
تحت رعاية
 رئيس مجلس أمناء جامعة االستقالل ووزير السياحة واآلثار 

 تتقدم كلية العلوم اإلنسانية بدعوتكم لحضور فعاليات المؤتمر 

العلمي الدولي المحكم تحت عنوان: 

»أمن السياحة واآلثار في فلسطين- الواقع والمأمول«

الذي سيعقد بالطريقة المدمجة في 2022/11/14 
في حرم جامعة االستقالل/ مدينة أريحا

رئيس اللجنة اإلعالمية: أ. آالء الشنطي.

الجامعة/ المؤسسةاالسم

جامعة االستقالل/ قسم اللغات/ عضواد. يما أبو لطيفة

جامعة االستقالل/ العالقات العامة/ عضواأ. شمس أبو الخير

جامعة االستقالل/ العالقات العامة/ عضواأ. أشرف القاضي

جامعة االستقالل/ قسم الجرافيكأ. ماهر صبري دويكات

جامعة االستقالل/ العالقات العامة/ عضواأ. جمانة عريقات

جامعة االستقالل/ اإلعالم/ عضواأ. دجانة أبو عيشة

جامعة االستقالل/ العالقات العامة/ عضواأ. مصطفى الصيفي

جامعة االستقالل/ اإلعالم/ عضواأ. رامي سويدان

جامعة االستقالل/ اإلعالم/ عضواأ. إبراهيم الغوج

جامعة االستقالل/ اإلعالم/ عضواأ. أصالة أبو عرة

جامعة االستقالل/ اإلعالم/ عضواأ. ياسر أسعد

جامعة االستقالل/ قسم علم النفسأ. رزان مرعي



»أمن السياحة واآلثار في فلسطين- الواقع والمأمول«

تعلــن جامعــة االســتقالل وبالشــراكة مــع وزارة الســياحة واآلثــار الفلســطينية عــن تنظيــم 
المؤتمــر العلمــي الدولــي المحكــم  بعنــوان« أمــن الســياحة واآلثــار في فلســطين- الواقع 
23-24 تشــرين األول  للعــام   والمأمــول« والــذي ســيعقد  بالطريقــة المدمجــة فــي 

2022 في حرم جامعة االستقالل/ مدينة أريحا.

وعليــه يســر جامعــة االســتقالل ووزارة الســياحة واآلثــار دعــوة الباحثيــن والمتخصصيــن 
واألكاديمييــن والخبــراء، والمهتميــن بقطــاع أمــن الســياحة واآلثــار فــي الجامعــات الوطنية، 
واإلقليميــة، والدوليــة، بتقديــم ملخصــات أوراقهــم البحثيــة ضمــن أي محــور مــن محــاور 
FHS.conference@ المؤتمــر، وذلــك مــن خــالل البريــد اإللكترونــي الخــاص بالمؤتمــر

pass.ps

مقدمة:

 ُتعــد الســياحة أحــد القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة، وهــي إحــدى مقومــات التنميــة 
المســتدامة فــي فلســطين، والتــي تتميــز  بغنــى وتنــوع تراثهــا باحتوائهــا علــى آالف 

المواقع األثرية التي تعد موردًا مهمًا وأساسيًا للهوية الثقافية للشعب الفلسطيني. 

    وهــذه المواقــع األثريــة تتعــرض إلــى تحديــات كثيــرة منهــا االحتــالل اإلســرائيلي الــذي 
والتــي  الفلســطينية،  األراضــي  فــي  المشــروع  غيــر  واإلتجــار  التنقيــب  عميلــة  ســهل 
ــرة ووقــف النزيــف  ــات مجابهــة هــذه الظاهــرة الخطي ــل آلي تســتدعي العمــل علــى تفعي
القانونيــة،  الحمايــة   تطويــر منظومــة  خــالل  مــن  األثريــة  المواقــع  لــه  تتعــرض  الــذي 
والتــراث  واألثريــة،  الســياحية  المواقــع  علــى  الحفــاظ  بأهميــة  المجتمعيــة  والتوعيــة 

الثقافي الفلسطيني.

