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برنامج املؤمتر 
الفلسطيني ألفسيفسائي  اإلرث 

قاعة املؤمترات - جامعة القدس
٢٤ايار ٢٠١١

٠٩:٠٠-١٠:٠٠   افتتاح معرض «فسيفساءاألراضي املقدسة»
– جامعة القدس                    مبنى  النشاطات الطالبية 

 ١٠:٠٠-١٠:١٥   التسجيل 
                    قاعة املؤمترات – كلية العلوم- جامعة القدس

١٠:١٥-١٠:٤٥   جلسة األفتتاح
      عريف اجللسة د. إبراهيم أبو اعمر 

      (جامعة القدس)

                    نائب رئيس جامعة القدس  للشؤون االكادمية 
       د. سعيد زيدان

                    وزيرة  السياحة واالثار د.خلود دعيبس
                    ممثل االحتاد االوربي السيد كريستيان بير غير

                    رئيس هيئة تنشيط السياحة/مركز الفسيفساء
                     د. سامي مسلم

       ممثل مؤسسة األراضي املقدسة 
       السيد تومازو سلتيني   

١٠:٤٥-١١:٣٠     اجللسة األولى: واقع اإلرث ألفسيفسائي   
                    الفلسطيني 

(جامعة القدس)        عريف اجللسة د. عيس الصريع 

(مركز الفسيفساء–أريحا)     ١٠:٤٥-١١:٠٠     م. أسامة حمدان 
       وضع اإلرث ألفسيفسائي في فلسطني.

(جامعة القدس)           ١١:٠٠-١١:١٥    د. إبراهيم أبو أعمر 
      األرضيات الفسيفسائية املدمرة في محافظة         

       بيت حلم.
(وزارة السياحة واالثار)  ١١:١٥-١١:٣٠    نضال اخلطيب 

                     نشاطات وزارة السياحة واالثار في احلفاظ على الفسيفساء
١١:٣٠-١١:٤٥     نقاش

١١:٤٥-١٢:٠٠     استراحة

١٢:٠٠-١٣:٠٠     اجللسة الثانية: قراءات في األعمال      
       الفسيفسائية

          عريف اجللسة د. محمود الهوا ري 
       (جامعة بيرزيت)

١٢:٠٠-١٢:١٥   د. اوجنيو الياتا (معهد الفرنسيسكان لآلثار-     
      القدس)  

      مواقع فلسطني في فسيفساء خارطة مادبا.
١٢:١٥-١٢:٣٠   د. هاني نور الدين (جامعة القدس)   

                    املواقع األثرية التي حتتوي على فسيفساء في منطقة أريحا
١٢:٣٠-١٢:٤٥    كارال بينللي (مؤسسة األراضي املقدسة)  

      قراءة للفسيفساء املكتشفة حديثا في سبسطية
١٢:٤٥-١٣:٠٠   نقاش

١٣:٠٠-١٤:٠٠   استراحة غذاء

١٤:٠٠-١٦:٣٠   اجللسة الثالثة: الفسيفساء بني االكتشاف  
      واحلفاظ

      عريف اجللسة د. محمد ألعالمي (جامعة اخلليل)  

١٤:٠٠-١٤:١٥   د. حامد سالم (جامعة بيرزيت) . 
      فسيفساء خربة بيرزيت.

١٤:١٥-١٤:٣٠   م. طه عويضة (جلنة أعمار املسجد األقصى وقبة الصخرة  
       املشرفة / دائرة األوقاف القدس)

       عمليات احلفاظ على فسيفساء قبة الصخرة املشرفة.
١٤:٣٠-١٤:٤٥   د.مروان أبو خلف (جامعة القدس)  

      فسيفساء خربة الشويكة – رام اهللا.
١٤:٤٥-١٥:٠٠   م. محمد ذياب (وزارة السياحة واآلثار)

      دراسة تقنيات فسيفساء قصر هشام
١٥:٠٠-١٥:١٥   رائد خليل وعماد دودين (مركز فسيفساء – أريحا)  

        دور مركز الفسيفساء – أريحا في احلفاظ على اإلرث ألفسيفسائي.
١٥:١٥-١٥:٣٠   د.محمد الشاللده (جامعة القدس)  

      الوضع القانوني للحفاظ على اإلرث ألفسيفسائي.
١٥:٣٠-١٥:٤٥   نقاش  

١٥:٤٥-١٦:٣٠  اجللسة اخلتامية: تلخيص ونتائج 
    عريف جللسة:  د. صالح الهودلية (جامعة القدس)

 

١٠:٠٠-١٠:١٥   التسجيل
جامعة القدسجامعة القدس- جامعة القدس كلية العلومكلية العلوم– كلية العلوم جامعة القدس                    قاعة املؤمترات  كلية العلوم قاعة املؤمترات 

