظايا تاريخ منسي

صوت العاصفة :سرية إذاعات الثورة الفلسطينية يف املنفى

اخلصخصة ومنح االمتياز يف فلسطني

الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف النظرية واملمارسة

موسى البديري

نبيل عمرو

جمموعة باحثني

نصري عاروري
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Muwatin Institute for Democracy and Human Rights

2001

2002

><ZQH

أزم ��ة الرأمسالي ��ة املتأخ ��رة :نف ��ط الش ��رق األوس ��ط واإلس�ل�ام
السياس���ي

جول بينن ،ترمجة :رجا بهلول

2002

حنو نظام انتخابي لدولة فلسطني الدميقراطية

إع��داد :مجي��ل ه�لال ،عزم��ي الش��عييب ،عل��ي اجلرب��اوي ،ج��ورج
جقم��ان ،وعم��اد الدوي��ك

2006

><LJJ

األعم���ال التش���ريعية الص���ادرة ع���ن رئي���س الس���لطة الوطني���ة
ا لفلس���طينية

سناء أمحد عبيدات

حماضرات يف الدميقراطية وحقوق االنسان
158

2010

><HEU

><DCR

حنو قانون ضمان اجتماعي لفلسطني

سلسلة تقارير دورية

صاحل الكفري وخدجية حسني

2013

تطوي ��ر قواع ��د عم ��ل اجملل ��س التش ��ريعي :حن ��و قان ��ون للس ��لطة
التش���ريعية

><QYR

واق ��ع التميي ��ز يف س ��وق العم ��ل الفلس ��طينية م ��ن منظ ��ور الن ��وع
االجتماع ��ي :حن ��و مس ��تقبل يضم ��ن املس ��اواة ب�ي�ن اجلنس�ي�ن

جمموعة باحثني

><TCJ

جهاد حرب ،اشراف :عزمي الشعييب

2011

2016

><OUP

أوراق يف النظام السياسي الفلسطيين وانتقال السلطة
جمموعة باحثني

><UEI

التش���ريع يف زم���ن االنقس���ام :دراس���ات يف الق���رارات بقوان�ي�ن
والتش���ريعات الص���ادرة من���ذ 2007

جمموعة باحثني

سلسلة تقارير دورية
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Muwatin Institute for Democracy and Human Rights

2002

2001

><FWE

2008

><LKG

تشغيل األطفال يف فلسطني انتهاك حلقوق اإلنسان

حتديات املقاضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية

وليد أبو راس ،إشراف :يوسف داوود

عبد العزيز النويضي

2007

النقد والثورة :دراسة يف النقد االجتماعي عند علي شريعيت
خالد عودة اهلل

سلسلة أوراق عمل
160

><NUB

التغي�ي�ر السياس ��ي م ��ن منظ ��ور ح ��ركات اإلس�ل�ام السياس ��ي:
"مح ��اس" منوذج � ً�ا

بالل حممود الشوبكي

2007

><KUZ

2009

><FPA

حركة "فتح" والس��لطة الفلس��طينية :تداعيات أوسلو واالنتفاضة
الثانية

سامر إرشيد

سلسلة رسائل املاجستري

2008

><DND

اجملتم ��ع املدن ��ي ب�ي�ن الوصف ��ي واملعي ��اري :تفكي ��ك إش ��كالية
املفه ��وم وفوض ��ى املعان ��ي

ناديا أبو زاهر

2010

><VJX

عن النساء واملقاومة :الرواية االستعمارية
أمرية حممد سلمي

><KCY

االنتخاب���ات واملعارض���ة يف املغ���رب ب�ي�ن التح���ول الدميقراط���ي
واس���تمرارية النظ���ام الس���لطوي ()2007–1997
نشأت عبد الفتاح

سلسلة رسائل املاجستري
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Muwatin Institute for Democracy and Human Rights

2012

2011

><IUR

2014

><WNJ

2016

><HRJ

><ZJB

الدبلوماسية العامة الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية

مرجعية اخلطاب السياسي اإلسالمي يف فلسطني

متثالت السلطة واملعرفة يف اخلطاب النسوي الليربالي

مواراة املوت يف معمارية الفضاء االجتماعي الفلسطيين

دالل باجس

خالد علي زواوي

أشجان عجور

يامسني باسم قعدان

2013

2013

><AVQ

مص��ر :التغي�ي�رات السياس��ية وحتدي��ات التح��ول الدميقراط��ي بعد
ثورة 2011

حنني حممد سليمان

سلسلة رسائل املاجستري
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2005

><FHF

مكان ��ة امل ��رأة يف اإلس�ل�ام يف ظ ��ل تأوي ��ل آي ��ة القوام ��ة :منظ ��ور
فلس ��طيين

مي البزور

][2016

><XWA

صف ��د يف عه ��د االنت ��داب الربيطان ��ي( 1948–1917 :دراس ��ة
اجتماعي ��ة وسياس ��ية)

><BOG

القوان�ين الص��ادرة يف الضف��ة وغ��زة بع��د االنقس��ام :نظ��رة حتليلي��ة
ونقدية

مصطفى العباسي

سلسلة رسائل املاجستري

مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومؤسسة الدراسات املقدسية
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II

منشورات الكليات
Publications of Faculties
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II.1

Founded in 1972, the Faculty of Arts is one of the first
faculties at the university to award a bachelor's degree in
1976. The faculty is the largest in terms of the number of
majors it offers, the number of students enrolled in it, and the
number of students who take courses offered as university
requirements. The faculty includes 17 academic programs
offering bachelor's degree, plus 6 academic programs leading
to a master's degree. The faculty also offers a number of
different language courses (Spanish, Turkish, Italian, Chinese,
Hebrew).
The Faculty of Arts also promotes the cultural spirit of Birzeit
University by providing all the university's compulsory
requirements of Arabic, English, cultural studies and physical
education, thus, constituting a forum for university students
from various disciplines. The faculty also includes the Arab
and Palestinian Studies Program (PAS) for foreign students,
as well as the sub-specialization in women's studies.

