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أغسطس / آب  12-6ليج، )ة اإلنساني للعلوم العالمي التحضيري للمؤتمر واالجتماع العربية اإلقليمية المشاورة

2017) 
 
 

إعادة اإلعتبار :إلنسانياتا  

مناهج، مقاربات واإلنتاج العلمي   
( مايو/آذار 20 – 18جبيل،  ) 

 
 ورقة المفاهيم

  

 السياق والخلفية .1

 

بالتوازي مع التضامن  تمثّل المعرفة العلمية  ضالت الدقيقة التي تواجهها مجتمعاتنا، في ضوء المع

 مسارات أساسية للتمهيد لمستقبل يتسم باإلنصاف واالستدامة والتعايش الخالق.  اإلنساني 

 

اليونسكو  ومع أخذ هذه المبادئ في االعتبار، يعقد المجلس الدولي للفلسفة والعلوم اإلنسانية في لييج وقطاع

 (.2017آب / أغسطس  12-6واإلنسانية معاً المؤتمر العالمي للعلوم اإلنسانية )لييج،  للعلوم االجتماعية 

 

يهدف هذا الحدث الهام إلى التأكيد على دور العلوم اإلنسانيّة ومداها في المجتمع المعاصر، من أجل تعزيز 

لمية وإقليمية جديدة ذات تأثير في مجاالت التعليم إعادة التفكير بها وإعادة صياغتها، ووضع أجندات عا

 والبحث ووضع السياسات.

 

ستتمحور نقاشات المؤتمر حول مواضيع البيئة والهويات الثقافية والعالقات بين الثقافات والتراث الثقافي 

ما فيما يتعلق والحدود والهجرة والتاريخ والذاكرة والعلوم اإلنسانية في عالم يمر بمرحلة انتقالية )وال سي

وفي إطار التحضيرات للمؤتمر، تم التخطيط لسلسلة من المؤتمرات التشاورية  بالتقدم التكنولوجي والرقمي(.

البرازيل )تشرين -ألميركا الجنوبية حول "المناطق اإلقليمية واإلنسانية" في بيلو هوريزونتي اإلقليمية: 

(؛ وألفريقيا حول "اللغات 2016شرين األول/أكتوبر (؛ وآلسيا "األمل" في كوريا )ت2016األول/أكتوبر 

 (.2017مالي )آذار/مارس -والثقافة والتاريخ واألقاليم" في باماكو
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إن المؤتمر الحالي في لبنان سيحّضر بالمثل للمؤتمر العالمي للعلوم اإلنسانية نيابة عن المنطقة العربية. وقد 

( واليونسكو www.theacss.orgللعلوم االجتماعية )تم عقد المؤتمر بالتعاون بين المجلس العربي 

(www.unesco.org ( بالتنسيق مع المركز الدولي للعلوم اإلنسانية )www.cish-byblos.org .) 

 

 

 التاريخ والعلوم اإلنسانية في المنطقة العربية .2

 

جزأة وتحتاج إلى أكثر تجد الدول والمجتمعات نفسها م في هذا المنعطف التاريخي المفصلي للمنطقة العربية 

من نماذج سياسية واقتصادية جديدة، ولكن أيًضا إلى خيال جديد وقراءات جديدة للماضي وإلى رًؤى 

 للمستقبل.

في تونس ومصر وأماكن أخرى المراقبين، وستظل على األرجح  2011قبل ست سنوات، فاجأت أحداث عام 

لذي قوبلت به محاوالت التغيير منذ ذلك الحين. وبدالً لحظة فاصلة للمنطقة، على الرغم من المناخ الساخر ا

من هذا اإلطار الزمني القصير، يجب أن يقرأ مسار التغيير في المنطقة العربية على نطاق أوسع بحيث يُسائل 

 ويستجوب إلعادة بناء التسلسل الزمني والفترات التاريخية التي تشكل الحاضر.

