مؤتمر مواطن السنوي الثاني والعشرون

"التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية :ھل من مخرج؟"
قاعة رقم  ٢٤٣مبنى ملحق معھد الحقوق – جامعة بيرزيت

الجمعة ٣٠،أيلول والسبت ١،تشرين األول ٢٠١٦

البرنامج

اليوم األول
٩:١٥

تسجيل

١٠:٠٠

كلمات افتتاحية

كلمة رئيس جامعة بيرزيت
كلمة معالي وزير التربية والتعليم العالي
كلمة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مواطن
كلمة المدير العام لمؤسسة مواطن
كلمة مدير معھد مواطن
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رئيس الجلسة :عاصم خليل
الجلسة األولى :التعليم العالي :االستمرار أم البدء من جديد؟
مروان عورتاني
التعليم العالي :إعادة النظر في الفرضيات
إشكالية العالقة بين السلطة السياسية والتعليم العالي في العالم العربي صالح الزرو التميمي
سري نسيبة
الجامعة :لبنة أخرى في الجدار؟
غداء
رئيس الجلسة :نضال صبري
الجلسة الثانية :إلى ماذا يصبو التعليم العالي في فلسطين؟
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
رئيسة الجلسة :ھدا العريان
الجلسة الثالثة :القيود الذاتية في التعليم العالي
ھاني المصري
تصورات النخب السياسية الفلسطينية لدور الجامعات
سائدة عفونة
تجارة التعليم العالي
أباھر السقا
قراءة في حالة العلوم االجتماعية في الجامعات الفلسطينية

اليوم الثاني
رئيسة الجلسة :شيرين الباشا
 ٩:٠٠الجلسة الرابعة :اقتصاد الجامعات واقتصاد البالد
سامية البطمة
سياسات الليبرالية الجديدة وأثرھا على التعليم العالي في فلسطين
تعزيز القدرة التنافسية للجامعات – محرك أساسي لتعزيز قدرة القطاع الخاص ابراھيم برھم
عبد الرحمن التميمي
ضرورة تطوير نمط التفكير إلنتاج أبحاث تواكب حاجات المجتمع
 ١٠:٣٠استراحة
رئيسة الجلسة :رنا بركات
 ١٠:٤٥الجلسة الخامسة :التعليم العالي في ظل االحتالل
مازن قمصية
تطوير واقع العلم والبحث والتعليم في فلسطين
المضمون الوطني لجامعة بيرزيت ودور الحركة الطالبية وطنيا ً ومجتمعيا ً
عنان األتيرة
غادة المدبوح ولورد حبش
التعليم في فلسطين تحت االحتالل :إخفاق أم تقدم؟
 ١٢:١٥غداء
رئيسة الجلسة :لورد حبش
 ١٣:١٥الجلسة السادسة :األطر الناظمة للتعليم العالي
رمزي ريحان
التعليم العالي الفلسطيني ضمن السياق
ھشام كحيل
كيف تعبر األطر التنظيمية عن الرؤية المجتمعية للتعليم العالي؟
مرفت بلبل
على من تقع مسؤولية ضمان الجودة في التعليم العالي؟
 ١٤:٤٥استراحة

يعقد ھذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة ھنرش بُل فلسطين واألردن

 ١٥:٠٠الجلسة السابعة :التعليم العالي والبناء الوطني
ماذا يريد المجتمع المدني من الجامعة؟
آفاق تطوير المكون البحثي في الجامعات الفلسطينية
ھل يمكن للجامعات أن تنجو من "الحرب" التي تخاض ضدھا؟

