
Bethlehem University 

Faculty of Arts / Department of Humanities 

“Bethlehem: History, Archaeology and Cultural Heritage” 

Conference program 

First day, Thursday 9 March 2023 

Furno Hall

9:30 - 9:50 Registration 

10:00-11:00 Opening 

Welcoming Remarks 

Bethlehem University:   Prof. Jamil Khader, Dean of Research 

Br. Peter Bray, Vice-Chancellor  

Ministry of Tourism & Antiquities: H. E. Minster Mrs. Rula Maayah 

Bethlehem University:   Dr. Iman Al-Saca , VP for Academic Affairs 

Keynote Address:           Dr. Omar Algul 

Conference Moderator: Dr. Omar Abed Rabo 

11:00 -11:20 Break 

11:20 -1:00 Bethlehem in history 

Moderator:  Jihad Yassin 

11:20-11:40 Issam 

Halayqa 

“Ancient inscriptions from Bethlehem since the Middle Bronze Age 

until the end of the Roman era” 

11:40-12:00 Robert Schick “Titus Tobler and his topographic and historical study of 

Bethlehem, 1849” 

12:00-12:20  Fr. Giovanni 

Caputa 

“From the archives of Fr. Anton Belloni (“Abulyatama”): 

regulations of the school and constitutions of the Congregation of 

the Holy Family” (1865-1890)” 

12:20-12:40 Basem L. 

Ra’ad 

“The image of Palestine in Western travel writing” 

12:40-1:00 Q & A 

1:00 -2:00 Lunch 

2:00-3:40 Archaeological excavations and surveys in Bethlehem 

Moderator: Ms. Hanadi Soudah-Younan 

2:00-2:20 Hamdan 

Taha 

“The excavations in Manger Square, Bethlehem” 

2:20-2:40 Eman Titi 

and Daria 

Montanari 

“The joint Italian-Palestinian archaeological expedition of Sapienza 

in Bethlehem: urban archeology and enhancement of cultural 

heritage” 

2:40-3:00 Wael 

Hamamrah 

“Archaeological evidence from Bethlehem and its surroundings 

during the Roman period” 

3:00-3:20 Omar Abed 

Rabo 

“Continuity and change in the distribution of rural settlement in 

Bethlehem in the 7-9th centuries” 

3:20-3:40 Q & A 

3:40-4:00 Break 

     4:00-5:00 The cultural scene in Bethlehem and its environs 



Moderator: Raed Abdul Masih 

4:00-4:20 Mathaf 

Trabin 

Haneen Al 

Amassi 

“Palestinian amulets and jewelry, as one of the sources of 

Palestinian museology - Bethlehem Governorate model” 

4:20-4:40 Ibrahim Abu 

Irmayis 

“Historical and cultural heritage of the olive tree in Bethlehem” 

4:40-5:00 Maha Saca “Embroidery and the Palestinian thobe:  Indicators of identity and 

existence” 

5:00-5:30 Q & A 

End of the first day 

Bethlehem University 

Faculty of Arts / Department of Humanities 

“Bethlehem: History, Archaeology and Cultural Heritage” 

Conference program 

Second day, Friday 10 March 2023 

1:30-2:50 The cultural, natural and political scene in Bethlehem and its environs 

Moderator:   Juta Haser 

1:30-1:50 Ahmad Asad “Oral history and historiography of what was and will be: Al-

Dheisheh Camp and narratives of social and political activism, 

1949-1994” 

1:50-2:10 Raed Abdul 

Masih 

“Bethlehem: the correlation between faith and archeological sites in 

light of Paul Ricoeur’s phenomenology” 

2:10-2:30 Mohammad 

Ghaiyada 

“The burial customs during the Iron Age in Bethlehem:  Jabal 

Hindaza as a case study” 

2:30-2:50 Q & A 

2:50-3:30 Break 

3:30-5:10 Conservation, development and management of cultural heritage sites and 

institutions 

Moderator:   Hamdan Taha 

3:30-3:50 Mahmud 

Hawari 

“Qalʿat al-Burak, Solomon’s pools: A proposal to manage its cultural 

heritage” 

3:50-4:10 Marwa 

Adwan 

“Management and conservation of World Heritage sites in Palestine: 

Land of olives and vines, cultural landscape of southern Jerusalem, 

Battir” 

4:10-4:30 Sandro 

Parrinello 

Raffaella De 

Marco 

“The Old City of Bethlehem as Digital Twin within urban 

infrastructures: the use of digital narratives in the preservation and 

archaeological studies of Bethlehem” 

4:30-4:50 Daniela 

Massara 

Osama 

Hamdan 

“The mosaic floor of the Byzantine chapel under the Terra Sancta 

School in Bethlehem (1962): recent restoration and analysis of the 

decoration” 

4:50-5:10 Q & A 

End of the second day 



 كلية اآلداب / قسم العلوم اإلنسانية        

" لحم: التاريخ واآلثار والتراث الثقافيبيت  " 

2023مارس  9اليوم األول الخميس   

 قاعة الفورنو
تسجيل 9:30– 9:50

االفتتاح 10:00–11:00

كلمات الترحيب

أ. د. جميل خضر، عميد البحث العلمي       جامعة بيت لحم:

