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About the workshop

This round table is organized 
in collaboration with UNIMED 
and Società Geografica Italiana 
Onlus in the framework of the 
CBC MED funding programme 
Future of Our Past project . The 
aim of the workshop is to discuss 
the current and executed tourism 
projects in the historical places. 
The main focus of the Round 
Table will be on community 
tourism in rural areas, and how 
it can be connected to various 
similar projects . It also aims 
at introducing the outputs 
and results of the FoP Project 
and if it can be adopted by the 
participants .  It will also discuss 
possibilities of networking by the 
various parties . 



عن الورشة 

جيري تنظيم هذه الورشة وبالتعاون مع شبكة يونيميد ومجعية 

وهي   . املاضي«  »مستقبل  مشروع  ضمن  االيطالية  اجلغرافيني 

يف  واملنفذة  القائمة  السياحة  املشاريع  مناقشه  اىل  تهدف 

وتقديم  املشروع  مع  التشبيك  وامكانية  التارخيية.   االماكن 

جوانب  على  الرتكيز  وجيري  جديد.   مشاريع  مقرتحات 

ربطها  وكيفية  الفلسطيين  الريف  يف  اجملتمعية  السياحة 

وهي  التنمية.   يف  منها  االستفادة  وسبل  املشابه  باملشاريع 

تبنيها  وامكانيات  املشروع  ونتائج  مبخرجات  التعريف  ضمن 

اجلهات  بني  التشبيك  امكانية  وستدرس  املشاركني.  قبل  من 

املعنية يف املوضوع. 

املوضوعالساعة

التسجيل

12.30: 01.10
كلمات اجللسة االفتتاحية

يديرها د. موسى سرور

جامعة بيرزيت- عميد كلية االداب 
د. مجدي املالكي  

وزراة السياحة واالثار
أ.  جهاد ياسني مدير عام املتاحف والتنقيبات 

وأ احمد نعيرات مدير السياحة الداخلية

رئيس بلدية را م اهلل  
م. موسى حديد 

رئيس بلدية بيرزيت
السيد حسيب الكيلة 

FoP ممثل مشروع
د. باولو جيونتاريلي 

عروض ملشاريع مختارة
يقدمها: رائد سعادة- مؤسسة الروزنا 01.10: 01.35

فترة الغداء02.15 :01.35

نقاش طاولة مستديرة، يديرها د. حامد سالم04.00 :02.15

التشبيك وسبل التعاون
http://www.futureourpast.eu/

12.00: 12.30

Time

12.00: 12.30 Registration 

12.30: 01.10

01.10: 01.35

01.35: 02.15

02.15: 04.00

Subject

Opening Ceremony 

Moderated by Dr. Musa Sroor, 
Head of the Department 
Birzeit University – Dean of Art
Dr. Majdi el Malki 

Mayor of Rammallah  Municipality
Eng. Musa Hadid

Mayor of Birzeit Municipality
Mr. Haseeb el Kileh
Ministry of Tourism and Archaeology 
Mr. Jehad Yasin- General Director of 
Museum  and Excavations And
Mr. Ahmed Nearat – Director of 
Internal Tourism  
Representative of the FoP project  
Dr. Paolo Giuntarelli

Presentations of selected projects  
Introduced by: Raad Saadeh- 
Rozana Association

Lunch Break 

Round Table Discussion, networking and 
cooperation, moderated by Dr. Hamed 
Salem  

Programالربنامج