١٠:١٥-١٠:٤٥   جلسة األفتتاح
إبراهيم أبو اعمر 

واقع اإلرث ألفسيفسائي   : واقع اإلرث ألفسيفسائي    ١٠:٤٥-١١:٣٠     اجللسة األولى
                    الفلسطيني 

( )
الفلسطيني 

( )

٠٩:٠٠-١٠:٠٠   افتتاح معرض «فسيفساءاألراضي املقدسة»
– جامعة القدس مبنى  النشاطات الطالبية 

فسيفساءاألراضي املقدسة
                   

فسيفساءاألراضي املقدسة»

استراحة١١:٤٥-١٢:٠٠     استراحة

١٣:٠٠-١٤:٠٠   استراحة غذاء

قراءات في األعمال      : قراءات في األعمال       ١٢:٠٠-١٣:٠٠     اجللسة الثانية
        الفسيفسائية

اجللسة الثالثة: الفسيفساء بني االكتشاف     ١٤:٠٠-١٦:٣٠
       واحلفاظ

  ( )

تلخيص ونتائج: تلخيص ونتائج تلخيص ونتائج١٥:٤٥-١٦:٣٠  اجللسة اخلتامية ٤٥
( )

تلخيص ونتائجتلخيص ونتائج

Palestinian Mosaic Heritage
Conference Program
Main Conference Hall - Al - Quds University
May 24th, 2011

09:00 – 10:00  Opening of the exhibition“Holy Land   
      Mosaics” 
                        Student activity building

10:00 – 10:15  Registration  Conference
                                  Main conference hall

10:15 – 10:45   Opening sessions 
      Chairperson: Dr. Ibrahim Abu Amr 
      (Al Quds University)

                        Vice president of Al Quads  University for   
      academic affairs: Dr . Said Ziedan
                        Minister of Tourism and Antiquities: 
      Dr. Khoulud Daibes
      Representative of European Union: 
      Mr. Christian Berger 
       President Committee for the Promotion of      
                        Tourism / Mosaic Centre: Dr. Sami Musallam
      ATS Representative: Mr. Tommaso Saltini 

10:45 – 11:15  First session: The state of Palestinian Mosaic  
      Heritage
                        Chairperson: Dr. Issa Sarie (Al Quds University)

10:45 – 11:00  Arch. Osama Hamdan (Mosaic Centre Jericho):     
                        The situation of the Palestinian Mosaic Heritage
11:00 – 11:15  Dr. Ibrahim Abu Amr (Al Quds University):   
      Destroyed mosaic floors in the governorate of  
      Bethlehem  
11:15 – 11:30  Nidal Al- khatib (Ministry of Tourism and   
      Antiquities): The Mosaic Conservation Activity   
      of the Ministy of Tourism and Antiquities
11:30 – 11:45  Discussion

11:45 – 12:00  Coffee break

12:00 – 13:00  Second session: Interpretation of mosaic works
      Chairperson: Dr. Mahmoud Al Hawari 
      (Bir Zeit University)

12:00 – 12:15  Dr. Eugenio Alliata (Studium Biblicum Franciscanum  
      – Jerusalem): The Holy Places of Palestine in the  
      Madaba Mosaic Map.
12:15 – 12:30  Dr. Hani Nur Ed-Din (Al Quds University):   
       Archaeological sites with mosaics in Jericho area
12:30 – 12:45  Carla Benelli (ATS): New mosaic discoveries in  
      Sabastiya
12:45 – 13:00  Discussion

13:00 – 14:00  Lunch break

14:00 – 16:30  Third session: Mosaics between discovery and  
      conservation
      Chairperson: Dr. Mohammad Al-‘Alami 
      (Hebron University)

14:00 – 14:15  Dr. Hamed Salem (Bir Zeit University): 
      The mosaic floor in Kh. Bir Zeit
14:15 – 14:30  Arch. Taha Aweda (Al Awqaf Jerusalem):   
      Conservation activity for Dome of the Rock mosaics
14:30 – 14:45  Dr. Marwan Abu Khalaf (Al Quds University): 
      The mosaic floor in Kh. Sweikhe, Ramallah
14:45 – 15:00  Eng. Mohammad Diab (Palestinian Ministry of  
      Tourism and Antiquities): The technique of Qasr  
      Hisham mosaics 
15:00 – 15:15  Raed Khalil and Imad Doudin (Mosaic Centre  
      Jericho): The role of Mosaic Centre Jericho in the  
      mosaic heritage conservation 
15:15 – 15:30  Dr. Mohammad Shalalde (Al Quds University): The  
      legal status for the conservation of mosaic heritage
15:30 – 15:45 Discussion

15:45 – 16:30  Final Session: Summry and Results
      Chairperson: Dr. Salah Al Hodaliah (Al Quds   
      University)

  
   


