
 

 

 

  نومؤتمر مواطن السنوي الثاني والعشر
 "ھل من مخرج؟: التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية"

 جامعة بيرزيت –مبنى ملحق معھد الحقوق  ٢٤٢قاعة رقم 
  ٢٠١٦تشرين األول  ١ أيلول و ٣٠

  

  البرنامج
 األول اليوم
  تسجيل    ٩:١٥
  كلمات افتتاحية    ١٠:٠٠

  رئيس جامعة بيرزيتكلمة     
  التعليم العاليالتربية ومعالي وزير كلمة     
  رئيس مجلس أمناء مؤسسة مواطنكلمة     
  المدير العام لمؤسسة مواطنكلمة     
  مدير معھد مواطنكلمة     

عاصم خليل :رئيس الجلسة  االستمرار أم البدء من جديد؟ :التعليم العالي  :الجلسة األولى  ١١:٠٠
مروان عورتاني  إعادة النظر في الفرضيات: التعليم العالي    
التميمي صالح الزرو  إشكالية العالقة بين السلطة السياسية والتعليم العالي في العالم العربي    
سري نسيبة  لبنة أخرى في الجدار؟: الجامعة    

  غداء  ١٢:٣٠
نضال صبري :رئيس الجلسة  إلى ماذا يصبو التعليم العالي في فلسطين؟  :الجلسة الثانية  ١٤:٠٠

نبيل قسيس  ؟كيف تلبي الجامعة الفلسطينية حاجة وطنية وتنمي صالتھا بالعالمية في آن    
علي الجرباوي  بعض اإلشكاليات األساسية للتعليم العالي والجامعات في فلسطين    
سعيد زيداني  جامعات تعليمية في المقام األول    

  استراحة  ١٥:٣٠
ھدا العريان  :رئيسة الجلسة  القيود الذاتية في التعليم العالي  :الجلسة الثالثة  ١٥:٤٥

ھاني المصري  تصورات النخب السياسية الفلسطينية لدور الجامعات    
سائدة عفونة  تجارة التعليم العالي    
أباھر السقا  قراءة في حالة العلوم االجتماعية في الجامعات الفلسطينية    
حسن أيوب  البحث في العلوم االجتماعية في فلسطين بين الغاية والوسيلة    

  اليوم الثاني
شيرين الباشا :الجلسة ةرئيس  اقتصاد الجامعات واقتصاد البالد  :الجلسة الرابعة  ٩:٠٠

سامية البطمة  سياسات الليبرالية الجديدة وأثرھا على التعليم العالي في فلسطين    
ابراھيم برھم  محرك أساسي لتعزيز قدرة القطاع الخاص –تعزيز القدرة التنافسية للجامعات     
عبد الرحمن التميمي  ضرورة تطوير نمط التفكير إلنتاج أبحاث تواكب حاجات المجتمع    
      



 

  

     استراحة  ١٠:٣٠
بركاترنا  :رئيسة الجلسة  التعليم العالي في ظل االحتالل  :الجلسة الخامسة  ١٠:٤٥

مازن قمصية  تطوير واقع العلم والبحث والتعليم في فلسطين    
     ً عنان األتيرة  المضمون الوطني لجامعة بيرزيت ودور الحركة الطالبية وطنياً ومجتمعيا
ولورد حبش غادة المدبوح  إخفاق أم تقدم؟: التعليم في فلسطين تحت االحتالل    

  غداء  ١٢:١٥
لورد حبش :الجلسة ةرئيس  األطر الناظمة للتعليم العالي  :السادسة الجلسة  ١٣:١٥

رمزي ريحان  التعليم العالي الفلسطيني ضمن السياق    
ھشام كحيل  مية عن الرؤية المجتمعية للتعليم العالي؟يكيف تعبر األطر التنظ    
مرفت بلبل  على من تقع مسؤولية ضمان الجودة في التعليم العالي؟    

  استراحة  ١٤:٤٥
مضر قسيس :رئيس الجلسة  التعليم العالي والبناء الوطني  :الجلسة السابعة  ١٥:٠٠

ممدوح العكر  ؟اذا يريد المجتمع المدني من الجامعةم    
طالل شھوان  الفلسطينيةآفاق تطوير المكون البحثي في الجامعات     
جورج جقمان  التي تخاض ضدھا؟" الحرب"ھل يمكن للجامعات أن تنجو من     