نائب الرئيس االعلى  األخ بيتر براي،   

وزارة السیاحة واالثار:
جامعة بیت لحم:       د. إیمان السقا، نائب الرئیس للشؤون األكادیمیة 

المتحدث الرئیسي:    د. عمر الغول ُمسیر المؤتمر:        د. عمر 
عبد ربھ 

استراحة   11:00-11:20

 بيت لحم في التاريخ

سر الجلسة: جهاد ياسينيمُ 

1:00-11:20

القديمة من منطقة بيت لحم منذ العصر البرونزي المتوسط حتى نهاية العصر النقوش "

"الروماني
عصام حاليقة 11:20-11:40 

"1849تيتوس توبلر ودراسته الطبوغرافية والتاريخية لبيت لحم لعام "  12:00-11:40 روبرت شيك

"أبو اليتامى": لوائح المدرسة ودساتير "طائفة العائلة المقدسة  من أرشيفات أنطون بيلوني"(

1865- 1890")
اجيوفاني كابوت 12:00–12:20 

"صورة فلسطين في كتابات الرحلة الغربية"  12:40-12:20  باسم ل. رعد  

أسئلة 12:40-1:00

غداء 1:00-2:00

 التنقيبات والمسوحات األثرية في بيت لحم

 ُميسر الجلسة: هنادي يونان

2:00-3:40

"الحفريات في ساحة المهد، بيت لحم"  2:00-2:20 حمدان طه

العمراني  في بيت لحم: علم اآلثار البعثة األثرية الفلسطينية اإليطالية المشتركة سابيانزا"

"وتعزيز التراث الثقافي
 داريا مونتاريو

إيمان الطيطي

2:20-2:20

"الدالئل األثرية من بيت لحم ومحيطها خالل الفترة الرومانية"  2:40-3:00 وائل الحمامرة

االستمرارية والتغيير في توزيع المستقرات الريفية في منطقة بيت لحم في القرنين "

"التاسع الميالديين –السابع 
عمر عبد ربه 3:20-3:00 

أسئلة 3:40-3:20

استراحة 4:00-3:40

 المشهد الثقافي في بيت لحم ومحيطها

 عبد المسيحُميسر الجلسة: رائد 

5:30-4:00

لحم  محافظة بيت -التمائم والحلي الفلسطينية، كأحد مصادر علم المتاحف الفلسطيني "

"أنموذًجا
متحف ترابين

حنين العمصي

4:20-4:00  

"اإلرث التاريخي والثقافي لشجرة الزيتون في منطقة بيت لحم" إبراهيم أبو 

 رميس

4:20- 4:40

هويه ووثيقة وجود: أهّمية تسجيله في منظمة اليونسكو التطريز والثوب الفلسطيني "

"وطرق الحفاظ عليه وحمايته ونشره
مها السقا 4:40 – 5:00 

أسئلة 5:00– 5:30

انتهاء اليوم األول

معالي الوزیرة ، السیدة رولى معایعة



 كلية اآلداب / قسم العلوم اإلنسانية

 "بيت لحم: التاريخ واآلثار والتراث الثقافي"

المؤتمربرنامج   

2023مارس  10 الجمعة الثانياليوم   

 قاعة الفورنو
 

 المشهد الثقافي، الطبيعي، والسياسي في بيت لحم ومحيطها

 ُميسر الجلسة: جوتا هسر

1:30-2:50 

كان وسيكون: مخيم الدهيشة وسرديات الفاعلية االجتماعية التاريخ الشفوي والتأريخ لما "

 "1994-1949والسياسية 
 1:50-1:30 أحمد أسعد

 2:10-1:50 رائد عبد المسيح بيت لحم: الترابط بين اإليمان والموقع األثري في ضوء ظاهرتية بول ريكور"

 2:30-2:10 غياظةمحمد  "عادات الدفن في العصر الحديدي في بيت لحم/جبل هندازة حالة دراسية"

 2:50-2:30 أسئلة

 3:30-2:50 غداء  

 حفظ وتطوير وإدارة مواقع ومؤسسات التراث الثقافي

 ُميسر الجلسة: حمدان طه

3:30-5:10 

أثري، ومقترح إلدارة  –إضاءة تاريخية، تحليل معماري  –قلعة البرك، منطقة برك سليمان "

 "التراث الثقافي فيها
محمود 

 هواري

3:30-3:50 

العالمي "فلسطين: أرض الزيتون والعنب، المشهد الثقافي إدارة وحفظ ممتلك التراث "

 "لمدرجات جنوب القدس، بتير
 4:10-3:50 مروة عدوان

مدينة بيت لحم القديمة كتوأم رقمي: فرصة للروايات الرقمية عن المدينة الطبقية في الحفظ "

 "والدراسات األثرية
ساندرو 

بارينيلو، 

رافاييال دي 

 ماركو

4:10-4:30 

(: ترميم 1962ألرضية الفسيفسائية من الكنيسة البيزنطية في مدرسة تيراسنطا ببيت لحم )ا"

 "وتحليل الزخرفة
  دانييال مسرة

 أسامة حمدان

4:30-4:50 

 5:10-4:50 أسئلة

 نهاية اليوم الثاني                       
 

 

 




