
برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية في جامعة بيرزيت
املؤتمر الدولي األول لطلبة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية 

"نحو نماذج معرفية مضادة للهيمنة: الفضاء، املكان، الحركة، والقوة"
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اليوم األول
الثالثاء 8  أيــــار  2018

ملحق معهد الحقوق قاعة رقم 243

التسجيل 2:00 – 2:30 ظهراً

2:30 - 3:00 ظهراً

كلمات الترحيب: 
هالة الشعيبي، لجنة مؤتمر

قَسم الحج، لجنة املؤتمر
طالل شهوان، عميد كلية الدراسات العليا

3:00 - 4:00 عصراً
جوزيف مسعد، جامعة كولومبيا، املتحدث الرئيسي (عبر الفيديو كونفرنس) 

”في حق تقرير املصير واالستعمار االستيطاني"
املُيسر: سليم أبو ظاهر

جولة في جامعة بيرزيت4:00 - 4:30 عصراً

اليوم الثاني
األربعاء  9 أيــــار 2018

ملحق معهد الحقوق قاعة رقم 243

التسجيل 8:30 - 9:00 صباحاً

9:00–10:30 صباحاً 

الجلسة األولى: االقتصاد السياسي للفضاء والحيز
املُيسر: علي موسى

عناوين األوراق:املتحدثون:

أسواثي نير 
عنف االستبعاد ومالمح عدم املساواة املكانية: الحالة الالفتة جامعة جواهر الل نهرو، الهند

ملسلمي الهند

 ديبورا فروم
جامعة كامبيناس، البرازيل

"مرفاً آمن في الفوضى": اثنوغرافيا إدارة املخاطر 
والالمساواة املكانية في كراكالند (ساوباولو/البرازيل)

أفرين غني فريدي 
جامعة جواهر الل نهرو، الهند

الحيز وملكية األراضي وممارسات العمل: الدولة والتجمعات 
القبلية املهمشة في جامو وكشمير

نتاشا عاروري
UR°BANA

تخيل رام اهلل: تكوين وإعادة تكوين الفضاءات املضادة

 استراحة قصيرة10:30 - 10:45 صباحاً
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اليوم الثاني
(تكملة)

12:15 - 10:45
ً  ظهرا

 الجلسة الثانية: سياسة الحيز: عدم املساواة، والنزوح، والصراع
املُيسرة: فيروز سالم 

عناوين األوراق:املتحدثون:

ياسمني فريتزش الشوي
جامعة روهر بوخام، املانيا

النازحون "غير مواطنون" عالقون بني الفضاءات البينية -
قانون الالجئني الدولي: قراءة مكانية

حليمة أبو هنية نهار
جامعة بيرزيت، فلسطني

أثر التهجير على الوضع الحضري والديمغرافي في محيط 
مدينة القدس: مخيم شعفاط كدراسة حالة

سليم أبو ظاهر
جامعة بيرزيت، فلسطني

الالمساواة املكانية واالجتماعية-االقتصادية في السياق 
الحضري الفلسطيني؛ رام اهلل كحالة دراسية

استراحة الغداء12:15 - 1:30 ظهراً

3:00 – 1:30  
ً  عصرا

الجلسة الثالثة: انتاج املعرفة في الجنوب العاملي
املُيسرة: أسماء شرباتي

عناوين األوراق:املتحدثون:

غسان كومية
جامعة سيدي محمد بن عبداهلل، املغرب

معضلة الدراسات الساميّة الغربية: نحو إنتاج معرفي 
مضاد للهيمنة االستعمارية

مونيكا رونشي
جامعة اكسيتير، اململكة املتحدة

االستعمار االستيطاني وإنتاج املعرفة : "العقول البدائية" 
وآخرية األصالنية

أدينيتان أولفيمي ميرث 
جامعة ابادان، نيجيريا

إعادة التفكير في إنتاج املعرفة والسلطة في نيجيريا: 
استخدام مفهوم تفكيك استعمار العقول

سارة مارزاجورا 
كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية في 

جامعة لندن، اململكة املتحدة

تفكيك االستعمار اإلبستمولوجي، التاريخ الفكري العاملي 
و"جدل اإلستالب" االثيوبي

استراحة قصيرة3:00 - 3:15 عصراً

 4:30 - 3:15
ً عصرا

الجلسة الرابعة: الحروب االستعمارية الجديدة في الجنوب العاملي
املُيسرة: سناء بيراوي-غزال

