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 نـاديـة أبـو زاهـر

 فلسطين - نابلس

drnadia93@gmail.com 
http://www.ahewar.org/m.asp?i=1998 

0598307084 
 

ةبيمقراطنةةة احقةةو  باحثةةة اتاة ةةة ينيةةمن نة لةة  لواةنةةب لبي ةةة نةةابنا انا ةةمة يةة  ل ةةا  ا

، اةعبيب ل  األبحاث ااةبراساتةها ا ، ل شورة ثالث تتب ا ارتت ي  تتب أخرىةها اإلنيان، 

باحثةة  ةعمة  أسةتام ليةافب ية  ةالعةة السةتقال ، افمنةت، اةها اةعبيب ل  اة شاطات اةحقوقنة

، نر زيتلحاضرة غنر لتفرغة ي  ةالعة بفمنت برةماننة ي  اةم نا اةتشريع  اةفنيمن  ، ا

 .لواط  اةمؤسية اةفنيمن نة ةبراسة اةبيمقراطنةافمنت زلن  باحث ي  
 

 اةمؤهالت اةعنمنة

 بتقدير ممتاز. .مصردكتوراة: نظم سياسية مقارنة، جامعة القاهرة، ( 2012)

 .بتقدير ممتاز. ان. جامعة بير زيت، فلسطينماجستير: ديمقراطية وحقوق إنس( 2007)

 . بتقدير جيد جدا. عة النجاح الوطنية، فلسطينفة وإعالم. جامبكالوريوس: صحا( 1990)
 

 :اةوائز ل ح

 ( حائزة على منحة المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية مواطن البحثية.2010)

 ( حائزة على منحة السفارة الفلسطينية في القاهرة.2010)

 .العليا منحة فورد للدراساتحائزة على ( 2004)

بجامعااة  فااي مساام الصااحافة بكليااة ا متصااادجااائزة المرةبااة ا ولااى علااى حااائزة ( 1999)

 .النجاح

بجامعاة النجااح  مسام الصاحافة بكلياة ا متصااد المتفومين فاي على جائزةحائزة ( 1998)

 .ست مرات

 في جامعة النجاح. ( حائزة على جائزة التميمي للمتفومين1998)

 .لواء نابلسلثانوية العامة في في ا جائزة العشرة ا وائلعلى حائزة ( 1995)
 

 اةمؤةفات

ور المنظمات غير الحكومية فاي صاياغة التوجتاات د( 2017) وآخرون أبو زاهر، نادية

 بول.طن: اسللتنمية السياسية . مركز رؤيةالسياسية

 

الصمود آلخر رشفة: مساتقبل ا حتياجاات المائياة للفلساطينيين ( 2017أبو زاهر، نادية )

 بول.طن: اسللتنمية السياسية وطنين في الضفة الغربية. مركز رؤيةوالمست

 

إعااادة ةيهياال فلسااطين: ةمكااين المتمشااين ماان إعااادة ( 2017أبااو زاهاار، ناديااة وآخاارون )

. فينااا: دار البناااء ا جتماااعي وا متصااادت للمجتمااي الفلسااطيني ةحاات ا حااتالل ا جنبااي

ب صةةادر باةن ةةة تتةةا. )ا ةحاااد ماان أجاال سياسااة مكافحااة العنصاارية والسااالم ،الجنااو 

 (.الن ننزية

 

مجلاس رام هللا: ( مقيااس المجتماي المادني الفلساطيني، 2016زاهر، نادياة وآخارون )أبو 

 .ةنسيق العمل ا هلي

 

( مضاااية فلساااطين ومساااتقبل المشااارو  الاااوطني 2015أباااو زاهااار، نادياااة وآخااارون )

 . مطر: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. يالفلسطين
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( دور النخباااة السياساااية الفلساااطينية فاااي ةكاااوين رأس الماااال 2013أباااو زاهااار، نادياااة. )

 بحاث ودراسة السياسات.مطر: المركز العربي لألا جتماعي. 

 

المجتمااي الماادني بااين الوصاافي والمعيااارت: ةفكياا  إشااكالية ( 2008)أبااو زاهاار، ناديااة. 

 .المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطيةرام هللا: مواطن فوضى المعاني. والمفتوم 

 

 :لؤةمرات انباات

وعياة رأس الماال ةاييير ا نتفاضاة ا ولاى علاى ن (2017̸ 11̸ 26-24أبو زاهر، نادية )

. رام هللا: جامعة "اةحبث ااةذاترة 1987انتفاضة " ا جتماعي. ورمة مدمت في مؤةمر

 بير زيت ومؤسسة الدراسات الفلسطينية.