167

1.II

 لتكون واحدة من أوائل،1972 تأسست كلية اآلداب عام
ّ
،الكلي��ات يف اجلامع��ة ال�ت�ي متن��ح درج��ة البكالوري��وس
وق���د خترج���ت أول دفع���ة م���ن محل���ة البكالوري���وس يف
 وتعت�ب�ر الكلي���ة الي���وم األك�ب�ر يف.1976 اآلداب ع���ام
 وعدد،اجلامعة من حيث عدد التخصصات اليت تطرحها
 أو املس��تفيدين م��ن املس��اقات ال�ت�ي،الطلب��ة امللتحق�ي�ن به��ا
ً
برناجما
17  وتش��مل الكلية.تطرحه��ا كمتطلب��ات جامع��ة
6  باإلضاف ��ة إىل،أكادمي ّي � ً�ا متن ��ح درج ��ة البكالوري ��وس
 كذل ��ك.برام ��ج أكادميي ��ة ت ��ؤدي إىل درج ��ة املاجس ��تري
،تطرح الكلية عدداً من مساقات اللغات املتنوعة (إسباني
.) ع�ب�ري، صي�ن�ي، إيطال��ي،ترك��ي
كم ��ا تع ��زز كلي ��ة اآلداب روح جامع ��ة بريزي ��ت الثقاف ّي ��ة
م��ن خ�ل�ال تقدميه��ا متطلب��ات اجلامع��ة اإلجباري��ة كاف��ة
م��ن اللغ��ة العربية واإلجنليزية والدراس��ات الثقاف ّية والرتب ّية
 وه��ي بذل��ك تش��كل ملتقى لطلب��ة اجلامعة من،الرياض ّي��ة
 هذا وتشمل الكلية برنامج الدراسات.خمتلف التخصصات
 إضافة،) املوجه للطلبة األجانبPAS( العربية والفلسطينية
.للتخص��ص الفرع��ي يف دراس��ات املرأة

كلية اآلداب
Faculty of Arts
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1997

1997

><JMU

الفكر العربي احلديث واملعاصر

حترير وإعداد :سليمان ربضي ،عبد الكريم الربغوثي ،وجمدي
املالكي

2006

2009

><OVS

> <JKQ

><FDE

إدوارد سعيد :املفكر اإلنسان

احلضارة االوروبية احلديثة واملعاصرة

جلنة اعداد الكتاب :مضر قسيس (منسق) ،جورج جقمان ،سعيد
زيداني ،عبد الرمحن عبد الغين ،ونديم مسيس

حتري ��ر :أمح ��د ح ��رب ،عب ��د الكري ��م أب ��و خش ��ان ،وعب ��د الكري ��م
الربغوث ��ي

The Second National Symposium on Quality English
Teaching: Enhancement in the New Millennium
Edited by: Samir Rammal

Edward Said: The Man, The Thinker

& Edited by: Ahmad Harb, Abdelkareem Abu Khashan
Abdelkareem Al-Barghouthi

1999

2002

ختام سعيد سلمان ،علي خواجة ،وعمر مسلّم

168

2010

><EWC

><TBB

مهارات أساسية يف اللغة العربية

2010

><CWJ

مبادئ مجع األخبار وحتليلها
رضوان أبو عياش

مهارات اللغة العربية

ابراهيم منر موسى ،مشهور مشاهرة ،وناصر الدين أبو خضري

><XPL

كيف تتعلم وتعلم احلركات األرضية باجلمباز :أساليب التعليم
لطالب املدارس

كمال مششوم

169

2017

<DXJ>

دليل عملي للتعامل مع اجملموعات يف املتاحف

2012

<MWN>
Papers from the Proceedings of The Third National
Symposium Quality English Teaching: Let's Think
Together and Make a Difference
Edited by: Mahmoud Abdel-Fattah & Samir Rammal
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II.2

Faculty of Law and Public Administration was established
in 2004 in response to the urgent need of Palestine for
highly qualified professionals in professions related to
public affairs, i.e., the judicial and legal professions, the
public service, administrative jobs in non-profit NGOs, and
professions related to research and analysis of political
affairs. The law program seeks to provide graduates with
the necessary practical skills and professional ethics and
develop their analytical and critical thinking skills. The public
administration program is working to prepare students
to lead public institutions and non-profit organizations,
to understand and use different management tools, and
to develop a critical understanding of key concepts used
in policy and management analysis. The political science
program aspires to meet the growing need for political
science researchers and analysts to work in the public
sector and community-based institutions. In order to equip
students with competitiveness, the faculty gives students
the opportunity to combine a bachelor's degree in political
science as a major specialization and public administration,
economics, philosophy, women's studies or international
relations as a sub-specialization.
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2.II

