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 المشاركون
عالم العربي  رلى أبي حبیب خوري ئة األكادیمیة في علم االجتماع، ومدیرة مركز دراس�������ات ال الحدیث عض������و الھی

(CEMAM)  .عمل���ت عمی���د دائرة علم االجتم���اع  في ج���امع���ة الق���دیس یوس������ف في بیروت
ما بین  ھا  جامعة نفس������ یة حول  . 2017-2008واألنثروبولوجیا في ال ھا البحث مات ما ترتكز اھت

 .وعلم اجتماع المجتمع اللبناني ،وعلم االجتماع السیاسي ،النظریة االجتماعیة

 عض������و الھیئة األكادیمیة في دائرة التاریخ واآلثار في جامعة بیرزیت. مدیرة متحف جامعة بیرزیت، و رنا بركات
تدّرس في برنامج الماجس������تیر في التاریخ، وفي الدیمقراطیة وحقوق اإلنس������ان، والدراس������ات العربیة 

 برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعیة. المعاصرة، وفي
مختص�������ة في مجال األبحاث القانونیة والقانونیة  قائمة بأعمال مدیر معھد الحقوق، جامعة بیرزیت.  ریم البطمة

 محرر مساعد لكتاب فلسطین السنوي للقانون الدولي.  المجتمعیة.
، وطالب دكتوراه في جامعة س�رقس�طة في للدیمقراطیة وحقوق اإلنس�ان باحث مس�اعد في معھد مواطن أحمد اللحام

كتب   إس���بانیا، وحاص���ل على ش���ھادة الماجس���تیر في الدیمقراطیة وحقوق اإلنس���ان من جامعة بیرزیت.
 قضیة الالجئین الفلسطینیین.بوساھم في عدد من األوراق البحثیة المختصة 

تاذ وباحث غیر متفرغ في جامعة بیرزیت، یحمل  رشاد توام ھادةأس������  درجةو ،الدكتوراه في القانون العام ش������
یة.  لدول لدراس�������ات ا ماجس������تیر في ا تداخلة  ال یة م قانون قاربة ال لك الم تھ في ف تدور أبرز منش������ورا

 العسكریة.-االختصاصات مع العلوم السیاسیة واإلعالم واألمن والعالقات المدنیة
وفي برنامج الماجس��تیر في الدیمقراطیة  ،ض��و الھیئة األكادیمیة في دائرة الفلس��فة والدراس��ات الثقافیةع جورج جقمان

 سابقاً عمل   .في جامعة بیرزیت وحقوق اإلنسان، وبرنامج الماجستیر في الدراسات العربیة المعاصرة
ً  لكلیة اآلداب وعمیداً  عمیداً  ً  وعمل مدیراً   .ھانفس لكلیة الدراسات العلیا في الجامعة مؤسسا لمؤسسة  عاما

 مواطن في رام هللا.
ولھ   مؤرخ كتب عن الفالحین الفلسطینیین، والتجار، والنساء، والحیاة العائلیة. رئیس جامعة بیرزیت.  بشارة دوماني

یحمل لقب أول كرسي باسم محمود   كتابات حول سیاسة وأخالق إنتاج المعرفة، والحریات األكادیمیة.
 درویش للدراسات الفلسطینیة في جامعة بروان.

تاذ غیر متفرغ في معھد قانون  ،في القانون الدولي بجامعة أنتویرب األكادیمیةعض������و الھیئة  كوین دي فیتر وأس������
 المصلحة العامة وجامعة ماستریخت في ھولندا.

حركة اجتماعیة وس��یاس��یة جماھیریة في كولومبیا، تھدف من خالل  عض��وة في "مؤتمر الش��عب"، وھو ساندرا راتیفا
عب. طة الش������ ناء س������ل یة إلى ب لذاتي للمنظمات الش������عب ً  ،وھي  التنظیم ا بة دكتوراه في ،أیض�������ا  طال

)Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | BUAP ( معھد العلوم االجتماعیة واإلنس���انیة في
 علم االجتماع.

باحث وأكادیمي في العلوم السیاسیة واالقتصاد السیاسي، مدیر السیاسات والبحوث في مركز األبحاث  ربایعةإبراھیم 
 أستاذومدیر تحریر دوریة شؤون فلسطینیة الصادرة عن المركز، وھو  ،الفلسطیني في منظمة التحریر

اه في الدراسات السیاسیة غیر متفرغ بدائرة العلوم السیاسیة بجامعة بیرزیت، حائز على شھادة الدكتور
التحول الس����یاس����ي، والمؤس����س����ة االجتماعیة ومن جامعة مالیا في مالیزیا، یھتم بحثیاً في االقتص����اد، 

 والسیاسیة الفلسطینیة.
ودرجة الماجس������تیر في علم  ،جتماع من جامعة بیرزیتاالحاص������لة على درجة البكالوریوس في علم  أنمار رفیدي

وتعمل حالیاً مس����اعدة بحث في جامعة بیرزیت ومرص����د  ،في بریطانیا أكس����فوردجتماع من جامعة اال
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تتمحور اھتماماتھا البحثیة حول الحركات االجتماعیة والش��بابیة   الس��یاس��ات االجتماعیة واالقتص��ادیة.
 إضافة إلى الثقافة والفنون. ،وقضایا التنمیة في المجتمع الفلسطیني

دائرة العلوم الس����یاس����یة، وفي برنامج الماجس����تیر في الدیمقراطیة وحقوق عض����و الھیئة األكادیمیة في  باسم الزبیدي
 اإلنسان في جامعة بیرزیت.

