
مؤتمر مدى الكرمل الثامن
لطلبة الدكتوراة الفلسطينّيين

السبت 30 تّموز 2022
فندق چـولدن كراون - الناصرة

10:00-10:10               تسجيل  

10:10-10:15                ترحيب 
د. عرين هّواري: مديرة برنامج الدراسات النسوّية في مدى الكرمل. 

10:15-10:30                 محاضرة افتتاحية 

"ما بين الشغف وااللتزام والـپـرچـماتّية: عن تحّديات الحياة األكاديمّية".

د. سونيا بولس: المحاِضرة في قسم العالقات الدولّية والقانون في جامعة أنطونيو دي نبريخا – 
مدريد، والعضوة في لجنة األبحاث في مدى الكرمل.

ل الُهوّيات وَدْور التاريخ والذاكرة 10:30-12:00                الجلسة األولى: َتَشكُّ
ُتدير الجلسَة وُتعّقب فيها: د. أريج صّباغ-خوري: عضوة اإلدارة ولجنة األبحاث في مدى الكرمل 

والمحاِضرة في علم االجتماع واألنثروپـولوجيا في الجامعة العبرّية في القدس.

 "فحص نموذج تمثيل قانونّي نسوّي ومناهض لالستعمار بناًء على تجارب نساء فلسطينّيات".
عالية زعبي: الطالبة لَنْيل درجة الدكتوراة في القانون الدولّي – جامعة إكستر – إنـچـلترا.

"خلق ُهوّية كوزموپـوليتانّية لدى الفلسطينّيين في إسرائيل في الميادين التربوّية".

هناء خليفة يونس: الطالبة لَنْيل درجة الدكتوراة في قسم القيادة والسياسة التربوّية – جامعة حيفا.

برنامج المؤتمر



"اإلنتاج المعرفّي اإلسرائيلّي المبنّي على األرشيف: إنتاج األفالم الوثائقّية نموذًجا".

روال شهوان: الطالبة لَنْيل درجة الدكتوراة في الدراسات السينمائّية واألرشيف في جامعة چـوته – 
فرانكفورت – ألمانيا.

12:00-12:15    استراحة

12:15-13:45                   الجلسة الثانية: آلّيات التواصل والتعاطف وإمكانّيات النمّو في سياقات مدرسّية وعالجّية
ُتدير الجلسَة وُتعّقب فيها: د. حنين قرواني-خوري: المحاِضرة والباحثة في قسم اضطرابات التواصل 

في كّلّية علوم الرفاه والصّحة - جامعة حيفا.

د لتطوير عقلّية النمّو،  صين مع توحُّ "إسهام التدّخل القصير المدى لدى أهالي أطفال مشخَّ
ولخفض الضغط الوالدّي، ولتعزيز النمّو بعد األزمات".

ر اإلنسان - جامعة حيفا. نغم برانسة: الطالبة لَنْيل درجة الدكتوراة في قسم االستشارة وتطوُّ

"التعاطف مع العضو األقّل امتياًزا في سياق مجموعة مهيمنة".

نور قاسم: الطالبة لَنْيل درجة الدكتوراة في قسم علم النفس في الجامعة العبرّية – القدس.

"التربية للخيال السياسّي في المدارس العربّية في إسرائيل: إمكانّيات؛ تحّديات؛ معيقات".

مها خليل يحيى: الطالبة لَنْيل درجة الدكتوراة في قسم القيادة والسياسة التربوّية - جامعة حيفا.

13:45-14:00                اختتام وتوزيع ِمَنح مدى الكرمل لطلبة الدكتوراة للعام 2022

وجبة غداء   15:00-14:00

اللجنة األكاديمّية للمؤتمر: د. مهّند مصطفى؛ الـپـروفيسور ميخائيل َكَرَيّني؛
الـپـروفيسور أيمن اغبارّية؛ د. سونيا بولس؛ عماد جرايسي.

تجدونا هنا:  

Mada al-Carmel