 اس��تجابة حلاج��ة فلس��طني2004 تأسس��ت الكلي��ة ع��ام
املتصاع��دة إىل مهني�ين ذوي كف��اءات عالي��ة يف وظائ��ف
 أي يف امله��ن القضائية والقانونية،ذات صل��ة بالش��أن الع��ام
 والوظائف اإلدارية يف املؤسسات األهلية،والوظيفة العامة
 وامله��ن املتعلق��ة ببح��ث الش��ؤون السياس��ية،غ�ير الرحبي��ة
 يس��عى برنام��ج القان��ون إىل تزوي��د اخلرجي�ين.وحتليله��ا
باملهارات العملية الالزمة واألخالق املهنية وتطوير املهارات
 ويعمل برنام��ج اإلدارة العامة.التحليلي��ة والتفك�ير النق��دي
عل��ى تهيئ��ة الطلب��ة لقيادة املؤسس��ات العامة واملنظمات غري
ّ وي
كنه��م م��ن فه��م األدوات اإلداري��ة املختلف��ة
ُ ،الرحبي��ة
 وتنمي��ة الفه��م الناق��د للمفاهي��م الرئيس��ية،واس��تخدامها
 ويطم��ح برنام��ج.املس��تخدمة يف حتلي��ل السياس��ات واإلدارة
 إىل تلبي��ة احلاج��ة املتنامي��ة إىل باحث�ين،العل��وم السياس��ية
،وحملل�ين يف العل��وم السياس��ية للعم��ل يف القط��اع الع��ام
 وم��ن أج��ل تس��ليح الطلب��ة بالق��درة.واملؤسس��ات األهلي��ة
 متنح الكلية الطلبة الفرصة للجمع بني درجة،التنافسية
البكالوري��وس يف العل��وم السياس��ية كتخص��ص رئيس��ي
واإلدارة العام��ة أو االقتص��اد أو الفلس��فة أو دراس��ات امل��رأة
.أو العالق��ات الدولي��ة كتخص��ص فرع��ي
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2015
)ط(2

2015

2015

><XZX

التحكيم الداخلي والدولي يف ظل قانون التحكيم الفلسطيين
رقم ( )3لسنة  :2000دراسة مقارنة

يوسف حممد شندي

2015

مصطفى عبد الباقي

دراسات يف النظام الدستوري الفلسطيين
عاصم خليل

جمموعة باحثني

174

رشاد توام

حممود أبو صوي

2015

><YMC

><JJF

محاية املستهلك يف فلسطني :الواقع والتطلعات

سلسلة األبحاث والدراسات

البحث العلمي يف القانون :دليل تعليمي

><DAJ

الفصل بني السلطات واستقالل القضاء يف فلسطني :تنازع
الصالحيات يف قطاع العدالة

2015

2016

><ATV

سلسلة المناهج الدراسية

><GZW

><VZX

شرح قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين :دراسة مقارنة

2015

القرار اإلداري املنعدم يف ضوء أحكام حمكميت العدل العليا
الفلسطينية واألردنية

أشرف صيام

><EES

التطور القانوني للهيئات احمللية يف فلسطني
أمحد علي خالد

سلسلة الرسائل األكاديمية
175

2015

><UNV

الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف فلسطني :دراسة
مقارنة

توفيق حرز اهلل

سلسلة الرسائل األكاديمية
176
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II.3
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3.II

كلية اهلندسة

كلية العلوم

Faculty of Engineering

Faculty of Science

178

1997

1981

<CWX>

<BUI>

وقائع املؤمتر الفلسطيين الثاني لتعليم الفيزياء

)1(  عدد،أحباث وتقارير

، عبد احلميد ليلى: احملررون، بشري العيسى:رئيس هيئة التحرير
 وحممد بكري، راضي سليم،جاك مستكلم

Technical Reports, No. (1)

Editor-in-Chief: B.D. El-Issa, Editors: A.A. Laila, J.F.
Mustaklem, R. Salim & M.A. Bakir

1996

1995

<ICU>

<MFZ>

Affordable Housing in Palestine
Edited by: H.H. Nigim, M.M. Ziara & W.A. Hashlamoun

منشورات كلية العلوم
181

منشورات كلية اهلندسة

A Strategy for Water Sector Capacity Building in
Palestine

International Institute for Infrastructural, Hydraulic
and Environmental Engineering, The Netherlands

 جامعة بريزيت،مركز الوثائق واألحباث

Ministry of Housing

 مركز تطور،اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
 ومشروع اإلعالم والتنسيق الرتبوي،)املعلم (املورد
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III

منشورات الوحدات التي مل تعد قائمة
Publications of Units that Ceased to Exist

183

182

III.1

1.III

مركز دراسة وتوثيق اجملتمع الفلسطيني
The first documented manual for this unit dates back to 1976,
while the last publication dates back to 1999. According
to the publications of this unit, during the 1970s, this unit
was known as the "Office of Documentation and Research",
and was later known as the "Research Centre" in the early
1980s. The name then changed to the "Documentation and
Research center" until the end of the 1980s. During the
1990s, the unit was known as the "Center for the study and
documentation of Palestinian society", to be its last name.
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،1976 يعود أول منشور يوثقه الدليل هلذه الوحدة إىل العام
 ووفقا ملا يظهر على.1999 فيما يعود آخر منشور إىل العام
 عرف��ت خ�لال ف�ترة الس��بعينيات،منش��ورات ه��ذه الوح��دة
 فيم��ا عرف��ت باس��م،"باس��م "مكت��ب الوثائ��ق واألحب��اث
 ليتغ�ير س��ريعا إىل،"مرك��ز األحب��اث" بداي��ة الثمانيني��ات
 وخالل."مركز الوثائق واألحباث" حتى نهاية الثمانينيات
التس��عينيات عرف��ت الوح��دة باس��م "مرك��ز دراس��ة وتوثي��ق
. ليك��ون االس��م األخ�ير هلا،"اجملتم��ع الفلس��طيين

Center for the Study and Documentation
of the Palestinian Society
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1977

