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 استشارات بحثية
 L’Institut de recherche débat sur la التعددية القانونية يف فلسطني، املعهد البحثي للحوكمة واحلوار، 2013-2014

Gouvernance, France. 
 املخطط الوطين املكاين. و التنمية العمرانية يف فلسطني، مركز التعليم املستمر سيناريوهات  2014-2015

 احباث، ملوظفي يف مؤسسات حكومية واهلية، اليونسكو، مركز دراسات املرأة جامعة بريزيت. لعمل توجيهيتدريب       2014-2015
 دراسات

، يف الشباب الفلسطيين دراسات عن اهلوية املختلفة الفلسطينيةيف املكونات  اهتتراتبياو وانعكاساهتا على اهلويات  الشرذمة والتجزئةواقع   2017
 .2017جامعة بريزيت،  ،، مركز دراسات التنمية(حترير)كة والسياسية، يف مجيل هالل واملكان واملشار 

الشباب الفلسطيين تغرية من جتمعات مغايرة لكل متجانس. يف م تراتبيات: الفلسطينيةورقة مفاهيمية مرجعية ملشروع دراسة اهلويات الشبابية   2017
 .جامعة بريزيت ،، مركز دراسات التنمية(رير)حت، يف مجيل هالل دراسات عن اهلوية واملكان واملشاركة والسياسية

، مركز دراسات التنمية، باللغتني العربية واالجنليزية، حضرية يف رام اهلل وكفر عقب قراءة يف بعض التغريات السوسيو باهر السقا،أمجيل هالل،  2015
2015. 

 .2012خرون، دليل الباحثني يف فلسطني، مركز دراسات التنمية، جامعة بريزيت، آامين عبد اجمليد و  باهر السقا،أ  2012 
 مؤتمرات

فلسطني ارض  :يف مؤمتر استعماريواألرض: التمثالت السوسيوحضرية لألرض كمتخيل وتشوهاهتا يف سياق  الفلسطينينيالعالقة بني  2018
 االحالم، دولة حلم. فراك، فرنسا.

، املركز الفرنسي للتنمية. واوروبا العريب؟ سريورات وناشطية فنية يف العامل كوينفن   ، يفالفلسطيين يف الفضاء الفلسطيين العام التشكيليالفن   2018
 باريس.

حول ، مواعيد التواريخ قرطاج، بيت احلكمة، إعادة التفكري يف السرديات الوطنية، تساؤالت إسرائيليع فلسطيين ام صرا  إسرائيلي عريبصراع   2018
 ، تونس.املشرق

 .تايوان االجتماع،املؤمتر الرابع جلمعيات علماء  ،علم االجتماع الفلسطيين تباين املنهج واملمارسات  2017
  ." حدود وإعادة تشكيل األقاليم الشرق األوسط والساحل، اسوان، مصرالعامليمنذ أوسلو، املؤمتر تشكيل احلدود الفلسطينية  إعادة   2017

 .للعلوم االجتماعية، بريوت العريب للمجلسواملقاومة، املؤمتر الثالث  التملك الفضاء الفلسطيين العام بني إعادة   2017 
 املتقدمة نانت، فرنسا. الدراساتيف اخلطاب الفلسطيين املعاصر، ورشة عمل مركز مارك بلوك، معهد  الكوين   2016 

العريب، مؤمتر غزة غري املسبوقة، اجملتمع والسياسة، معهد العامل يف ، 2015-1987واالقتصادية على مدينة غزة التغريات السوسيوحضرية  2016
 (.)باللغة الفرنسية باريس، فرنسا.

 (.الفرنسية)باللغة  .املؤمتر الرابع للتعاون الالمركزي الفرنسي الفلسطيين، معهد العامل العريب، باريس، فرنسايف أي مستقبل للدولة الفلسطينية،   2016
مواطن: احلياة اليومية كمقاومة يف غزة خالل العدوان وبعده، مؤمتر االقتصاد السياسي الفلسطيين حتت االحتالل، حماور يف ازمة مستمرة،   2014

 املؤمتر السنوي العشرون. رام اهلل
جامعة ت يف الفضاء العام، مقاربات نظرية وتصورات ميدانية، مقاربات حول الفضاء العام الفلسطيين، يف مؤمتر االحتجاجات واالنفعاال  2014

 بريزيت.
مؤمتر تداخل االدعاءات الدينية بالقومية يف السياق الفلسطيين: منظور مقارن، يف ثنائية الدين والقومية يف اخلطاب الوطين الفلسطيين املعاصر،   2014

