
nn) 9:15 – 9( :التسجيل
nn.)9:15( وقفة تضامني�ة مع القدس أمام مدرجات الشهيد ظافر املصري الساعة
nn) 10:15 - 9:30( : جلسة االفتت�اح

· السالم الوطين الفلسطيين .	
· القرآن الكريم.	
· كلمة السيد القائم بأعمال رئيس اجلامعة أ.د. ماهر النتشة.	
· كلمة الشيخ محمد حسني مفيت القدس والديار الفلسطيني�ة.	
· كلمة راعي املؤتمر دولة رئيس الوزراء أ.د. رايم حمدهللا يلقيها معايل وزير القدس املهندس عدنان احلسيين.	
· جوقة اجلامعة.	
· قصيدة للقدس ) أ. إيمان مصاروة(.	
· كلمة مؤسسة الرؤيا الفلسطيني�ة.	

nn)10:45 – 10:15( : اسرتاحة

nn) 11:50 - 10:45 ( : اجللسة األوىل

عنوان البحثالعنواناملتحدثالرقم

د. سعيد عياد1.
فلسطني 

 جامعة بيت حلم
الدالالت اللغوية واملعرفية للمصطلح السيايس واإلعاليم

يف الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي “دراسة حتليلية”

د. إبراهيم أبو جابر2.
فلسطني 

 جامعة النجاح الوطني�ة
“فرض املنهاج التعلييم االسرائيلي على مدارس شريق القدس

يعّزز السيادة االسرائيلّية على املدين�ة”

.3
د. سهيل صاحلة 
و أ. هبة جيت�اوي

فلسطني 
 جامعة النجاح الوطني�ة

صورة القدس يف املناهج الفلسطيني�ة اجلديدة ) حتليل محتوى 
كتب الصف األول وحىت الصف الرابع األسايس (

تداعيات االستيطان اإلسرائيلي على مستقبل مدين�ة القدس فلسطني م. عدنان الهندي4.
واملوقف الفلسطيين ملقاومته

التحوالت االسرتاتيجية لقضية القدس وآليات استنهاض األمة فلسطني أ. منصور كريم5.
للدفاع عنها

االسرتاتيجية االسرائيلية جتاه تهويد مدين�ة القدس منذ العام فلسطني د. هشام عبد القادر أبو هاشم6.
1993-2017م

مشروع قانون التسوية االسرائيلي ) تسوية التوطني 2017( فلسطني د. عبد اجلبار عبد قاعود7.
واآلثار املرتتب�ة حال تطبيقه على محافظة القدس

عرض فيلم قصري ملؤسسة الرؤيا

موؤمتر يوم القد�س الثالث ع�شر
بعنوان: القد�س يف امل�شهد الفل�شطيني

مبنا�شبة مرور مائة عام على وعد بلفور
االربعاء 2017/11/1م

رئيس اجللسة : د. جمال الكيالين

رئيس اجللسة: أ.د. خليل عودة 



nn)1:00 - 11:50( : اجللسة الثاني�ة
عنوان البحثالعنواناملتحدثالرقم

أ.د. فيصل غوادرة1.
فلسطني 

جامعة القدس املفتوحة
“صورة القدس يف شعر أيمن العتوم – ديوانه طيور القدس نموذجا”

د. جالل فيصل عيد2.
فلسطني 

جامعة القدس املفتوحة
ُة عَلْيها يف ِشْعِر َسميح القاِسم “  الَّ “ الُقْدُس ِمْن َحْيُث األْلفاُظ الدَّ

) ِدراَسٌة داللية (
القدس يف شعر احلركة األسرية الفلسطيني�ةفلسطني د. فادي عصيدة3.

د. ميس خليل عودة4.
فلسطني 

جامعة االستقالل
جتليات وعد بلفور يف شعر عبد الرحيم محمود

- يف ذكرى مئوية وعد بلفور املشؤوم-
القدس يف دواوين الشعراء اجلزائريني املعاصريناجلزائرد. عمر بن طرية5.
صورة القدس يف األغني�ة الشعبي�ة الفلسطيني�ة - أغاين )أبو عرب( نموذجًافلسطني  أ. حسني درواشة6.

اجلزائرأ. صليحة بن حين7.
القدس املحكي األول يف الكتابة السري ذاتي�ة  

بني جربا إبراهيم جربا وإدوارد سعيد

عرض فيلم قصري ملؤسسة الرؤيا

nn) 2:30 - 1:00( : اجللسة الثالثة

عنوان البحثالعنواناملتحدثالرقم

فلسطنيد. رويد أبو عمشة1.
سياسة الواليات املتحدة األمريكية جتاه مدين�ة القدس

)نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس نموذجًا(

د. جرب خضري2.
فلسطني 

جامعة النجاح الوطني�ة
رؤية إسالمية لنهاية االحتالل اإلسرائيلي لبيت املقدس

وعد بلفور وإسقاطاته على اإلستيطان الصهيوين يف القدسفلسطنيأ. محمد ذياب أبو صالح3.

اململكة العربي�ة د. مريم طه عارف عفانة4.
القدس يف األدب الكراكاتريي نايج العلي نموذجاالسعودية

قضية القدس يف املواقع اإلسالمية – موقع قناة القدس نموذجا-اجلزائرأ. أسماء دلة5.

محاوالت إسرائي�ل طمس الهوية الوطني�ة بتهويد التعليم يف القدس فلسطني د. محمد  عبد اجلواد البطة6.
الشريف ) 2017-1967(

.7
د. خالد شعبان 
و أ. أماين عطاهلل

دور الشباب املقديس يف هبة القدسفلسطني 

nn)2:30( الغداء

موؤمتر يوم القد�س الثالث ع�شر
بعنوان: القد�س يف امل�شهد الفل�شطيني
مبنا�شبة مرور مائة عام على وعد بلفور

االربعاء 2017/11/1م

رئيس اجللسة : د. عبد اخلالق عيىس

رئيس اجللسة : أ.د. حيىي جرب