1976

><LCH

فهرس بريزيت الصحفي ،اجمللد األول – األعداد 4–1

1977

فهرس بريزيت الصحفي ،اجمللد الثاني – العدد الثاني

[فهرس بيرزيت الصحفي]
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1977

><RYV

><UMT

فهرس بريزيت الصحفي ،اجمللد الثاني – العدد األول

1977

><VPW

1978

فهرس بريزيت الصحفي ،اجمللد الثاني – العدد الرابع

1978

><OWA

فهرس بريزيت الصحفي ،اجمللد الثاني – العدد الثالث

><HQA

فهرس بريزيت الصحفي ،اجمللد الثالث – العدد األول

1978

><FFO

فهرس بريزيت الصحفي ،اجمللد الثالث – العدد الثاني

><ORV

فهرس بريزيت الصحفي ،اجمللد الثالث – العدد الثالث

[فهرس بيرزيت الصحفي]
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1978

><YMT

فهرس بريزيت الصحفي ،اجمللد الثالث – العدد الرابع

1985

شريف كناعنة

التعليم املهين يف املدارس العربية يف إسرائيل

عزيز حيدر

188

سلسلة أبحاث متفرقة

تأثري سياسة االنتداب الربيطاني واالستيطان الصهيوني على
ملكية األرض يف فلسطني1939–1929 :

مسري حليلة

><NJD

بني الرتاث الرمسي والرتاث الشعيب
عبد اللطيف الربغوثي

1988

1985

><RLS

االستيطان ومصادرة األراضي يف قطاع غزة 1984–1967

شريف كناعنة ورشاد املدني

[فهرس بيرزيت الصحفي]

><IWO

><ITK

><WXJ

مالمح املادة الفولكلورية

1986

1985

1986

1988

><OKV

الرتابط بني األمثال الشعبية واألبعاد االجتماعية

شريف كناعنة

><UAB

مؤسسات وخدمات الصحة النفسية يف الضفة والقطاع

إيليا عواد

سلسلة أبحاث متفرقة
189

1985

1987

1986

><QWQ
نشرة أحباث بريزيت ،عدد ()1

><EXM
نشرة أحباث بريزيت ،عدد ()2

احملرر :سليم متاري (العربية)

)Birzeit Research Review, No. (1

احملرر :سليم متاري

)Birzeit Research Review, No. (2

)Editor: Thomas Ricks (English

1986

احملرر :سليم متاري ،احملرر املشارك :عبد اللطيف الربغوثي

عني حوض

جمدل عسقالن

بسام الكعيب وشريف كناعنة

شريف كناعنة ورشاد مدني

1987

نشرة أحباث بريزيت ،عدد ()4

احملرران :عبد اللطيف الربغوثي وسليم متاري

)Birzeit Research Review, No. (3
Editor: Salim Tamari, Co-editor: Abdulatif al-Barghouti

Editors: Abdulatif al-Barghouti & Salim Tamari

1986

><UDZ

><MSB

)Birzeit Research Review, No. (4

نشرة أبحاث بيرزيت | Birzeit Resarch Review

><RDU

Editor: Salim Tamari

><IVL

190

><CWS

1987

نشرة أحباث بريزيت ،عدد ()3

1987

دير ياسني

شريف كناعنة ونهاد زيتاوي

><IYE

سلمه

شريف كناعنة ولبنى عبد اهلادي

القرى الفلسطينية المدمرة
191

1987

><MBI

عنابة

><AKU

اللجون

شريف كناعنة وحممد شتية

الفالوجة
شريف كناعنة ورشاد مدني

شريف كناعنة ورشاد مدني

مسكة

شريف كناعنة ولبنى عبد اهلادي

1991

1991

><VFX

الكوفخة

><FYG

شريف كناعنة وبسام الكعيب

1990

><TJU

192

><NXG

أبو كشك

شريف كناعنة وعمر حماميد

1987

القرى الفلسطينية المدمرة

1990

1987

1991

><GRW

كفر سابا

شريف كناعنة وبسام الكعيب

><GTO

لفتا

شريف كناعنة ولبنى عبد اهلادي

القرى الفلسطينية المدمرة
193

1994

1991

><UIH

كفر برعم

><EPF

قرية قاقون

شريف كناعنة وحممد شتية

عبد الرحيم بدر املدور ،إشراف :صاحل عبد اجلواد

1994

يعقوب حيدر أبوغوش ،إشراف :صاحل عبد اجلواد

القرى الفلسطينية المدمرة
194

><NSS

قرية لوبيا

إبراهيم حييى الشهابي

><ZIQ

قرية زرعني

ابراهيم مجيل مرعي ،إشراف :صاحل عبد اجلواد

><AMY

قرية أبو شوشة (قضاء الرملة)

نصر يعقوب وفاهوم الشليب ،إشراف :وليد مصطفى وصاحل عبد
اجلواد

1995

1994

><GLG

قرية عمواس

1994

1995

1995

><EJF

قرية طرية حيفا

عبد الرحيم مدور ،إشراف :صاحل عبد اجلواد

><JWL

قرية بيت جربين

عبد العزيز عرار ،إشراف :وليد مصطفى

القرى الفلسطينية المدمرة
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1997

1998

><AEA

1992

><MIN

قرية الدوامية

قرية بيت نباال

أمحد العداربة ،إشراف :صاحل عبد اجلواد

أمحد خليل حسني ،إشراف :وليد مصطفى

1992

><PWL

أراضينا :دراسة تستند إىل ورقة العمل الصادرة عن جلنة األمم
املتحدة للتوفيق بشأن فلسطني
رشيد عرنكي