ــز التعــاون بيــن كافــة الــوزارات، والجامعــات، واألجهــزة  ويأتــي هــذا المؤتمــر بهــدف تعزي
األمنية، والمراكز البحثية لحماية  القطاع السياحي واألثري، والتراث الثقافي. 

   إشكاليات المؤتمر:

كيف أثرت األحداث السياسية واألزمات على أمن السياحة واآلثار في فلسطين؟. 1
ما انعكاسات جائحة كورونا على األمن السياحي؟. 2

مــا دور المؤسســات التعليميــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي التوعيــة فــي . 3
مجال أمن السياحة واآلثار في فلسطين؟

مــا اإلجــراءات التــي يجــب أن تتبعهــا المؤسســة األمنيــة الفلســطينية، للحفــاظ علــى . 4
قطاع أمن السياحة واآلثار في فلسطين؟ 

أهداف المؤتمر:

تقديم مفهوم شامل ألمن السياحة واآلثار في فلسطين.. 1

التعرف على القوانين والتشريعات المتعلقة بأمن وحماية المواقع  السياحية . 2
واألثرية.

زيادة الوعي بأهمية المحافظة على التراث  السياحي واألثري.. 3

بيان دور المؤسسات الدولية، و الرسمية، واألهلية في حماية اآلثار الفلسطينية . 4
وتعزيز قطاع السياحة.

التعرف على اإلجراءات والتجهيزات الحديثة في أمن وسالمة المواقع السياحية و . 5
األثرية. 

عرض التجارب الناجحة في أمن وسالمة المواقع األثرية والسياحية. . 6

الخروج بنتائج وتوصيات ومقترحات إلى الجهات المختصة، للمساهمة في وضع . 7
خطة استراتيجية وطنية شاملة لحماية المواقع السياحية واألثرية.  

الفئة المستهدفة من عقد المؤتمر:

يســتهدف المؤتمــر بصــورة أساســية الباحثيــن واألكاديمييــن المتخصصيــن فــي قطــاع 
أمــن الســياحة واآلثــار، ووزارة الســياحة واآلثــار، والشــرطة الســياحية، واألجهــزة األمنيــة، 

والطلبة. 



           محاور المؤتمر:

المحور األول: التشريعات والقوانين المتعلقة بأمن السياحة واآلثار.

	.أمن السياحة واآلثار في القوانين والتشريعات الدولية

	.أمن السياحة في القوانين والتشريعات الفلسطينية

	.أمن اآلثار في القوانين والتشريعات الفلسطينية

	 .أمن الثراث في القوانين والتشريعات الفلسطينية

	.المسؤولية القانونية المترتبة على تهريب اآلثار أو اإلتجار بها أوتدميرها في فلسطين

المحور الثاني: األمن السياحي واألثري في فلسطين.

	.دور المؤسسات األمنية في الحفاظ على األمن السياحي واألثري

	.إدارة األزمات األمنية في المجال السياحي

	.التقنيات الحديثة في تأمين المواقع السياحية واألثرية: الصعوبات والتحديات

	.التطورات التقنية ودورها في ترسيم المواقع األثرية وتحديد احداثياتها

	.التهديدات التي يتعرض لها األمن السياحي واألثري

المحور الثالث: أمن السياحة واآلثار وصلته بالعلوم األخرى.