اجة ملحة إلى بذل جهد جماعي عاجل للتفكير واتباع مسارات للتحقيق بناء على المنطلقات المذكورة هناك ح

هذه الفترة الزمنية. هل يمكن الوصول إلى ابتكار جماعي جديد للمستقبل في بالد  في المسائل العميقة حول 

إلى  المنطقة؟ وكيف يمكن لهذا الخيال الجديد أن يُبنى؟ أين تكمن الصعوبة والُعقد، وما الذي يمكن أن يحتاج

 جهود متضافرة من قبل المختصين بالعلوم االنسانية، والفنانين، والكتاب، والمنظرين.

 

 

 

 (2017أيار/ مايو  20-18المؤتمر اإلقليمي العربي في بيروت ) .3
 

 سيسعى هذا االجتماع إلى التفكير ومعالجة ما يلي: األهداف:

 

ية، وكيفية جعلها أكثر مركزية في البرامج فهم ومعالجة تهميش العلوم اإلنسانية في المنطقة العرب. 1

 ومرحب بها أكثر من قبل صنّاع السياسات وضمان التمويل الكافي والنشر. التعليمية 
 

اإلجراءات الممكنة التي ينبغي أن تتخذها المؤسسات الموجودة في إطار وسائلها الحالية لتعزيز دور  .2

 ي في مجاالت التنمية ؛العلوم اإلنسانية على نحو أفضل في التفكير العرب
 

مبادرات جديدة لزيادة قدرة العلوم اإلنسانية في البحث، والتعليم العالي، والتعاون العلمي، والعالقات  .3

 بين البحث والتطبيق العملي؛

التغيرات النموذجية التي قد تكون مناسبة في ضوء التحديات الجديدة للعالم المتغير بسرعة، سواء من  .4

 الناشئة، واألساليب المبتكرة أو غيرها. حيث مواضيع البحث
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كمؤتمر تحضيري للمؤتمر العالمي للعلوم االنسانية، يضع المؤتمر اإلقليمي العربي ثالثة أهداف رئيسية 

 ألعماله:

 

إعداد ورقة مقترحات وأوراق خلفية للمؤتمر العالمي من شأنها أن تعزز ظهور رؤية عربية لمستقبل  .1

جتماعية استنادا إلى مشاورات مكثفة ستحال إلى المؤتمر العالمي لعإعالم العلوم اإلنسانية واال

 المناقشات والنتائج؛

تنمية العالقات بين األكاديميين العرب والمؤسسات الوطنية واإلقليمية بهدف تعزيز التخصصات  .2

متزايد األكاديمية التاريخية واالجتماعية، والعلوم اإلنسانية بشكل عام، والترويج لحضورها ال

 وتأثيرها على النقاشات العامة.

توفير إطار للمبادرات الرائدة، وخصوًصا في الجامعات، مع التركيز على تلك التي تنطوي على  .3

 تعاون علمي دولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى بروز علوم إنسانية عربية جديدة وديناميكية.
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 2017مايو  18اليوم األول الخميس 

 الوقت الجلسة المتحدث
  كلمة الترحيب

بنانمعالي الوزير الدكتور غطاس خوري، وزير الثقافة في ل  
 

 كلمة االفتتاح
لوم المدير العام، وحدة الع ةمعالي األستاذة ندى الناشف، مساعد

 االجتماعية واإلنسانية، اليونسكو
 

 الكلمة المفتاحية
علوم تمر العالمي للمعالي األستاذ أداما ساماسيكو، رئيس المؤ

 اإلنسانية
 

م المجلس العربي للعلو ةعام ةيرالدكتورة ستناي شامي مد

 االجتماعية

 الجلسة اإلفتتاحية
 

 رئيس الجلسة
أدونيس العكره، مدير الدكتور 

 المركز الدولي للعلوم اإلنسانية
(CISH) 

09:00 – 10:00 

  استراحة  قهوة 10:30- 10:00
الكاتبة –المتحدثة   

رورة سوزان كساب، معهد الدوحة للدراسات العليا، قطالدكت  
 

 المناقش
الدكتور نورالدين أفاية، جامعة محمد الخامس في الرباط، 

 المغرب

الفلسفة  -الجلسة األولى   
 

 رئيس الجلسة
  الدكتور مصطفى الحلوة، الج

 