 

ارقةة ( الحاجة إلى إعادة ةشاكيل المجتماي المادني الفلساطيني، 2014أبو زاهر، نادية، )

 .، فينا: دار الجنو ادار اة  وب  SCCSلؤةمر قبلت ي  

 

دور المجتمي المدني فاي ةغييار السياسساات ا منياة  (2013̸ 12̸ 9-7) زاهر، نادية، أبو

ةمراتةز األبحةاث يةة  اةثةان  اةمةؤةمر اةيةة و  . ورمااة مادمت فاي فاي السالطة الفلساطينية

. الدوحاة: قضةنة ينيةمن  اليةتق   اةمشةراو اةةوط   اةفنيةمن  "" اةم مقة اةعربنة

  .المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

 

اإلساارائيلية ةجااااا إبعااااد  ( السياساااية26/11/2013أبااو زاهااار، ناديااة، حساااام الاادجني )

"اإلبعةاد لة  سناسةة لةؤةمر ورماة مادمت فاي  .مبعدو كنسية المتد نموذجا الفلسطينيين:

. نااابلس: نحةةو ةعزيةةز لقاالةةة سناسةةة اإلبعةةاد اةتمهنةةر اة مةةاف  اةةةج اةته نةةر اةفةةرد :

 جامعة النجاح الوطنية.

 

العالمااة الطرديااة بااين ةراجااي رأس المااال ا جتماااعي  (2013̸ 9̸ 7-6)زاهاار، ناديااة أباو 

ارقةة قةبلت ية  اةمةؤةمر اةية و  اةتاسةف، اةتفتةت والديمقراطية في فلساطين ومصار. 

. رام هللا: ماواطن المؤسساة ااةت زئة ية  لواةهةة اةثةورة ية  ينيةمن  ااةعةاةب اةعربة 

 الوطنية لدراسة الديمقراطية.

 

مساتقبل النظاام السياساي الفلساطيني  (4/12/2013)ة، عادنان أباو عاامر أبو زاهر، نادي

نباة اةربنف اةعرب  ااةحاةة في ظل صعود اإلسالميين: حماس نموذجا. ورمة مدمت في 

 . غزة: بال ين .اةفنيمن نة: اةمواط ة، اةعباةة الةتمافنة ااإلسالم اةيناس 

 

رأس المااااال  ة لفتاااام إشااااكاليةياااامقاربااااة ةحليل (2012̸ 4̸ 12-11) أبااااو زاهاااار، ناديااااة 

اةمةؤةمر اةعنمة  لاةية و  اةعربة ، اةةباة  اةرابةفر: ادارة ا جتماعي. ورمة مدمت في 

اةمعريةةة اادارة رأا اةمةةا  اةففةةر  يةة  لؤسيةةات اةتعنةةنب اةعةةاة  يةة  ل ةةر ااةةةوط  

           ، جامعة المنصورة.اةعرب 

 

 

 

إعادة هيكلة الشركات والتغير غير  " (2013̸ 4̸ 13-11)أبو زاهر، نادية، محمد شاكي 

 اةخةةالااةمةةؤةمر األتةةاديم  اةةةباة  ". )باللغااة اإلنجليزيااة( )المتومااي فااي بيألااة ا عمااال
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يةة  اةوليةةات  ةورةنةةا-نتةةاأةال ر، يةة LABDااةعشةةرانر ةنتخ  ةةات اةت اريةةة ل

  .اةمتحبة األلريفنة

 

"ةااييير ا ساتقرار السياسااي والنمااو  (2012̸ 4̸ 21-19)أباو زاهاار، نادياة، محمااد شااكي 

اةمؤةمر األتةاديم  اةةباة  اةرابةف ا متصادت في الشرق ا وسط". )باللغة اإلنجليزية( )

يةةة   ش، تاةنفورننةةةاتر، يةةة  ةةةةون  بنةةةLABDااةعشةةةرانر ةنتخ  ةةةات اةت اريةةةة ل

 .اةوليات اةمتحبة األلريفنة

 

ة العربية على ا ساتراةيجيات "آيار الثقاف(2011̸ 4̸ 9-7)أبو زاهر، نادية، محمد شاكي 

اةمةةؤةمر األتةةاديم  اةةةباة  اةثاةةةث ااةعشةةرانر   ()باللغااة اإلنجليزيااة( السياسااية".

 .ر ي  ننوأارةنانز ي  اةوليات اةمتحبة األلريفنةLABDةنتخ  ات اةت ارية ل

 
 

 دراسات ل شورة

 2025ية لعام ةييير ا حتياجات المائية الفردية المستقبل( "2017أبو زاهر، نادية. )

ستقال  ةالعة الة ل ن "،للمستوطنين في الضفة الغربية على ا من المائي للفلسطينيين

 . ، مجلة علمية محكمة)ميد النشر( ،ةألبحاث

 

ل نة . "المجتمي المدني بين الوصفي والمعيارت ( "أطروحة2011أبو زاهر، نادية. )

 .16  .، دورية فصلية محكمة، دراسات استراةن نة

 

الفيدارليااة  نظاارة إلااى التعدديااة فااي التنااد: كياا  اسااتطاعت(، "2011أبااو زاهاار، ناديااة )

