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الجمعة 23 تشرين الثاني 2018 

صباحا االفتتاح الرسمي للمؤتمر    10:00
د. صبري صيدم، معالي وزير التربية و التعليم العالي    

القس د. متري راهب، رئيس كلية دار الكلمة الجامعية للفنون و الثقافة    
السيد مارك فرينغس مدير مؤسسة كونراد آدناور في رام اهلل    

الجلسة االولى   11:45 -  10:30
إدارة الجلسة: أ. د. فيكتوريا روي    

أ.د. اولريكة بيشمان: نظرة االسكتلندين و االنجليز للشرق و دورها في السياسة البريطانية في     
القدس في القرن التاسع عشر    

أ.د. جورج ريفيرا: القدس المتخيلة - وجهة نظر امريكية    

استراحة   12:00 – 11:45

الجلسة الثانية   13:15 – 12:00
إدارة الجلسة: هند خوري    

ديفيد ترجمان: موقف و سلوك المقدسيين امام التحديات الحالية     
د. وليد سالم: المواطنة في السياق االستيطاني االستعماري - القدس الشرقية مثااًل    

استراحة الغداء  14:30  – 13:15

حفل تسليم جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي    15:30 – 14:30
"القدس بعدسة فلسطينية"     

استراحة   16:00 – 15:30

الجلسة الثالثة   17:15 – 16:00
إدارة الجلسة: مارك فرينغس    

القس د. متري الراهب: القدس – وجهات مسيحية متفارقة    
جميل رباح و د. فارسين أغبيكيان: دور المؤسسات المسيحية في القدس    

خافيير ابو عيد: التاريخ السياسي للمسيحيين الفلسطينيين و الكنائس حول القدس     
بين وعد بلفور و 1948     
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- المؤتمر سيعقد باللغة اإلنجليزية يوم الجمعة، وباللغة العربية يوم السبت مع ترجمة فورية الى اللغتين

الجلسة الرابعة   19:00 – 17:30
إدارة الجلسة: د. نهى خوري    

د. نظمي الجعبة: االماكن المقدسة في القدس    
جورج تسوروس: حواجز و حدود: العالقة االجتماعية الثقافية بين المسيحيين في القدس     

السبت 24 تشرين الثاني 2018

الجلسة الخامسة    10:30 – 9:00
ادارة الجلسة : فاتن نسطاس متواسي     

أ. د. معتصم عديلة: القدس في األغنية السياسية االمعاصرة بين تثبيت الهوية ومواجهة التهويد    
أ. د. قسطندي الشوملي: صورة القدس في الخطاب الفلسطيني المعاصر دراسة سيميائية    

عنان حمد: تاريخ المكتبات الفلسطينية في القدس تحت االحتالل 1993-1948       

استراحة   11:00 – 10:30

الجلسة السادسة    12:30 – 11:00
ادارة الجلسة:  يعلن الحقا    

أ. د. عبداهلل ابو عيد: القانون الدولي بعد القرار األمريكي بنقل السفارة    
د. جميل سماوي: الوصاية الهاشمية من وجهه نظر قانونية    

د. سلطان الحطاب: الرعاية الهاشمية للمقدسات االسالمية و المسيحية في القدس     
عيسى قسيسية: القدس و الفاتيكان    

الجلسة الختامية    14:00 – 12:30
إدارة الجلسة: القس د. متري الراهب    

هل من أمل للقدس و ما العمل؟    

زهيرة كمال، ناشطة نسوية وسياسية واجتماعية ، وهي األمين العام لحزب االتحاد الديمقراطي     
الفلسطيني )فدا(    

اسامة القواسمي، الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح     
عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس    

سامر سالمة، وكيل وزارة العمل    
محمد حاليقة، باحث و مدير متحف ياسر عرفات    

 
تسليم الشهادات و غداء     14:00
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Friday, 23 November 2018

10:00   Official Opening of the Conference
   H.E. Dr. Sabri Saidam, Palestinian Minister of Higher Education
   Rev. Dr. Mitri Raheb, President of Dar al-Kalima University College 
   of Arts and Culture
   Mr. Marc Frings, Director of Konrad Adenauer Foundation in Ramallah

10:30 – 11:45  Session I. 
   Chair: Prof. Dr. Victoria Rue
   Prof. Dr. Ulrike Bechmann: Scottish and English perception as a source for 
   the Britain politics in Jerusalem 19th Century.
   Prof. Dr.George Rivera: Jerusalem as a Floating Signifier: Views from an American 
   Perspective

11:45-12:00  Break

12:00-13:15  Session II. 
   Chair: Hind Khoury
   David Turjman: The general perception and attitude of East Jerusalemites and 
   the issues they face.
   Dr. Walid Salem: Citizenship in a Settler Colonial Context: East Jerusalem 
   as a Case Study

13:15-14:30  Lunch

14:30-15:30  Karimeh Abboud Photography Award 
   “Jerusalem 2018 through a Palestinian Lens”

15:30-16:00  Break

Location: Auditorium, Dar al-Kalima University College of Arts and Culture (DAK) 23-24 November, 2018
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16:00-17:15  Session III. 
   Chair: Marc Frings
   Rev. Dr. Mitri Raheb: Jerusalem: Conflicting Christian perspectives
   Jamil Rabah & Dr. Varsen Aghabekian: The role of the Christian organizations 
   in Jerusalem 
   Xavier Abu Eid: The political history of Palestinian Christians / Churches around 
   the issue of Jerusalem between the Balfour Declaration and 1948

17:30-19:00  Session IV. 
   Chair: Dr. Nuha Khoury 
   Dr. Nazmi El Jubeh: The Holy Places in Jerusalem
   George Tsourous: Boundaries and Borders: Sociocultural relations between 
   Christians in in Jerusalem

Saturday, 24 November 2018

9:00 – 10:00  Session IV.
   Chair: Faten Nastas Mitwasi
   Prof. Dr. Mutasem Adileh: Jerusalem in the political contemporary song – 
   strengthening identity and resisting Judaization
   Prof. Dr. Qustandi Shomali: The Image of Jerusalem in the contemporary 
   Palestinian Discourse: a semiotic research 
   Anan Hamad: History of the Palestinian Libraries in Jerusalem under occupation 
   1948 – 1993

10:30 – 11:00  Break

11:00 – 12:30   Session VI.
   Chair: N/A
   Prof. Dr. Abdallah Abu Eid: International Law and the move of American Embassy 
   to Jerusalem
   Dr. Jamil Samawi: Hashemite Guardianship from a legal perspective
   Sultan El-Hattab: Hashemite Guardianship on the Islamic and Christian holy places 
   in Jerusalem 
   Dr. Issa Kassesieh: Jerusalem and the Vatican
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More about the conference and for online registration:
www.daralkalima.edu.ps

For any further inquiries:
conference@daralkalima.edu.ps

12:30 – 14:00  Concluding Session
   Prospects for Peace and Development?

   Zahira Kamal, Palestinian activist and general secretary of the Palestinian 
   Democratic Union FIDA
   Usama Qawasmi, Speaks person of the Palestinian National Liberation 
   Movement FATAH
   Mohammad Halaiqa, Researcher, Director of Yasser Arafat Museum 
   Adnan Husseini, Minister of Jerusalem Affairs
   Samer Salameh, Deputy Minister of Labor 

14:00   Certificates and Lunch

23-24 November, 2018

للتسجيل الكترونيا الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني
www.daralkalima.edu.ps

لالستفسارات االخرى
conference@daralkalima.edu.ps

#JERUSALEM_CONFERENCE
Spread the Hashtag