10:30 – 12:00 

الكاتب –المتحدث   
اعية، لوم االجتمالدكتور ادريس الجباري، المجلس العربي للع

 لبنان
 

 المناقش
 الدكتور محمد عفيفى ،جامعة القاهرة، مصر

التاريخ  -الجلسة الثانية   
 

 رئيسة الجلسة
ساف، الدكتورة كريستين بابكيان ع

 جامعة القديس يوسف ، لبنان

 
 

12:00 – 13:30 

 استراحة  الغداء 14:30- 13:30
الكاتبة –المتحدثة   

 عمل لألمل، لبنانالسيدة بسمة الحسيني، ال

 
 

 المناقشة
 الدكتورة ليال فتوني، جامعة أوترخت، هولندا

الفنون  - ثالثةالجلسة ال  
 

 رئيس الجلسة
افة األستاذ محمد يحياي، وزارة الثق

 والتراث، سلطنة عمان

14:30 – 16:00 



5 
 

  
  استراحة  قهوة 16:30- 16:00

الكاتب –المتحدث   
أوربانا شامبين، الواليات  الدكتور وائل حسن، جامعة إلينوي،

 المتحدة األمريكية

 

 المناقشة
 الجامعة األمريكية بالقاهرة، مصر الدكتورة سامية محرز،

 

أدب  -الجلسة الرابعة   
 

 رئيسة الجلسة
الدكتورة زاهدة جبور درويش، 

األمينة العامة، اللجنة الوطنية 

 اللبنانية لليونسكو

 

16:30 – 18:00 

 حفل عشاء
 

 
 2017مايو  19لثاني الجمعة اليوم ا

 الوقت الجلسة المتحدث
الكاتبة –المتحدثة   

م المجلس العربي للعلو ةعام ةالدكتورة ستناي شامي مدير

  االجتماعية
 

 المناقش
جامعة نورث كارولينا تشابل هيل،  الدكتور فادي بردويل،

 الواليات المتحدة األمريكية

  - ابعةرالجلسة ال
 األنثروبولوجيا

 
 رئيس الجلسة

الدكتور منزول عسل، جامعة 

 الخرطوم، السودان

 

 

09:00 – 10:30 

  استراحة  قهوة 11:00- 10:30
الكاتب –المتحدث   

  الدكتور رامي ضاهر، الجامعة األلمانية األردنية، األردن
 

 المناقش
قافي في المركز اإلقليمي لحفظ التراث الث ،نالصزكي أ الدكتور

(الشارقة –وم الوطن العربي )إيكر  
 

التراث   -الجلسة السادسة 

 الثقافي
 

 رئيس الجلسة
 GAIA السيد جورج زوين،

Heritage - Lebanon  

11:00 – 12:30 

 استراحة  الغداء 13:30- 12:30
الكاتب –المتحدث   

  الدكتور محمد العربي شويخة ، جامعة تونس منوبة، تونس
 

 المناقشة
 معة اللبنانية، لبنانالجا الدكتورة نهوند القادري،

 

وسائل   -الجلسة السابعة 

 اإلعالم
 

 رئيسة الجلسة
  سحر مندور

 صحفية

13:30 – 15:00 
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  استراحة  قهوة 15:30- 15:00
 جامعة تونس، تونس الدكتورة حياة عماموا، -
جامعة أوكسفرد،  الدكتور محمد صالح عمري، -

 المملكة المتحدة
األميريكية في بيروت، الجامعة  الدكتور أحمد دالل، -

 لبنان
الجامعة األميريكية في  الدكتورة دينا الخواجة، -

 بيروت، لبنان

دور " 1طاولة مستديرة 

 "الجامعات العربية
 

 رئيس الجلسة
الدكتورة خديجة زتيلي، جامعة 

 الجزائر، الجزائر

 