	.العلوم اإلنسانية واالجتماعية
	.)العلوم اإلدارية )اإلدارة السياحية
	.العلوم التكنولوجية
	.اللغويات
	.اإلعالم

المشاركة: 

شروط تقديم األوراق العلمية:

أ ن يكون البحث أصياًل في مجاله، ومستوفيًا لعناصر البحث العلمي.. 1
ال يقبل البحث الذي سبق تقديمه في مؤتمرات أو نشر في مجالت علمية.. 2
أن يرتبط البحث بأحد محاور المؤتمر.. 3
تقدم ملخصات البحوث األولية باللغة العربية أو اإلنجليزية وبشكل موجز .. 4
أن تشــتمل صفحــة الغــالف علــى )اســم الباحــث، مــكان عملــه، رتبتــه األكاديميــة، . 5

بريده اإللكتروني، رقم هاتفه، رقم الفاكس(.
تحــرر البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة، وأن يشــمل كل بحــث علــى ملخــص باللغــة . 6

العربية وآخر باللغة اإلنجليزية.
7 . Arabic simplified نوع الخــط word تقــدم نســخة إلكترونيــة مطبوعــة علــى برنامج

حجم الخط 14 وتباعد األسطر  سطر واحد ) وأال يزيد عن 20 صفحة (.
تخضع البحوث المقدمة إلى التحكيم، واألبحاث المستلمة ال ترد إلى أصحابها .. 8

تواريخ مهمة للمؤتمر:

	.2022/06/30  الموعد النهائي لتسليم الملخصات

	.2022/07/15 موعد اإلعالن عن قبول أو رفض الملخصات

	.2022/09/15  الموعد النهائي لتسليم األوراق العلمية الكاملة

	.2022/09/30 الموعد النهائي لرد على صالحية األوراق العلمية الكاملة

	.2022/10/10 الموعد النهائي لتسليم األوراق العلمية بعد التعديالت إن وجدت

	.2022/10/24-23 انعقاد المؤتمر

	.ستنشر  األوراق العلمية في عدد خاص من مجلة جامعة االستقالل المحكمة

مراسالت:

توجــه جميــع المراســالت واالستفســارات والمشــاركات الخاصــة بالمؤتمــر  علــى البريــد 
FHS.conference@pass.ps :اإللكتروني التالي



              لجان المؤتمر:

رئيس المؤتمر: د. أنوار أبوهنود/ عميد كلية العلوم اإلنسانية

     

أواًل: اللجنة التحضيرية:

رئيس اللجنة التحضيرية: أ. أيمن وراسنة/ رئيس قسم أمن السياحة واآلثار.

القسم/ المؤسسةالمسمى الوظيفياالسم

قسم أمن السياحة واآلثار/ رئيس قسمأ. أيمن وراسنة
جامعة االستقالل

قسم علم النفس/ جامعة أستاذ مساعدد. إيناس الزين 
االستقالل

قسم العلوم األمنية/ أستاذ مساعدد. حسن الحيح
جامعة االستقالل

وزارة السياحة واآلثارمدير عامأ. إياد حمدان

وزارة السياحة واآلثارمديرأ. محمد مصطفى

ثانيًا: اللجنة العلمية:

تضم الهيئة العلمية للمؤتمر عددًا من المختصين والخبراء من ذوي الكفايات العلمية 
واألكاديمية والخبرة المتميزة، تم اختيارهم لتحكيم األوراق العلمية في هذا المؤتمر 

العلمي واعتمادها. وتضم اللجنة العلمية التالية أسماؤهم: 

رئيس اللجنة العلمية: أ.د حمدان طه.

الجامعة/ المؤسسةاالسم

جامعة النجاح/ عضواد. لؤي أبو السعود

جامعة االستقالل/ عضواد. رحاب السعدي

جامعة االستقالل/ عضواد. عبد الله محمود 

جامعة االستقالل/ عضواد. وليد خليلية

جامعة بير زيت/ عضواد. عصام حاليقة

جامعة االستقالل/ عضواد. ياسر أبوحامد

جامعة القدس/ عضواد. عيسى الصريع

جامعة االستقالل/ عضواد. نظام صالحات

شرطة السياحة واآلثار/ عضواد. حسن الجمل

هيئة التدريب العسكري/ عضواد. عايد الحموز

األمن الوقائي/ عضواد. علي عيايدة

األمن الوقائي/ عضواد. فتحي ربعي

جامعة االستقالل/ عضواد. كايد شريم

األمن الوقائي/ عضواد. محمد خالف