آخر مقالة لھ  حاص�����ل على الدكتوراه في القانون من جامعة ھارفرد.  ،باحث وأس�����تاذ مختص في الفقھ رائف زریق
 والثانیة للعدالة".تحمل عنوان "العدالة التاریخیة: حول الحجج من الدرجتین األولى 

ومعھد الحقوق في  ،للدیمقراطیة وحقوق اإلنس���انعض���و الھیئة األكادیمیة، ومدیر س���ابق لمعھد مواطن  جمیل سالم
یشارك في العدید من مشاریع البحوث متداخلة الحقول في مجاالت النظریة القانونیة،  جامعة بیرزیت. 

 المعلومات والقانون، وتطویر قواعد البیانات القانونیة. وتاریخ القانون، والقانون والتنمیة، وتكنولوجیا
 .فلسطین واألردن في رام هللا -مدیرة مكتب مؤسسة ھنرش بل غموندیدورثي س

ترتكز اھتماماتھ البحثیة على   .في دائرة العلوم االجتماعیة في جامعة بیت لحم األكادیمیةعض���و الھیئة  بالل سالمة
 .الثقافة المدنیة والالجئین

وزمیل غیر مقیم بمركز بجامعة  ،ستاذ العالقات الدولیة بجامعة قطرأكاتب وعالم سیاسة تونسي، وھو  العربي صدیقي
 ،تتمحور اھتماماتھ البحثیة حول الدمقرطة في العالم العربي ودراسات الثورات واالحتجاجات  سیدني.

 لى تفاعل اإلسالمیین مع الدیمقراطیة والدمقرطة.إضافة إ
محام فلس���طیني تش���یلي، حاص���ل على ش���ھادة الدكتوراه في العلوم الس���یاس���یة ومتخص���ص في الش���ؤون  ضبیطیمیلیو إ

ً  الدس���توریة، والقانون الدولي، وحقوق اإلنس���ان.   وزمیالً  ،في كلیة الحقوق اً مس���اعد اً س���تاذأ یعمل حالیا
لحقوق اإلنس��ان عبر الوطنیة والجریمة واألمن في جامعة یورك في تورنتو،  في مركز ناثانس��ون اً زائر
 كندا.

أنھت   .2016عام العض�و الھیئة األكادیمیة في دائرة العلوم المالیة والمص�رفیة في جامعة بیرزیت منذ  بیان عرقاوي
  ت القانونیة للتنمیة المالیة.النظریا علىتَرتكز اھتماماتھا البحثیة  الدكتوراه في جامعة بوند في أسترالیا. 

عمل��ت م��دیرة للتحلی��ل الم��الي في قط��اع االتص�������االت وتكنولوجی��ا المعلوم��ات قب��ل أن تلتحق ب��الحق��ل 
 وھي كذلك ناشطة في حمایة حقوق الحیوان.  األكادیمي.

األكادیمیة في دائرة علم برنامج الدراسات العربیة والفلسطینیة في جامعة بیرزیت، وعضو الھیئة مدیر  عالء العزة
 االجتماع.

، وطالبة دكتوراه في برنامج القانون باحثة مس������اعدة في معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنس������ان دانا فراج
 ندي في فرنسا.غالدولي في جامعة بور

محامیة مختص���ة في قض���ایا حقوق   المدیر العام لمؤس���س���ة الض���میر لرعایة األس���یر وحقوق اإلنس���ان. سحر فرنسیس
 اإلنسان، تشمل خبرتھا االستشارات والتمثیل.

ناقدة نظریة قانونیة، ومؤرخة، وص������حافیة، تكتب عن العالقة بین عدم المس������اواة والفس������اد والقانون،  كامیال فیرغارا
َبل األقلیة القویة. في جامعة وھي زمیلة بحثیة   وكیفیة تمكین الش������عب من مقاومة االض������طھاد من قِ

 ،ومؤلف��ة كت��اب "الفس�������اد النظ��امي: األفك��ار ال��دس������توری��ة لجمھوری��ة من��اھض�������ة للقل��ة" ،ك��امبری��دج
البی���ان  ”República Plebeya: Guía Practica para Construir Poder Popular (Sangría 2020)“و

 السیاسي الذي كان بمثابة أداة تنظیمیة للجمعیات المحلیة في تشیلي.
ً مدیر  مضر قسیس ، وعض��و الھیئة األكادیمیة مبادرة كرامة، ومدیر معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنس��ان س��ابقا

 .والدراسات الثقافیةلدائرة الفلسفة 
 مسؤولة البرامج في معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في جامعة بیرزیت. جویس قشوع

ً  مھندس��ة وباحثة فلس��طینیة من جنین، مقیمة جاودة منصور تتض��من اھتماماتھا البحثیة األمن البش��ري،  في قطر.  حالیا
 مقاومة االستعمار، والسیاحة الریفیة، والتراث الثقافي كأداة لتنمیة المجتمع.و

مدیر مركز المیزان لحقوق اإلنس������ان في غزة، والمفوض العام للھیئة المس������تقلة لحقوق اإلنس������ان في  عصام یونس
 فلسطین.

 