 .7 .  ،-دورية فصلية محكمة-ل نة اةحفمة، التندية إدارةتا؟"

 

ل نةة فنةوم "محاولة لفتام إشاكالية رأس الماال ا جتمااعي"،  ،(2010أبو زاهر، نادية )

 ، السنة الثامنة. 46  دورية محكمة،  ،انياننة

 

(، "العولماااااة وةغييااااارات أحاااااديتتا"، الحاااااوار المتمااااادن، 2010أباااااو زاهااااار، نادياااااة )

www.ahewar.org 

 

ةغيياار الاادين بااين الشااريعة اإلسااالمية والمواييااق  الحااق فااي"( 2009أبااو زاهاار، ناديااة )

 www.ahewar.orgواإلمليمية لحقوق اإلنسان"، الحوار المتمدن الدولية 

 

( المجتماااي المااادني وأيااار العولماااة علياااد، الحاااوار المتمااادن 2009أباااو زاهااار، نادياااة )

www.ahewar.org 
 

( "رأس الماااال ا جتمااااعي والجااادل حاااول عالمتاااد باااالمجتمي 2008أباااو زاهااار، نادياااة )

 .www.oudnad.info   .23المدني". مجلة عود الند 
 

(. "مراءة في مقالة دانكوارت رستو: التحول الديمقراطي باةجاا 2007أبو زاهر، نادية. )

 ، السنة الثانية. 32نموذج ديناميكي". مجلة رؤية، العدد 
 

ة رؤياة، (. "المثق  والسلطة: جينيولوجيا المثق  العربي". مجل2007أبو زاهر، نادية. )

 .، السنة الثانية29العدد 
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(. "مراءة في موام  مؤلفي كتا  يقافة العولمة وعولماة الثقافاة 2006أبو زاهر، نادية. )

 (.www.haifalana.netحيفا لنا. ) موميمن العولمة". 
 

( مسلسال الحاور العاين والصاورة التاي يقادمتا 2006أبو زاهر، نادية، عبد الستار ماسم )

 (.(www.middle-east-online.comحول اإلرها . مومي ميدل إيست أون  ين. 
 

سااعد هللا ونااوس فااي  :"المثقاا  العربااي" فااي رؤيتااد للساالطة( 2006أبااو زاهاار، ناديااة )

 (.www.haifalana.net)ي حيفا لنا. موم مسرحيتد" المل  هو المل " نموذجا.
 

( الجدار وةداعياةد على حق ةقريار مصاير الشاع  2005أبو زاهر، نادية، لبنى ا شقر )

 (.www.arabs48.com. )48الفلسطيني. مومي عر  

 

  نشاطات حقوقنة

  العربي الجديد.عضو هيألة استشارية في مؤسسة 

 . عضو مجلس إدارة في بال ين 

 سطينيون أحرار بال ميود.نائ  رئيس حركة فل 

  جمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان )راصد(. مجلس اإلدارة اإلمليمي لعضو 

  عضو مؤسس لتيألة الشكاوى الدوليةICC وأمين الصندوق للتيألة. 

  نقابة الصحفيين الفلسطينيينعضو. 

 ( عضو ا ةحاد الدولي للصحافة اإللكترونيةUniem) 

  .عضو في مركز حواء الثقافي 
 

 شاطات ثقاينةن

  عضو التيألة ا ستشارية العلمية لمجلة ا طروحة المحكمة الصادرة عن دار ا طروحة

 .، بغدادwww.alutroha.com للنشر العلمي

  متطلبات ةحقيق ا مال  ا متصادت  :الملتقي الدولي الثاني حولفي اللجنة العلمية عضو

-29)بتاريخ عقد المن )مؤةمر محكم(، في الدول النفطية في ظل انتيار أسعار المحرومات

 .كلية العلوم ا متصادية، التجارية ـالبويرة–امعة  أكلي محند اولحاج ج، (2016̸ 11̸ 30

 متطلبات ةحقيق ا مال  ا متصادت في الدول النفطية في ظل انتيار أسعار المحرومات 

 )16المنعقد بتارت ) عضو اللجنة العلمية لمؤةمر التوية حاضر ومستقبل )مؤةمر محكم-

  معة ا ستقالل، أريحا.، جا(1-2016

 رام هللاباحثة غير متفرغة، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،. 

  في شبكة حيفا لنا سابقة محررةwww.haifalana.net. 

 نابلسمحررة في مجلة منتدى الخريجين الثقافي ،. 

  مي الكتا  وا دباء الفلسطينيين.ةجفي لجنة اإلعالم سابق في عضو 

 .عضو شبكة الكاة  العربي 

  .عضو رابطة الكتا  العربي 

  الكت   وا بحاث ومراجعاتوالتحقيقات الصحفية والمقابالت نشرت العديد من المقا ت

 وموامي إلكترونية مختلفة. في صح  ومجالت

http://www.alutroha.com/
http://www.haifalana.net/