1991

1992

1992

><MQR

><UZQ

><PBX

الزواج يف لواء رام اهلل :دراسة إحصائية إجتماعية
فاهوم شليب

1992

><SKT

><UWU

التعليم املهين يف األراضي احملتلة

الطالق يف لواء رام اهلل :دراسة إحصائية إجتماعية

تذكرات إبراهيم صنوبر

تذكرات أمني اخلطيب

حممود ميعاري

فاهوم شليب

إبراهيم صنوبر ،تنفيذ :لبنى عبد اهلادي ،إشراف :علي اجلرباوي

أمني اخلطيب ،تنفيذ :معاوية طهبوب ،إشراف :علي اجلرباوي

196

القرى الفلسطينية المدمرة

سلسلة الدراسات واألبحاث

سلسلة الدراسات واألبحاث

صفحات من الذاكرة الفلسطينية

197

1994

1992

><HBU

1998

><KRC

تذكرات يسره صالح

تذكرات رشيد عرنكي

يسره صالح ،تنفيذ :لبنى عبد اهلادي ،إشراف :علي اجلرباوي

رشيد عرنكي ،تنفيذ :لبنى عبد اهلادي ،إشراف :علي اجلرباوي

1995

1994

><UBK

تذكرات طلعت حرب

طلعت حرب ،إشراف :صاحل عبد اجلواد

صفحات من الذاكرة الفلسطينية
198

><XUJ

حامت كمال ،إشراف :صاحل عبد اجلواد

><WAG

تذكرات املرحومة سارة حنون

تذكرات عودة األشهب

عبد الرحيم املدور

عودة األشهب ،إشراف :سليمان ربضي

1977

><WPX

تذكرات حامت كمال

1999

1978

><GVN

Education in the West Bank: Government Schools
)(1968/69 – 1976/77

><LHZ

مشكلة اإلسكان يف الضفة الغربية

نضال صربي

Fathiya Said Nasru

صفحات من الذاكرة الفلسطينية

نقابة أصحاب المهن الهندسية ،فرع الضفة الغربية
199

1980

1979

><AKL

األغاني العربية الشعبية يف فلسطني واألردن

الضائقة السكنية يف األرض احملتلة

عبد اللطيف الربغوثي

بكر أبو كشك

1982

1980

><UCO

><CUC

زيتون فلسطني ومشكالته

نضال صربي

1984

><LKZ

كشف النقاب عن اجلدود واألنساب يف مدينة رام اهلل

املشروع اإلنشائي العربي :أوضاعه احلالية وإمكانات تطويره

عزيز شاهني

بكر ابو كشك

><AQV

حماسبة التكاليف

مسية فرحات ناصر

1983

><SYQ

1984

1984

><FGM

مبادئ املوازنات

نضال صربي

><JZZ

التغ�ي�ر االجتماع��ي والتواف��ق النفس��ي عن��د الس��كان الع��رب يف
إسرائيل

شريف كناعنة ،ترمجة :مصلح كناعنة

نقابة أصحاب املهن اهلندسية ،فرع الضفة الغربية
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201

1986

1985

><QEW

1994

><UPL

االعتقال اإلداري :تعريف ،خلفية ،أبعاد
شريف كناعنة ،بسام الكعيب وعودة شحادة

اشراف :شريف كناعنة .اعداد :فاهوم شليب وعودة شحادة

ديوان العتابا الفلسطيين

عبد اللطيف الربغوثي

202

تنسيق :صاحل عبد اجلواد ،إعداد :لبنى عبد اهلادي

احلركة الوطنية التقدمية – أبناء البلد :دراسة يف القومي
واليومي يف الفكر السياسي بني الفلسطينيني يف اسرائيل
عزيز حيدر

><MKY

التغري واالستمرارية :دراسات يف تأثري االحتالل على اجملتمع
العربي الفلسطيين

شريف كناعنة

><WOA

1998

1987
)ط(2

><ZTD

><ZVL

اعالن املبادئ الفلسطيين اإلسرائيلي :آفاق احلاضر واملستقبل

األوضاع السكنية يف لواء رام اهلل

1986

1995

><FOC

حنو إسرتاتيجية فلسطينية جتاه القدس
حترير :صاحل عبد اجلواد

203

III.2

The first documented manual for this unit dates back to 1982,
while the last publication dates back to 1999. According to
the publications of this unit, during the 1980s, this unit was
known as the "Office of Literacy and Adult Education". Later,
it was known as the "Literacy and Adult Education Unit" in the
early 1990s. Then, it then the name was changes to "Literacy
and Adult Education Department". At the end of the 1990s,
the unit was known as the "Adult Learning Department", to
be its last name.

205

2.III

يع��ود أول منش��ور يوثق��ه الدلي��ل هل��ذه الوح��دة إىل الع��ام
 ووفق��ا مل��ا.1999  فيم��ا يع��ود آخ��ر منش��ور إىل الع��ام،1982
 عرف��ت خ�لال ف�ترة،يظه��ر عل��ى منش��ورات ه��ذه الوح��دة
،"الثمانيني��ات باس��م "مكت��ب حم��و األمي��ة وتعلي��م الكبار
فيما عرفت باسم "وحدة حمو األمية وتعليم الكبار" بداية
 ليتغ�ير س��ريعا إىل "دائ��رة حم��و األمي��ة وتعلي��م،التس��عينيات
 ويف نهاية التسعينيات عرفت الوحدة باسم "دائرة."الكبار
. ليك��ون االس��م األخ�ير هل��ا،"تعل��م الكب��ار