عناوين األوراق:املتحدثون:

آرشي جافيد 
جامعة جواهرالل نهرو، الهند

سرد صحوة العسكرة الجديدة في كشمير

خالد يعقوب مير 
جامعة جواهر الل نهرو، الهند

الدولة وسخطها: الهند وكشمير في السياق

البيروقراطية االستعمارية في الضفة الغربية غادة السمان (جامعة بيرزيت، فلسطني)
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اليوم الثالث 
الخميس 10 أيــــار 2018 

ملحق الحقوق قاعة رقم 243

 10:30 - 9:00
صباحاً

الجلسة الخامسة: الجيوسياسة اليومية
املًيسر: اشرف بدر

عناوين األوراق:املتحدثون:

أوليفر هاياكاوا
مأزق "صنع في الصني": العوملة الفلسطينية من األسفلجامعة اكسيتير، اململكة املتحدة

باسل ريّان
جامعة بيرزيت، فلسطني

تجار الحاويات: أنماط وتداعيات ظهور التجار الفلسطينيني 
الجدد مع الصني

فيكتوريا أعرج 
جامعة برادفورد، اململكة املتحدة

االنتقال من التنمية التسلطية إلى إعاقة التنمية املتعمدة في 
املحيط التركي: الحرب االجتماعية – االقتصادية للنيوليبرالية 

اإلسالمية على الهيمنة املضادة

هبة خليل
 جامعة ايلينوي –أوربانا شامبني، الواليات 

املتحدة األمريكية
آثار نيوليبرالية: إنتاج "الطبقة الوسطى الفقيرة" في مصر

 10:45 - 10:30
استراحة قصيرةصباحاً

 12:15 - 10:45
ً ظهرا

الجلسة السادسة: السياسية األسرية اليومية
املُيسر: عبد الجواد حمايل

عناوين األوراق:املتحدثون:

آنّا أملويدو كاستيلو،
الزواج املدني في لبنان: مقاومة أم التكيُف مع النظامجامعة اكسيتير، اململكة املتحدة

منال الجعبة
أثر التحوالت النيوليبرالية على عالقة املرأة بالعائلة واالسرةجامعة بيرزيت، فلسطني

جيرابورن الوشارونونج
جامعة أمستردام، هولندا

"نحن نعيش هنا": الحياة اليومية في مخيم اللجوء على 
امتداد الحدود بني تايالند وبورما 

آشوتوش سينغ
الوقت واالنتظار: نقطة إرتكاز الهوية الفلسطينيةجامعة جواهر الل نهرو، الهند

استراحة غداء12:15 - 1:30 ظهراً

1:30 - 3:00 ظهراً

الجلسة السابعة: التمرد والقمع واملقاومة
املُيسرة: غادة السمان

عناوين األوراق:املتحدثون:

ستيف نات
جامعة اكسيتير، اململكة املتحدة

االستيطان هو التمرد: جينيولوجيا التمردات املضادة في 
أرشيف االستعمار االستيطاني

سارة ساالزار هيوز
كلية ماونت هوليوك، الواليات املتحدة 

األمريكية

مكانية غير محدودة: السيطرة املكانية في األراضي الفلسطينية 
املحتلة

برونو هوبرمان 
الجامعة البابوية الكاثوليكية في ساوباولو، 

البرازيل

السيطرة وتراكم رأس املال في مدينة االستعمار اإلستيطاني: 
حالتا القدس وريو دي جينيرو

االمبريالية والعرقنة واملقاومة: تجمعات املهاجرين في املانيا ايلينورا رولدان منديفيل (أملانيا)
والقضية الفلسطينية

استراحة قهوة3:00 - 3:15 ظهراً

الكلمة الختامية: سامرة إسمير، جامعة كاليفورنيا- بيركلي3:15 - 4:00 ظهراً



Page �  of �4 4

اليوم الرابع
الجمعة 11 أيــــار  2018

رحلة خاصة ملتحدثي املؤتمر الى القدس وبيت لحم

نقطة االلتقاء: فندق البيوتي إن، رام اهللصباحا 7:00

7:05 صباحا -
 6:00 عصرا

تنظيم املؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي


