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  أجندة مؤتمر 

  التحديات االقتصادية والسياسية في المنطقة وآفاق توسيع 

 الكوري  التعاون الفلسطيني 
  

   2015حزيران  15االثنين  
 

9:00  - 9:30  التسجيل 
 الجلسة االفتتاحية

معهد أبحاث السياسات االقتصادية اهللا، مدير البحوث،  دسمير عب  كلمة افتتاحية  9:30
  )ماس(الفلسطيني 

كيم هيونجشون، نائب الرئيس، المعهد الكوري للسياسات   كلمة ترحيبية  9:40
  االقتصادية

  للشؤون االقتصادية الرئيس محمود عباسمحمد مصطفى، مستشار   الكلمة الرئيسية  9:50

  التعاون االقتصادي بين كوريا وفلسطين: األولىالجلسة   10:10-11:25
  كيم هيونجشون، نائب الرئيس، المعهد الكوري للسياسات االقتصادية: رئيس الجلسة

  التحديات الحالية و اآلفاق المستقبلية: االقتصاد الفلسطيني األولى الورقة   10:10-10:35
  اهللا، مدير البحوث، ماس دسمير عب  الورقة ممقد  
، مركز إفريقياوشمال  األوسطهيانج، مدير مركز الشرق -جانج جي  بيعقالت  

  آسان للدراسات السياساتية
  الفرص والمعيقات للتعاون االقتصادي بين كوريا الجنوبية وفلسطين الثانية الورقة   10:35-11:00

  جنين -نصر عبد الكريم، استاذ زائر، الجامعة العربية االمريكية  مقدم الورقة  
  ، الممثل المقيم، كويكاكيم يونج وو  التعقيب  

  دور السياسة الصناعية في التنمية االقتصادية في كوريا الثالثة الورقة   11:00-11:25
لي كوان هيونج، رئيس فريق الشرق االوسط وشمال افريقيا، المعهد   مقدم الورقة 

  الكوري للسياسات االقتصادية
  والرئيس التنفيذي، شركة دار الشفاءباسم خوري، رئيس مجلس ادارة   التعقيب 

  استراحة 11:40 -  11:25
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   األوسطالوضع السياسي في فلسطين والشرق : الجلسة الثانية 11:40-13:20
 باك ونج شل، السفير الكوري لدى السلطة الفلسطينية: رئيس الجلسة

 في منطقة الشرق االوسطازمة الهوية والعنف بين اوساط الشباب  األولى الورقة 11:40-12:05

 مهدي عبد الهادي، الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية  مقدم الورقة 

 يفي، عميد مدرسة الصحة المجتمعيةالد صخ  التعقيب 

  غسان اندوني، محاضر، جامعة بيرزيت

  لحل القضية الفلسطينية دور اكبر للمجتمع الدوليالحاجة ل الثانية الورقة  12:05-12:30

  غسان الخطيب، نائب الرئيس لشؤون التنمية واالتصال، جامعة بيرزيت  مقدم الورقة  

  شاو يونج شول، اشتاذ مشارك، جامعة يانجسين سيئول   التعقيب 

العداء : فهم السياسة اإلقليمية للمملكة العربية السعودية الثالثة الورقة 12:30-12:55
  1967-1958المصري خالل الفترة /السعودي

 هونج مي جنج، استاذ مساعد، جامعة دانكوك   مقدم الورقة 

 لبابة صبري، محاضر، جامعة بيت لحم  التعقيب 
  

 بوفيه مفتوح 12:55-14:30
   