دائرة تعلم الكبار

Department of Adult Learning

204

1985

1982

><FBC

اخلدمات العامة يف قرى الضفة الغربية وقطاع غزة

بثينة الشعباني وسامي خضر

1987

1990

><ZQK

التنمية احلياتية لألسرة

املرأة وتعليم الكبار والتنمية يف العامل الثالث

ترمجة :سامي خضر ،هيام أبو غزالة ،وحممد اآلغا

><QDO

الوسيط يف اللغة العربية

الرتبية من أجل الوعي الناقد

إحسان مصطفى وموسى احلاج

1995

1999

><RQC

><GXZ

باولو فريري ،ترمجة :هيام أبو غزالة

><DQP

اجلغرافيا العامة "الطبيعية والبشرية" لتعليم الكبار

اهلام أبو غزالة وفهمي العابودي

1990

><IKG

1992

جغرافية الوطن العربي للكبار

إحسان مصطفى وموسى احلاج

><RDB

قراءتي األوىل

هيام أبوغزالة وأمل محاد ،إشراف :اهلام أبو غزالة

مركز الوثائق واألبحاث جامعة بيرزيت
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III.3

3.III

معهد اآلثار الفلسطيني
Palestinian Institute of Archaeology

209

208

2000

<ENM>

2000

<LBZ>

)2(  عدد- )1(  جملد،جملة اآلثار الفلسطينية
 خالد الناشف:احملرر

Journal of Palestinian Archaeology, Vol. (1) - No. (2)
Editor: Khaled Nashef

1996

<QVL>

<SNZ>

الرسم اآلثاري

)1(  عدد- )1(  جملد،جملة اآلثار الفلسطينية
 خالد الناشف:احملرر

1993

ابراهيم اقطيط

Journal of Palestinian Archaeology, Vol. (1) - No. (1)

مقدمة وبيبليوغرافيا ألعمال املسح واحلفريات األثرية

حامد سامل

An Introduction and Bibliography to Archaeological Excavations and Surveys

Editor: Khaled Nashef

Hamed Salem

2015

<GDH>

Figurines to Bones: Studies of some finds from the
1963-1968 Excavations at Tell Ta,annek
Anna Rita Lisella, Nancy Broeder, Othmar Keel, Mohammed
Al-Zawahra. Edited by: Nancy Lapp & Hamed Salem

2000

2001

<RAK>

<TZY>

)1(  عدد- )2(  جملد،جملة اآلثار الفلسطينية
 خالد الناشف:احملرر

1998

<GPR>

Tell Taannek 1963-1968: The Iron Age Cultic Structure

Tell Taannek 1963-1968: The Loom Weights

Frank S. Frick

Glenda Friend

Journal of Palestinian Archaeology, Vol. (2) - No. (1)
Editor: Khaled Nashef

][اجمللة
211

210

III.4

4.III

وحدة دراسات حوض البحر األبيض املتوسط
Mediterranean Studies Unit

212

213

1994

1996

<QGS>

<GZQ>

 فلسطني وأوروبا:املواجهات الثقافية عرب املتوسط

 ليلى فيضي وروجر هيكوك:حترير

The Frankish Wars and Their Influence on Palestine
Edited by: Khalil Athamina & Roger Heacock

Cultural Encounters Across The Mediterranean: Palestine and Europe
General Editors: Lily Feidy & Roger Heacock

1996

1998

<NJA>

Studies in Early Islamic History: Socio - political and
religious aspects in medieval Islamic Society

<GXJ>

Letters Underway
Izzat Ghazzawi

Khalil Athamina

215

214

IV

منشورات اجلامعة العامة
University’s Publications

217

216

1976

1976

<GSP>

<FJE>

Cultural Policies of the Israeli Occupation Towards
Palestinians
Hanna Nasir

سليم متاري

Hanna Nasir

<NBO>

 دراسة أولية:جامعة عربية يف فلسطني
حنا ناصر

<IXH>

 دراسة يف احلدود التارخيية:أمثولة أبي ذر وأحكام الضرورة
للتطرف االجتماعي

Contemporary Palestinian Literature under Occupation
Hanan Mikhail Ashrawi

 الركيزة األيديولوجية لتبعية املرأة يف اجملتمع:الطبيعة األنثوية
العربي
سليم متاري

1976

1976

<SYX>

1970s

<QOM>

Israeli Violations of Human Rights

1977

219

1975

<BJG>

Channels of Communication and Mutual Images
Between the West Bank and Areas in Israel
Sharif Kanaana

1975

<XYQ>

Survival Strategies of Arabs in Israel
Sharif Kanaana

218

1978

1986

1979

1987

أوﻀﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌرﺒﻲ
ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
وأﺴس ﺘطوﯿرﻩ ودﻋﻤﻪ

اﻋداد  :ﺨﻠﯿل ﻤﺤﺸﻲ
داﺌرة اﻟﺘرﺒﯿﺔ وﻋﻠم اﻟﻨﻔس
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﯿرزﯿت

><RIE

Miller & James on Analysis & Determinism
George J. Giacaman & Edward H. Madden

><PNJ

أوضاع التعليم العالي العربي يف األرض احملتلة وأسس تطويره
ودعمه

><CUP

اللياقة البدنية وأسسها العلمية والعملية

Arab Folk Stories from Artas

كمال مششوم

Grace M. Crowfoot & Louise Baldensperger. Edited by:
Abdullatif Barghouthi

خليل حمشي

1981

1980

><GYN

><UWB

1990

1989

><DHR

><FYP

><PPB

ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍ ﺍﻟﱪﻏﻮﺛﻲ

العربي العصري :مشاكل التطور والتحديث يف العامل العربي

الرياضيات يف اإلجتاه اآلخر

واصف عبوشي

منري فاشه

الدكتور حممد سعدي الفقيه :رئيس جملس أمناء جامعة
بريزيت :كتاباته وآراء بعض أصدقائه فيه