 مدى الكرمل، رام اهلل. 
  .اسرتاتيجية والسياسية، جامعة بريزيت-مكانة قطاع غزة اجليويف مؤمتر التغريات االجتماعية على اجملتمع الفلسطيين يف قطاع غزة،   2014
فق يات اجللد واالستجابات: اسرتاتيجيات التواآلمؤمتر يف يات اجللد واملقاومة والتواصل اجملتمعية يف جمتمع حماصر: حالة جمتمع قطاع غزة، آل  2013

 والبقاء عند الفلسطينيني يف الوطن والشتات.
 .الشباب الفلسطيين: أي اشكال لاللتزام والتفاعل يف احلياة اليومية، جامعة بريزيتالتمثالت الشبابية اجلديدة يف اجملتمع الفلسطيين. يف مؤمتر   2013
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)باللغة  تونس،مؤمتر حقوق االنسان والدميقراطي: اآلمال واملخاطر، يف كيف يقرا الربيع العريب من منظور الفاعلني االجتماعني يف فلسطني،  2013
 .(الفرنسية

. جامعة املؤمتر الدويل لعلم النفس اجملتمعي: رؤى عاملية، ممارسات حمليةيف جتليات التشوه املستعمرى للشروط االستعمارية يف اجملتمع الفلسطيين،  2013
 بريزيت.

 املؤمتر التاسع للجمعية العاملية لعلماء االجتماع الناطقني بالفرنسية، الرباط، املغرب.يف تأثري الثورات العربية على احلركات االحتجاجية الفلسطينية،  2012
 .()باللغة الفرنسية

)باللغة  للجمعية العاملية لعلم االجتماع، عدالة اجتماعية ودمقرطة، بيونس ايرس، االرجنتني. السنوياملؤمتر يف العام،  الفلسطيينالفن يف الفضاء  2012
 (.اإلجنليزية

مؤمتر مواطن الثامن عشر، اسئلة الثورات العربية يف هناية عامها يف يف جمتمعات االنتفاضات العربية املعاصرة،  واأليديولوجيةاخلطابات اليومية  2012
 اهلل.، رام الثاين

 .()باللغة الفرنسية .غريات، جامعة فرانشكونىت، بيزنسون، فرنساتمؤمتر املتوسط، املتوسطات، تبدالت و يف احلركات االجتماعية االفرتاضية،  2011
السياسات والدراسات  ألحباث الفلسطيينللمركز  الثاين السنوياملؤمتر يف اهلوية االجتماعية الفلسطينية: متثالهتا املتشظيمة وتداخالهتا املتعددة،  2012

 االسرتاتيجية، مسارات، رام اهلل.
 مؤمتر مواطن السنوي، رام اهلل. يف احلركات االحتجاجية العربية اجلديدة، اعادة االعتبار للفضاء االجتماعي،  2011
 جامعة بريزيت.مؤمتر الثورات العربية " عصر هناية التاريخ"، يف الثورات العربية: قراءة سوسيولوجية،  2011
 فلسطني: اخلروج من التهميش، جامعة بريزيت. -مؤمتر غزةيف يف قطاع غزة قراءة سوسيولوجية،  الفلسطييناجملتمع  2010
 ، رام اهلل.، مجعية انعاش االسرةالفلسطيينضد اجملتمع  اإلسرائيليالعنف يف مؤمتر يف قطاع غزة،  الفلسطيينضد اجملتمع  اإلسرائيليالعنف  2010
 مؤمتر القانون واجملتمع، جامعة بريزيت.يف : قراءة سوسيولوجية، الرمزيالدولة كمصدر للعنف  2010
 Karlstad السويد، احليز، كاتسارد  مؤمتر جامعةيف التصورات املختلفة للفلسطينيني عن احليز وعمليات اعادة تنظيم احليز االجتماعي،  2006

University, Swedenباللغة اإلجنليزية(.) 
 م االجتماع، توران ، بولندا، اعادة التفكري بالالمساواةلاملؤمتر السابع للجمعية االوربية لعيف ، الفلسطيين الوطينالذاكرة اجلمعية يف خدمة البناء  2005

Torun, Poland.. European Sociological Associationباللغة اإلجنليزية(.) 
 ESTIME Technology and املتوسطية، عمان االردن. انوالتجديد يف البلد لوجياو التكنمؤمتر يف للعلوم،  الفلسطينيةاالستخدامات  2005

Innovation capabilities in MEditerranean countries 
 ,MSH ()باللغة الفرنسية ،فرنسا بوردومؤمتر احلدود، اجلبهات، مركز العلوم االجتماعية، يف احلدود الفلسطينية: الصراع بني اجلغرافيا والتاريخ،  2004