15:30 – 17:00 

 حفل عشاء
 

 2017مايو  20اليوم الثالث السبت 

ةالجلس المتحدث  الوقت 
 لدول للتعليم العربي المكتب الدكتور عبدالسالم الجوفي، -

 السعودية العربية المملكة ، الخليج

 جامعة القديس يوسف، لبنان الدكتورة فاديا كيوان، -
 للتعليم األعلى المجلس الدكتور نورالدين أفاية، -

 المغرب العلمي، والبحث والتدريب
 ربويةالت البحوث مركز الدكتورة ندى عويجان، -

 لبنان والتنمية،

التعليم " 2طاولة مستديرة 

 "والعلوم اإلنسانية
 

 رئيس الجلسة
والدكتور أنس بوهالل، اليونسك  

 

09:00 – 10:30 

  استراحة  قهوة 11:00- 10:30
 للتعليم األعلى المجلس الدكتورة رحمه بورقية، -

 المغرب العلمي، والبحث والتدريب
ألميريكية في بيروت، الجامعة ا الدكتور طارق متري، -

 لبنان
 لمناهضة األكاديمية الجامعة الدكتور حسين شعبان، -

 لبنان ، اإلنسان وحقوق العنف
 الجامعة اللبنانية ، لبنان الدكتور أحمد بعلبكي، -

 

دور "  3طاولة مستديرة 

 االجتماعية اإلنسانية العلوم
 حول التفكير العربي في 

 "التنمية
 

 رئيس الجلسة
ذة ندى الناشف، معالي األستا

 اليونسكو

11:00 – 13:00 

 ، اليونسكوالدكتورة سيكو سوجيتا -
 العالمي المؤتمر رئيس ،ساماسيكو أداما األستاذ معالي -

 اإلنسانية للعلوم

مدير عام المجلس العربي  الدكتورة ستناي شامي -

 للعلوم االجتماعية، لبنان

 المؤتمر نحو قدما المضي سبل
 يةاإلنسان للعلوم العالمي

 
 رئيس الجلسة

أدونيس العكره، مدير الدكتور 
 المركز الدولي للعلوم اإلنسانية

(CISH) 
 

13:00 – 13:30 

  استراحة  الغداء والختام 13:30
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Opening (18 May 2017- DAY 1) 

 

Photo Name/ Email/ 

Country 

Biography in English Biography in Arabic 

    

Ghattas Khoury 

 غطاس خوري

Lebanon 

Minister of Culture. 

A doctor and a Lebanese 

politician. 
Professor of surgery at the 

American University of Beirut. In 

2000 he was President of the 

Lebanese Medical Association.  

 .وزير الثقافة

 طبيب وسياسي لبناني.
 ميركيةأستاذ الجراحة في الجامعة األ

 في بيروت.

انية في كان رئيسا للجمعية الطبية اللبن

2000عام   

     

Nada Al-Nashif 

 

 ندى الناشف
n.al-

nashif@unesco.org 

UNESCO  

 

Assistant Director-General for 

Social and Human Sciences at 

UNESCO.  Holder of BA in 

Economics and Master in Public 

Policies. Nada has a long career at 

UN agencies (UNDP, ILO). 

مساعدة المدير العام للعلوم 

االجتماعية واإلنسانية في اليونسكو. 

حاصلة على درجة البكالوريوس في 

االقتصاد ودرجة الماجستير في 

ولدى ندى مهنة السياسات العامة، 

ألمم المتحدة طويلة في وكاالت ا

)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 ومنظمة العمل الدولية(.
 

 

Adama Samassekou 

 

 أداما ساماسيكو
 

asamass@gmail.com 

Mali  

 

President of the World Humanities 

Conference (Liege, August 2017).  

Member of the advisory council of 

the President of the Republic of 

Mali and Former minister of 

Education. Specialist in African 

linguistics, he served as president 

of the African Academy of 

Languages.  

رئيس لجنة المنظمة للمؤتمر العالمي 

للعلوم اإلنسانية )ليج، آب / أغسطس 

2017.) 

االستشاري لرئيس  عضو المجلس

 جمهورية مالي ووزير التربية السابق.