رئيس الجلسة :مضر قسيس
ممدوح العكر
طالل شھوان
جورج جقمان

المشاركون
عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة بيرزيت ،وأستاذ الكيمياء غير العضوية في الجامعة.
مدرسة لغة عربية ،وفنانة .عملت في قضايا حقوق المرأة في غينيا .خريجة برنامج
مرام أبو خضير
الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان من جامعة بيرزيت.
نائب محافظ محافظة نابلس ،وناشطة مجتمعية ،وطالبة في برنامج الماجستير في
عنان األتيرة
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وعضو سابق في مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت.
مد ّرسة االقتصاد ومديرة سابقة لوحدة التوظيف والتدريب في كلية االقتصاد في جامعة
شيرين الباشا
بيرزيت .مديرة سابقة في مؤسسة فاتن ،وعملت قائمة بأعمال مديرة لمركز بيسان.
أستاذة التاريخ والدراسات العربية المعاصرة في جامعة بيرزيت ،ومتخصصة في
رنا بركات
التاريخ الفلسطيني الحديث.
رجل أعمال ،ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني )بالتريد( ،وأمين سر
ابراھيم برھم
المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ،وعضو مجلس إدارة سلطة النقد ،وعضو
الھيئة اإلدارية لجمعية خريجي جامعة بيرزيت.
أستاذة االقتصاد ،ومديرة سابقة لبرنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت.
سامية البطمة
نائب رئيس جامعة بيرزيت للتخطيط والتطوير ،وأستاذة الھندسة المدنية في الجامعة،
مرفت بلبل
ورئيسة سابقة للھيئة الوطنية لالعتماد والجودة.
عبد الرحمن التميمي مدير عام جمعية الھيدرولوجيين الفلسطينيين ،محاضر غير متفرغ في معھد التنمية
المستدامة في جامعة القدس .له العديد من األبحاث واألوراق العلمية المنشورة في
الدراسات المائية والبيئية والدراسات المستقبلية.
صالح الزرو التميمي رئيس جامعة الخليل ،وأستاذ التربية في الجامعة .وكيل مساعد سابق ،ومدير عام أسبق
للتعليم التقني والتدريب المھني في وزارة العمل.
أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الماجستير في الدراسات الدولية ،وعميد أسبق لكلية
علي الجرباوي
الحقوق واإلدارة العامة ،ومدير أسبق لمعھد ابراھيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة
بيرزيت ،ووزير أسبق للتعليم العالي.
المدير العام المؤسس للمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية )مواطن( ،وأستاذ الفلسفة
جورج جقمان
والديمقراطية وحقوق اإلنسان والدراسات العربية المعاصرة ،وعميد أسبق لكلية
الدراسات العليا ،ولكلية اآلداب في جامعة بيرزيت.
مديرة معھد ابراھيم أبو لغد للدراسات الدولية ،وأستاذة العلوم السياسية في جامعة
لورد حبش
بيرزيت.
This conference is held in cooperation with the Heinrich-Böll-Stiftung Palestine & Jordan
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سري نسيبة

نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية ،وأستاذ القانون ،وعميد سابق لكلية الحقوق
واإلدارة العامة ،ومدير أسبق لمعھد ابراھيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت.
مدير عام اإلدارة العامة للسجالت والمراقبة اإلحصائية في الجھاز المركزي لإلحصاء.
خريج برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان من جامعة بيرزيت.
أستاذ الفيزياء ،ونائب رئيس سابق للشؤون المجتمعية ولشؤون التخطيط والتطوير،
وعميد أسبق لكلية العلوم ولشؤون الطلبة في جامعة بيرزيت.
أستاذ الفلسفة ،ونائب سابق لرئيس الجامعة للشؤون األكاديمية في جامعة القدس .عمل
سابقا مديرا للھيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،وعميدا لكلية اآلداب في جامعة بيرزيت.
أستاذ علم االجتماع ،ورئيس سابق لدائرة علم االجتماع في جامعة بيرزيت.
عميد كلية الدراسات العليا ،وأستاذ الكيمياء في جامعة بيرزيت .عمل أستاذا للكيمياء في
معھد إزمير للتكنولوجيا في تركيا.
أستاذ االقتصاد وإدارة األعمال ،وعميد سابق لكلية االقتصاد وإدارة األعمال في جامعة
بيرزيت ،ومستشار لعدد من المؤسسات العربية والدولية.
وزير التربية والتعليم العالي في السلطة الوطنية الفلسطينية.
أستاذة التربية في جامعة النجاح الوطنية ،ومديرة مركز التعليم اإللكتروني فيھا.
محاضرة في دائرة إدارة األعمال والتسويق في كلية األعمال واالقتصاد في جامعة
بيرزيت ،المديرة المالية واإلدارية ومديرة البرنامج في المؤسسة الفلسطينية لدراسة
الديمقراطية )مواطن(.
رئيس مجلس أمناء المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية )مواطن( ،والمفوض العام
السابق للھيئة المستقلة لحقوق المواطن ،وطبيب أخصائي.
رئيس جامعة خضوري ،ورئيس سابق بالوكالة لجامعة القدس ،وأستاذ الرياضيات في
جامعة بيرزيت سابقا.
مدير معھد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومدير برنامج الماجستير في
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وأستاذ الفلسفة في جامعة بيرزيت.
المدير العام لمعھد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( ،ورئيس جامعة
بيرزيت سابقا ،وأستاذ الفيزياء في جامعة بيرزيت سابقا .شغل عدة مناصب وزارية.
مؤسس ومدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي ،وأستاذ طب الجينات في جامعتي بيت
لحم وبيرزيت .مؤلف كتاب "المقاومة الشعبية في فلسطين" الذي صدر بالعربية
واإلنجليزية .درس سابقا في جامعتي يال وديوك في الواليات المتحدة األمريكية.
المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية ،ووكيل سابق لوزارة التعليم العالي.
أستاذة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت ،ومديرة مركز األبحاث الفلسطيني األمريكي.
المدير العام للمركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية )مسارات(،
وكاتب ومختص في السياسة الفلسطينية وقضايا الشأن العام ،وله مقال أسبوعي في عدد
من الصحف ووسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية.
الرئيس السابق لجامعة القدس وأستاذ الفلسفة فيھا .أستاذ زائر في جامعات أكسفورد
وھارفرد والسوربون ،وله عدة كتب ودراسات منشورة وقد صدر له مؤخرا كتاب
بعنوان "موضوع العقل في اإلسالم".