Bordeaux. 
 (.املؤمتر الدويل الشباب واجملتمع بأوروبا وحول املتوسط، مارسيليا، فرنسا، )باللغة الفرنسيةيف وااللتزام السياسي يف اجملتمع الفلسطيين،  املواطنة 2003
متر السادس للجمعية االوربية لعلم االجتماع، مورسيا، ؤ امليف الدولة ثنائية القومية، يف اجملتمع الفلسطيين املعاصر،  نالتصورات الفلسطينية ع 2003

 .European Sociological Association Ageing Societies New Sociology ", Murcie- Spainاسبانيا.
املؤمتر الثالث عشر لألجيال الشابة لعلماء االجتماع، اجلمعية العربية لعلم االجتماع، االسكندرية، يف اخلطاب النخبوي الفلسطيين والبناء الوطين،  2003

 مصر.
-MSH Ange ، نانت، فرنسا"الرابط االجتماعيعن "املؤمتر اخلامس يف ، االجتماعيالديوان، مؤسسة بني التناقل واعادة االنتاج  2003

Guépin, Nantes. باللغة الفرنسية(.) 
 (.)باللغة الفرنسية نانت، فرنسا. مؤمتر الزمن،يف الذاكرة اجلمعية الفلسطينية، تشكل هوية مجاعية مرتكزة على احداث مؤسسة،  2001
 .Université de Nantes : االمة والوطنيات، جامعة نانت، فرنسا.الدويلاملؤمتر يف ، العريب القومييف  الفلسطيين الوطينالتداخل بني  2000

 (.)باللغة الفرنسية
 محاضرات

 ، معهد الدراسات املتقدمة، نانت.االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الفلسطيين اليوم الديناميكيات 2015
 جامعة بريزيت.، حماضرة عن اهلوية الفلسطينية واملنهاج يف السياق الفلسطيين، محلة احلق بالتعليم 2013
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 وجتلياهتا يف اجملتمع الفلسطيين املستعمر، معرض الكتاب الدويل، رام اهلل. احتالل ام استعمار: االلتباسات املفاهيمية 2012
 ، جامعة بريزيت.احلرب على غزة: استعادة فكرة املقاومة 2012
 ماذا لو اختفت فلسطني، متحف جامعة بريزيت. حجاويمناقشة اعمال فنية للفنانة مساح   2013
 .بيت حلمجامعة والشباب، مركز االتصال،  االفرتاضياب واالتصالية، يف مؤمتر العامل بالش 2009

 تنظيم مؤتمرات ورشات عمل
اذار/  21-17باريس، فرنسا. )باللغة الفرنسية(. غزة غري املسبوقة، اجملتمع والسياسة، معهد العامل العريب،عضو اللجنة التحضريية ملؤمتر  2016

عبد اهلل، ماريون سيليطني، الت  ستيفاين Stéphanie latte Abdallah (Ifpo),Marion Slitineبالشراكة مع . 2016مارس
 .لدراسات الشرق االدىن الفرنسياملعهد 

، كلري احلسيينجالل  عضو اللجنة التحضريية جملموعة ورشات للشبكة البحثية الفلسطينية الفرنسية، مع فريونيك بوتون، نيكوال دوت بويار، 0122
 بوجران، اكزاىف جينار. عمان، بريوت، بريزيت.

فيان عضو اللجنة العلمية ملؤمتر االحتجاجات واالنفعاالت يف الفضاء العام، مقاربات نظرية وتصورات ميدانية، بالشراكة مع نيكوال بويج، سيل 2014
 .Sylvaine Bulle (LABTOP Paris 8) , Nicolas Puig (URMIS) بيول

 Claire مع وبالشراكة شكال لاللتزام والتفاعل يف احلياة اليومية، جامعة بريزيتيف مؤمتر الشباب الفلسطيين: أي اعضو اللجنة التحضريية ملؤمتر   2013
Beaugrand (Ifpo), Laurent Bonnefoy CERI-CNRS Marion Slitine (Ifpo) 

  .University of Viennaعضو اللجنة التحضريية، ملؤمتر الدراسات العليا اعادة التفكري بفلسطني، فينا، النمسا  2013
 منشورات

 

 كتب :أوال

 

 صفحة. 235بريوت،  ،2018 مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،1948-1917 االستعمار الربيطاينغزة: التاريخ االجتماعي حتت   2018
 

 : في مجالت علمية محكمةثانيا

 