The Rural Middle East: Peasant Lives and Modes of
Production

مراجعة وحترير :عبد اللطيف الربغوثي

Edited by: Kathy & Pandeli Glavanis

Zed Books Ltd
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221

1991

1990

><OYY

1990

><PJB

آفاق فلسطينية :جملة أحباث جامعة بريزيت ،عدد ()5

آفاق فلسطينية :جملة أحباث جامعة بريزيت ،عدد ()6

Afaq Filistiniyya: Birzeit University Research Review,
)No. (5

Afaq Filistiniyya: Birzeit University Research Review,
)No. (6

Editor: Salim Tamari, Co-editor: Ali Jarbawi

Editor: Salim Tamari, Co-editor: Ali Jarbawi

احملرر :سليم متاري ،احملرر املشارك :علي اجلرباوي

احملرر :سليم متاري ،احملرر املشارك :علي اجلرباوي

1993

1990

><QHY

آفاق فلسطينية :جملة أحباث جامعة بريزيت ،عدد ()7

احملرر :سعيد زيداني

1991

><MHB

Industrialization in the Occupied Territories:
Perceptions of Palestinian Enterpreneurs
Elias Tuma & Samir Hazboun

><TOX

عادل حييى

Afaq Filistiniyya: Birzeit University Research Review,
)No. (7

بائعات األرصفة :ظاهرة البسطات يف االقتصاد الفلسطيين غري
الرمسي
سهى هندية ،عفاف غزاونة وصبيحة إدريس

1992

1991

التاريخ الشفوي

><EHI

><PQW

><PVJ

التغي�ي�ر االجتماع ��ي يف مدين ��ة رام اهلل :املورفولوجي ��ا والرتيي ��ف
واالقتص��اد غ�ي�ر الرمس��ي
نائل يونس ،نديم محودة وناديا االنصاري

خمي ��م بي ��ت جربي ��ن  -منطق ��ة بي ��ت حل ��م :معطي ��ات إقتصادي ��ة-
إجتماعي ��ة
مسري حزبون

Beit Jibrin Camp: a socio-economic survey
Samir Hazboun

Editor: Said Zeedani

ً
سابقا ،انظر ص Afaq Filistiniyya (Formerly the Birzeit Resarch Review, see p. 188( |)188
مجلة آفاق فلسطينية (نشرة أبحاث بيرزيت
222

أبحاث متفرقة  -مجلة آفاق فلسطينية | Working Paper - Afaq Filistiniyya

أبحاث متفرقة  -مجلة آفاق فلسطينية | Working Paper - Afaq Filistiniyya
223

1997

<JDS>

 واقعا وضرورات املستقبل، تارخيا:التعليم الفلسطيين
 إبراهيم أبو لغد ومحاد حسني:حترير

Salim Tamari & Rita Giacaman

2004

<WEA>

“Farming will always remain the best job, it was the
first love”: A social anthropological comparison of
irrigation societies at the West Bank

Nutritional Status of Primary School Children in a
Refugee Camp of the West Bank

Geriatrics in Perspective: A Review of Geriatric Services
in the West Bank

Najwa Rizkallah

Rita Giacaman, Kate Lock & Hala Salem

2000

<VNA>

1995

<RZJ>

Water Rights and Uses in Midland Palestine

The Palestinian - Israeli Declaration of Principles

Abdul-Halim Ali Tmeizeh

Edited by: Ibrahim Abu-Lughod, Ziad Abu-Amr & Roger
Heacock

Janne Bjorheim Be

1991

<BFV>

<XVY>

<SKV>

ZBEIDAT: The Social Impact of Agricultural Technology
on the Life of a Peasant Community in the Jordan Valley

1991

1997

1994
)2(ط

<BDC>

اجلانب اآلخر ألرض املعاد

أمحد حرب

The Lower Jordan River Basin programme publications | برنامج حوض نهر األردن األدنى
225

University of Bergen, Norway|  النرويج،جامعة برغن

224

2006

<GKD>

2005

2006

<VNR>

<BUV>

<QPZ>

Development of Human Settlement and Livelihood
Patterns in Water Societies: Oasis of Jericho

Soil Erosion and Soil- moisture Conservation under Old
Terracing System in the Palestinian Central Mountains

An Approach towards the Development of National
Geographic Information Strategy in Palestine

Muntaha Abdullah Abdel Haq

Ahmad Hammad Yousef Abu Hammad

Abdullah S. Abdullah

2007

<YCA>
Rainwater Harvesting Cisterns and Local Water
Management: A qualitative geographical / socio-anthropological case study and ethnographic description
from the districts of Hajja, Mabyan and Shiris,
governorate of Hajja, Yemen

Land Degradation Risk Assessment in the Palestinian
Central Mountains Utilizing Remote Sensing and GIS
Techniques
Othman Sharakas, Ahmad Abu Hammad, Ahmad Nubani, &
Abdullah Abdullah

Palestine Women between the Spring and the Faucet
Nafissa Naguib

2006

2007

<FNV>

2005

<RHZ>

2006

<CVA>

Wadi el-Far'a Project Report: An Environment
Assessment of the Wadi el-Far'a Watershed
Edited by: Kamal Abdulfattah & Bert de Vries

The Trade Routes in Palestine During the Mamluk
Period (1260-1516 A.D): A Historical, Geographical and
Economic Study
Ayman Abu Mustafa

