


 
 العلميؤتمر املجدول أعمال 

 طينيةـ وابت الفلسـافة والثـالثق
 محمد الشلتوني مدير الجلسة:   (09:50 – 09:00) الجلسة االفتتاحية

 التوقيت املتحدث  الفقرة  #
 09:05 – 09:00 أ. عبد الرحمن عسلية  القرآن الكريم  1
 09:10 – 09:05 أ. د. عبد الخالق العف  كلمة رئيس املؤتمر  2
 09:20 – 09:10 - نشيد تراثي فلسطيني 3
 09:25 – 09:20 أ. رشاد أبو سخيلة  قصيدة شعرية  4
 09:40 – 09:25 د. محمود الزهار  كلمة رئيس هيئة الثوابت  5
 09:50 – 09:40 - استراحة قصيرة وضيافة  6

 

 أ. د. جهاد العرجاالجلسة:  رئيس (11:20 – 09:50األولى: املحور األدبي )الجلسة 

 التوقيت املتحدث  الفقرة  #
 10:05 – 09:50 أ. د. عبد الفتاح أبو زايدة  الذاكرة والحدث والحق الثابت لنا يف فلسطين يف رواية "ما لم تبح به امرأة"  1
 10:20 – 10:05 أ. د. عبد الخالق العف  بطولة املكان يف رواية "شمعة ال تنطفئ"  2
 10:35 – 10:20 د. صخر الشافعي  ثنائية الثابت واملتحول يف رواية املنفى  3
 10:50 – 10:35 أ. شيماء أبو شقرة  التعالقات النصية يف شعر الثوابت "القدس أنموذًجا" 4
 11:05 – 10:50 أ. دعاء عابد (م2021 /أيار21-9) القدس يف الشعر العربي ىلع مواقع التواصل االجتماعي 5
 11:20 – 11:05 رئيس الجلسة  مداخالت ومناقشات  6



 أ. د. خالد الخالدي الجلسة:  رئيس (12:35  – 11:20الثانية: املحور التاريخي ) الجلسة 

 التوقيت املتحدث  الفقرة  #
 11:35 – 11:20 أ. د. أسامة أبو نحل  الثوابت الفلسطينية بين االلتزام بمفهومها الوطني واستخداماتها السياسية  1
 11:50 – 11:35 ه أ. نسرين صبر (2000 – 1948مشاريع التسوية والثوابت الفلسطينية ) 2

3 
 دور املقاومة الشعبية 

 يف الحفاظ ىلع قضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة 
 م. عدنان الهندي
 أ. هند أبو نجيلة

11:50 – 12:05 

 12:20 – 12:05 رئيس الجلسة  مداخالت ومناقشات  4
 12:35 – 12:20 - استراحة وصالة مع ضيافة  5

 

 أ. د. ختام الوصيفي الجلسة:  رئيس ( 01:45 – 12:35الثالثة: املحور الفني )الجلسة 

 التوقيت املتحدث  الفقرة  #
 12:50 – 12:35 أ. أمية جحا  الفنون التشكيلية والثوابت الفلسطينية.. الواقع واملأمول  1
 01:05 – 12:50 د. كفاح الغصين والثوابت الفلسطينيةاألغنية الوطنية  2
 01:20 – 01:05 أ. تسنيم املحروق الدراما والثوابت الفلسطينية 3
 01:35 – 01:25 رئيس الجلسة  مداخالت ومناقشات  4
 01:45 – 01:35 - التوصيات 5
 تناول طعام الغداء  6
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