باريس.  la découverte ، دار168عدد رقم  Hérodote يات االكادميية والتوقعات االجتماعية، جملةاجلامعات الفلسطينية: بني الرتاتب  2018
 (.)باللغة الفرنسية

 ، بريوت.35عدد ،إضافات، جملة فمنوذج حممد عسا :واملعياريات اجلديدةالتخبط التمثلي  الفلسطيين:التمثالت اجلديدة يف اجملتمع  2016
 ,Abaher El Sakkaاحلقول البحثية يف العلوم االجتماعية عن الثورات العربية، مع اود سنيول، مرمي كاتيوس، فرانوسا سينوا، فلسطني: 2016

Aude Signoles et Myriam Catusse, « Entretien avec Abaher El Sakka ; Palestine: les chantiers 
de recherches en sciences sociales sur les révolutions arabes », Revue des mondes musulmans 

et de la Méditerranée . باللغة الفرنسية(.) 
 ,Les mobilisations protestataires palestiniennes actuellesاحلراكات االحتجاجية الفلسطينية احلالية،  2013

l'iReMMO Institut de Recherche et d'Etudes Méditerranée Moyen- orient. باللغة الفرنسية(.) 
 Revendicationاالعانات اهلوياتية والتمثالت االجتماعية: صعود شكل جديد من التعبريات الفينة جملموعات فنية فلسطينية، 2010

identitaire et représentations sociales : émergence d’un nouveau mode d’expression 
artistique de groupes de jeunes Palestiniens. Cahiers de recherche sociologique, No 49, 

pp.47–62. باللغة الفرنسية(.) 
 ,Le théâtre dans la société palestinienne” dans Créations palestiniennes،الفلسطييناملسرح يف اجملتمع  2007

Horizons Maghrébins - le Droit à la Mémoire, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse. 
N ° 5 7, pp.49- 57. باللغة الفرنسية(.) 
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consommation en Palestine: Emergence d’un nouveau mode d’expression ou d’appropriation 
du politique », dans Ferrando Y Puig J. et Giamporcaro-saunière S. (dir.), pour une « autre » 
Consommation, sens et émergence d’une consommation politique, l’Harmattan, 2005.pp 

 (.)باللغة الفرنسية .165-177
 

 : مساهمات في كتب جماعيةلثاثا
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Representations of Violence and Non-Violence in Palestinian Society, in ‘Violence-
Nonviolence across Cultures' dir Sudhir Chandra, Routledge-UK. 
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sous la direction de Pierre Musso, aux éditions Manucius. باللغة الفرنسية(.) 
 Palestinian Youth Social Movement’s Protesters , in Birth of ،االحتجاجي االجتماعي الفلسطيينالشباب  2015 

the Arab Citizen & the Changing of the Middle East, The edited by Stuart Schaar and 
Mohsine El Ahmadi; Foreword by Alain Touraine, Interlink Publishing ,Northampton, USA 
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 Supporters à distance : les fans الفلسطيينللنادين يف اجملتمع  الشعيبمدريد، االستقبال  يالورو  ةونلبرش مولعياملشجعني عن بعد،  2013

du Barça et du Réal en Palestine, La réception populaire de clubs Barça-Real dans la société 
palestinienne, in Jeunesses arabes. Loisirs, cultures et politique. Laurent Bonnefoy, François 

Burgat et Myriam Catusse (dir.), La Découverte. باللغة الفرنسية(.) 
 ,Avec Sergio Bianchi .: ادوات بناء هوياتى، احملددات االجتماعية واالقتصادية والسياسيةالفلسطيينمع سريجيو بيانكى، التطريز  2013

Les broderies palestiniennes: vecteurs de construction identitaire et les enjeux sociaux, 
politiques et économiques. Qui brode quoi et pour qui ?, Association Française pour l’étude 

du textile.Saint-Maur-des-Faussés, Sépia, p. 139-148. باللغة الفرنسية(.) 
 Frontières palestiniennes : la crise conflictuelle entre l’histoire،احلدود الفلسطينية، االزمة بني التاريخ واجلغرافيا 2007

et la géographie, in Regards géopolitiques sur les frontières, (dir)Bouquet et Hélène Graciet-
Velasco, Paris, Harmattan. باللغة الفرنسية(.) 

 l'imbrication du patriotisme palestinien dans le nationalisme arabe ،تداخل الوطين الفلسطيين يف القومي العرىب 2005
, dans Feith M. (dir.), Nationalismes et régionalismes : des nations avec ou sans Etat, CRINI 
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(Centre de Recherches sur les Identités Nationales et l’Interculturalité), université de Nantes, 
, pp.167-181. باللغة الفرنسية(.) 

