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 المشاركون

 
 رئيس جامعة بيرزيت، وأستاذ الكيمياء غير العضوية في الجامعة. اللطيف أبو حجلة عبد

 عضو الهيئة األكاديمية في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت. وسيم أبو فاشة

 الدولية واألمنية في برلين.المعهد األلماني للشؤون متقدمة في مؤسسة العلوم والسياسة، زميلة  موريل أسبورغ

شتت كة الستتياستتات الفلستتمينية،  - مستتتشتتار أعماس فلستتميني أمريكي. يعما مستتتشتتاراة في الشتت كة سام بحور

، ومحرر مشتتارل لكتا" لالو:ن  ستتتراجيجيةاالفي األمانة العامة لمجموعة فلستتمين  عضتتواة و

 (. 1994التاريخ الشفهي لفلسمين والفلسمينيينل )

عضتتتو الهيئة األكاديمية في كلية القانون في جامعة وندستتتور في كندا وعضتتتو الجمعية الملكية  ريم بهدي

بيرزيت  -الكندية )كلية العلماء والفنانين وال احثين الجدد(، والمديرة المشاركة لم ادرة وندسور 

 .للكرامة

القائمة  جشتت ا من تتو عضتتو كنيستتت  تتمن وقيادية نستتوية فلستتمينية، ،ستتياستتيةصتتحافية، و سليمان -عايدة توما 

رئيستتتتتة جحرير عملت ستتتتتابقا  .الج هة الديمقرا:ية للستتتتتلم والمستتتتتاواة ممثلة عن المشتتتتتتركة

 .االجحاد  حيفةل

بريماني في القدس الشرقية(. جتمحور أبحاثها حوس سياسات  مديرة معهد كنيون )مركز أبحاث ماندي تيرنر

 التدخا الدولي، واستراجيجيات الممولين في المجتمعات التي مزقتها الحرو".

عضتتو الهيئة األكاديمية في برنامجي الماجستتتير في الديمقرا:ية وحقون اننستتان، والدراستتات  جورج جقمان

ة  .العربية المعاصتتر في جامعة بيرزيت لكلية الدراستتات  لكلية اآلدا"، وعميداة  عميداة  عما ستتابقا

ة  ة مؤسسا  موا:ن. –للمؤسسة الفلسمينية لدراسة الديمقرا:ية  العليا. وعما مديراة عاما

باحث في قضتتتتتتايا الحكي والستتتتتتياستتتتتتة، وعضتتتتتتو الفريل الرئيس لتقرير لمقياس الديمقرا:ية  جهاد حرب

ة  العربيل. يكتو مقاالة مقياس األمن لالعربيل، وجقرير  ة  أس وعيا بالشؤون الفلسمينية  متخ  ا

بعنوان لنميمة ال لدل.  له العديد من الدراستتات المنشتتورة جتعلل بالناام الستتياستتي الفلستتميني، 

 والحكي الرشيد، والعما ال رلماني، وناام النزاهة، وقماع األمن.

ونشتتتتر علا نمان واستتتت  حوس  عدة أبحاث باحث متخ تتتت  في التنمية االقت تتتتادية وأجر  رجا الخالدي

وداخا إستترائيا. يشتت ا  1967األو تتاع االقت تتادية الفلستتمينية في ل نان واألرا تتي المحتلة 

 .السياسات االقت ادية الفلسميني )ماس(بحاث أمن و منسل ال حوث في معهد 

ة الفلستتفة وفي دائرة كاديمية األعضتتو الهيئة  غسان الخطيب الدراستتات الثقافية في جامعة بيرزيت. شتت ا ستتابقا

ة للرئيس   في جامعة بيرزيت لشؤون التنمية واالج اس. مناصو وزارية وعما نائ ا

األكاديمية في دائرة العلوم الستتتتياستتتتية، وفي برنامت الماجستتتتتير في الديمقرا:ية  الهيئةعضتتتتو  باسم الزبيدي

 وحقون اننسان في جامعة بيرزيت.

 ناشط نقابي وأمين عام اجحاد النقابات المستقلة. زيادةمحمود 

 لد  فلسمين. فريقياأجنو"  سفير أشرف سليمان

فـتتتتي جامعة القـتتتتدس، مهندسـتتتتة معماريـتتتتة ومتخ  ـتتتتة بالتخميـتتتتط كاديمية األعضو الهيئة  مها السمان

بعنوان نكليزية انالحضـتتترا والج رافيـتتتا السياسـتتتية. لها العديد من الكتابات منها كتا" بالل ة 

 «.اسـتعمارا فـي فلسـمين-الفضـاء الحضـرا العابر»

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9)
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المنامات  مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقون اننسان، وعضو الهيئة اندارية لش كة عصام عاروري

 األهلية، ومجلس منامات حقون اننستتتان، وعضتتتو مجلس المفو تتتين للهيئة المستتتتقلة لحقون

 اننسان.

رئيس دائرة العلوم االجتماعية والستتتتتتلوكية ومدير برنامت الماجستتتتتتتير في علي االجتماع في  العزةعالء 

 جامعة بيرزيت.

ة بالل ات اننجليزية والعربية  11كاج ة وإعلمية. عملت مراستتتتتتلة ميدانية ألكثر من  نور عودة عاما

، 2013ومنذ العام  ،2011وانستتتتتت انية، ثي انتقلت للعما العام كنا:ل باستتتتتتي الحكومة عام 

 والدبلوماسية العامة.  ستراجيجياالجعما عودة في مجاس االستشارات في التواصا 

مدير معهد موا:ن للديمقرا:ية وحقون اننستتتتتتان، وعضتتتتتتو الهيئة األكاديمية لدائرة الفلستتتتتتفة  مضر قسيس

والمدير والدراستتتتتتات الثقافية، ومدير برنامت الماجستتتتتتتير في الديمقرا:ية وحقون اننستتتتتتان، 

 .المشارل لم ادرة كرامة في جامعة بيرزيت

 مسؤولة ال رامت في معهد موا:ن للديمقرا:ية وحقون اننسان في جامعة بيرزيت. جويس قشوع

، وهي صتتحفية ألمانية لديها خ رة 2015با في رام هللا منذ أيلوس  مديرة مكتو مؤستتستتة هنر  بيتينا ماركس

 واسعة في العما في الشرن األوسط.

ة لمجلس  علي مهنا ة وزيراة للعدس، ورئيستتا القضتتاء األعلا، مستتتشتتار الرئيس للشتتؤون القانونية. عما ستتابقا

ة لل  .محامينونقي ا

ة  فلستتتميني، عما استتتتاذاة   ستتتوستتتيولوجي جميل هالل ة في علي االجتماع، وباحثا ة  جامعيا في عدد من  رئيستتتيا

مراكز ال حث والدراستتتتات الفلستتتتمينية، وله مؤلفات عدة )كتو ومقاالت محكمة( عن المجتم  

بعضتتتها إلا ل ات جرجي انستتترائيلي بالعربية واننجليزية، -الفلستتتميني وال تتتراع الفلستتتميني

 أخر  .

األكاديمية في جامعة باث في بريمانيا وجامعة أوجوا في كندا. لديه اهتمامات عضتتتتتتو الهيئة  جيرمي وايلدمان

بحثية في العلقات الخارجية، والستتياستتات الخارجية الكندية، والستتياستتة في الشتترن األوستتط، 

 ودراسات التنمية النقدية، واألمن اننساني، والمانحين في فلسمين.

 