Eirik Hovden
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2007

<JMQ>

<IPO>

Conservation and Management of Landscape in
Conflict Regions

<NJS>

حتديات األلفية اجلديدة وآفاق التنمية الثقافية يف العامل العربي
 مضر قسيس:حترير

2009

<ZDS>

كمال مششوم

Geographic Information Systems for Undergraduate
Students
Main Author: Muath Abu Sada

2007

<EKN>

:حقوق املياه واستخداماتها التقليدية وانعكاساتها على البيئة
) فلسطني، اليمن،دراسة مقارنة (السودان
عبد احلليم علي طميزة

2009

<BOS>

 أداة تشخيص ووسيلة للعالج:احلركة

2007

2005

املكب ��ات العش ��وائية وأثره ��ا الس ��ليب عل ��ى بيئ ��ة مناط ��ق جب ��ال
)فلس ��طني الوس ��طى (حمافظ ��ة رام اهلل والب�ي�رة
نهروان حممد دولة

1999

2003

<TKP>
<HCG>

<WWM>

)دراسة إقليمية لبعض قرى بين زيد (منطقة مشال غرب رام اهلل

 نائل موسى وخليل مطاوع، حسني الرمياوي، مجال عمرو:إشراف
 خليل مطاوع عمرو: حترير.عمرو

A Regional Study of some of the villages of the Bani
Zayd area in the northwest Ramallah district

The landscape of Palestine: Equivocal Poetry
Edited by: Ibrahim Abu-Lughod, Roger Heacock & Khaled
Nashef

Jamal Amro, Hussain Reemawi, Nael Mousa & Khalil Amro
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Al-Quds University

Civic Forum Institute | مؤسسة الملتقى المدني
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* إحصائيات حول املنشورات التي يوثقها الدليل:ملحق
Annex: Statistics on Publications Documented
by the Catalogue*

 ووفقا. جرى التعاطي مع املنشور الصادر بطبعتني (عربية وإجنليزية) كمنشور واحد،* يف إحصاء عدد املنشورات اليت يوثقها هذا امللحق
.) منشوراً صدر بواجهتني (عربية واجنليزية56 و، منشوراً صدر بطبعتني25  منها،ً منشورا624  بلغ عدد املنشورات اإلمجالي،هلذا املعيار
. نادية فواضلة وبيان عرفات: وساهمتا يف تدقيقها، وسام أبو طيور:أعد اإلحصائيات اليت يعتمد عليها هذا امللحق
* In the count of the number of publications documented by this annex, the publication of two editions (Arabic and English)
was dealt with as one publication. In accordance with this standard, the total number of publications was 624, of which 25
were published in two editions, and 56 were published in two faces (Arabic and English).
The statistics of this supplement were prepared by Wesam Abu Toyour and reviewed by Nadia Fwadleh and Bayan Arafat.
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Figure (2): Distribution of Publications
by Year of Publication

 توزيع عدد املنشورات:)2( الشكل
حسب سنوات النشر

Figure (1): Distribution of Publications
by University Units

 توزيع عدد املنشورات:)1( الشكل
حسب وحدات اجلامعة
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The University Publishing Unit (UPU) was
established at Birzeit University in April 2018,
under the university publishing regulations
issued by the University Council. UPU officially
launched its functions at the beginning of
the 2018/2019 academic year, following five
months of preparation and institutionalizing.
UPU was temporarily within the Office of the
Vice-President for Community Affairs until
is formally integrated in the structure of the
university.

نش��ئت وحدة النش��ر اجلامعي جبامعة بريزيت يف
ِ ُأ
 مبوجب تعليمات النش��ر اجلامعي،2018 نيس��ان
 وق ��د ش ��رعت.الص ��ادرة ع ��ن جمل ��س اجلامع ��ة
الوح ��دة مبهامه ��ا رمسي ��ا بداي ��ة الع ��ام الدراس ��ي
 عق��ب مخس��ة أش��هر م��ن التحض��ري،2019/2018
 وإىل ح ��ن تس ��كينها عل ��ى هيكلي ��ة.واملأسس ��ة
ً
مؤقتا ضمن مكتب
 ُس��كنت الوح��دة،اجلامع��ة
.نائب الرئيس للش��ؤون اجملتمعية

UPU is concerned with institutionalizing
scientific publishing at the university, by
enforcing the instructions of university
publishing and by following up on the
scientific publication carried out by the
university colleges, institutes and centers,
since UPU is an executive publisher. In
addition, UPU documents, promotes and
distributes university publications and assists
the Special Committee with the revision
of the manuscripts of publications. UPU is
interested in networking with academic,
community and commercial publishing
houses, creating intellectual spaces around
university publishing in the Arab world and
possible venues to develop it.

،ُتعنى الوحدة مبأسسة النشر العلمي يف اجلامعة
من خالل إنفاذ تعليمات النشر اجلامعي ومتابعتها
للنش��ر العلم��ي ال��ذي تق��وم ب��ه كلي��ات اجلامع��ة
ً باعتب��ار الوح��دة ناش��را،ومعاهده��ا ومراكزه��ا
 وإضافة إىل ذلك تضطلع الوحدة بالتوثيق.ًمنفذا
،ملنش���ورات اجلامع���ة والرتوي���ج هل���ا وتوزيعه���ا
ومس��اعدة اللجن��ة اخلاص��ة مبراجع��ة خمطوط��ات
 وتولي الوحدة اهتمامها بالتشبيك مع.املنشورات
 وخلق مساحات،دور نشر جامعية وأهلية وجتارية
للتفاك��ر ح��ول واق��ع النش��ر اجلامع��ي يف الع��امل
.العرب��ي وتطويره
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