 Al Diwan : Une institution entre transmission et ،واعادة االنتاج االجتماعي بني التناقل الديوان، مؤسسة 2005
reproduction sociale, dans Bouget D. et Karsenty S. (dir.), Regards croisés sur le lien social, 

Paris, L'Harmattan, pp.351-363. باللغة الفرنسية(.) 
 ,La mémoire collective palestinienne ، تشكيل هوية تعددية مرتكزة على احداث مؤسسة،الفلسطينيةالذاكرة اجلماعية  2001

formation d’une identité plurielle fondée sur la mémoire d’événements fondateurs in Suaud 
C., Guibert P., et Moreau G., (dir), Le temps, Actes de colloque. Nantes, MSH Ange 

Guépin/Cens, pp.45-57. باللغة الفرنسية(.) 
 دراسات

، يف الشباب الفلسطيين دراسات عن اهلوية واملكان املختلفة الفلسطينيةوتراتبياهتا يف املكونات وانعكاساهتا على اهلويات  الشرذمة والتجزئةواقع  2017
 .كة والسياسية، يف مجيل هالل حترير، مركز دراسات التنمية جامعة بريزيتواملشار 

يف الشباب الفلسطيين تغرية من جتمعات مغايرة لكل متجانس. م تراتبيات: الفلسطينيةورقة مفاهيمية مرجعية ملشروع دراسة اهلويات الشبابية   2017
 .، يف مجيل هالل حترير، مركز دراسات التنمية جامعة بريزيتدراسات عن اهلوية واملكان واملشاركة والسياسية

 .الثورات واالنتفاضات العربية على القضية الفلسطينية، مسارات تأثري 2014
 ، معهد ابراهيم ابولغد للدراسات الدولية، جامعة بريزيت.فلسطينينيخميمني  يف فلسطينينيدراسة سوسيولوجية عن اهلوية االجتماعية لشباب  2011

 منشورات اخرى
 .2018 بريوت، ، اب،اآلداب، جملة واجملتمعي عريفاملااللتزام السجاالت حول  يففلسطني: قراءة  يفالعلوم االجتماعية  2017
 حيفا. ،املعاصر، جملة جدل، مدى الكرمل الفلسطيينعنف الال عنف يف اخلطاب  2016
 ,La cérémonie de l’humiliation, le monde diplomatique .62-783ديبلوماتيك عدد اللوموندطقوس االهانة،  2015

n 738-62.  الفرنسية(.)باللغة 
 Regard sur Gaza et la société palestinienne, Revue Moyen-Orientنظرات على غزة واجملتمع الفلسطيين  2014

n° 24, Octobre-Décembre. باللغة الفرنسية(.) 
)باللغة  Les élections palestiniennes: nouvelle، السياسياالنتخابات الفلسطينية، معطيات جديدة، شكل جديد من النظام  2006

 .donne, nouvelle ère du system politique, le mensuel de l’université(.الفرنسية
 مراجعات كتب

 ،إضافات جملة يف 2016، رام اهلل، اجملتمعي، مؤسسة تامر ةاملأساوادب  العريبطفولة حزيران، دار الطفل الناشف،  إمساعيل كتاب  مراجعة  2018
  .296-291، ص 2018، شتاء، 42-41عدد  بريوت،

رمعون، جماهدى مصطفى، مركز دراسات  -، نورية بن غربيطحنفيمراجعة كتاب، مستقبل العلوم االجتماعية يف الوطن العريب، حترير: سارى  2016
ص.،  493. 2014، بريوت، 1ط االجتماع، لعلم العربية الوحدة العربية ومركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية باجلزائر واجلمعية

 جملة اضافات.
 .Acte sud .واإلسالمي العريباحلرب االسرائيلية العربية االوىل، جمللة الدراسات واالحباث عن العامل  1948، اخلالديوليد مراجعة كتاب  2014

l’Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM ).  باللغة( ،
 الفرنسية(.

ثالثة أحياء فلسطينية يف زمن االحتالل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، يف جملة  وقضايا كبريةأمكنة صغرية  خرون،آمراجعة كتاب ليزا تراكى و  2010
 فرنسية(.، )باللغة الاللوموند ديبلوماتيك

 )باللغة الفرنسية(. ديبلوماتيك،، رام اهلل، جمللة اللوموند حجارة حتكي وأنقاض تنتظرمصلح كناعنة،  كتاب،مراجعة   2009
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