عمل  أخصائي في اللغويات األفريقية،

ت.كرئيس األكاديمية األفريقية للغا  

 

Adonis Akra 

 

 

a.akra@cish-

byblos.org 

Lebanon 

Chair and Director of the 

international Center for Human 

Sciences (CISH).  Holder of a 

Ph.D. in Politics. 

ية. مدير المركز الدولي للعلوم اإلنسان

.حاصل على دكتوراه في السياسة  

          

Seteney Shami 

 ستناي شامي

shami@theacss.org 

Jordan 

Director General of the Arab 

Council for the Social Sciences 

(ACSS). Previously Program 

Director at Social Science Research 

Council (N.Y.) She had taught 

Anthropology, Humanities and 

Social Sciences in Jordan. Holder 

of both Ph.D. and M.A. in 

Anthropology. 

المجلس العربي للعلوم  ةمديرة عام

ي االجتماعية. عملت كمديرة برنامج ف

مجلس بحوث العلوم االجتماعية 

 )نيويورك(

ست األنثروبولوجيا والعلوم اإلن سانية درَّ

 واالجتماعية في األردن.

حائزة على دكتوراه وماجستير في  

 األنثروبولوجيا.

 

 

mailto:n.al-nashif@unesco.org
mailto:n.al-nashif@unesco.org
mailto:asamass@gmail.com
mailto:a.akra@cish-byblos.org
mailto:a.akra@cish-byblos.org
mailto:shami@theacss.org
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 (DAY 1) الجلسة األولى -  الفلسفة

Photo Name/ Email/ Country Biography in English Biography in Arabic 

      

Nourredine Affaya 

 نورالدين أفاية
Affaya.mn@gmail.com 

Morocco 

Professor of Philosophy at 

Mohammed V University Rabat. He 

holds a Ph.D. in Philosophy, he was 

seconded to the National Council of 

Arab Culture between 1985 and 

1990. Professor at the Ben M'Sik 

Faculty of Arts at Casablanca 

between 1991 and 1995. 

أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الخامس 

الرباط. حائز على الدكتوراه في الفلسفة، ب

أعير إلى المجلس الوطني للثقافة العربية 

. علّم في كلية 1990و  1985بين عامي 

بن مسيك للفنون في الدار البيضاء بين 

 .1995و  1991عامي 
 

 

Mustafa al-Hilweh 

الحلوةمصطفى  الدكتور  

Lebanon 

Professor of Philosophy at the 

Lebanese University. Secretary 

General of the Arab Association for 

Philosophyز 

 

اللبنانية و األمين  جامعةالأستاذ الفلسفة في 

 العام للجمعية العربية للفلسفة.

 

 

Elizabeth Suzanne 

Kassab 

Elizabeth.kassab@dohain

stitute.edu.qa 

 سوزان كساب

Lebanon 

Head of philosophy Program and 

Associate Professor of Philosophy 

at Doha Institute for Graduate 

Studies, Qatar. Associate Professor 

at the University of Balamand 

(2004-2007).  

ة في فرئيسة برنامج وأستاذة مشاركة في الفلس

 معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر.

-2004أستاذة مشاركة في جامعة البلمند )

2007.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Affaya.mn@gmail.com
mailto:Elizabeth.kassab@dohainstitute.edu.qa
mailto:Elizabeth.kassab@dohainstitute.edu.qa
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 (DAY 1) الجلسة الثانية -  التاريخ

 

 (DAY 1) الجلسة الثالثة -  األنثروبولوجيا

Photo Name/ Email/ Country Biography in English Biography in Arabic 

      

Munzoul Assal  

munzoul@gmail.com 

 منزول عسل

Sudan 

Professor of Social 

Anthropology and Deputy 

Director of the Peace Research 

Institute at University of 

Khartoum.  

M.Sc. and Ph.D. in Social 

Anthropology. 

 

 

  أستاذ األنثروبولوجيا االجتماعية

في جامعة  ونائب مدير معهد بحوث السالم

 الخرطوم.

حاصل على  الماجستير والدكتوراه في 

 األنثروبولوجيا االجتماعية.

 

          

Seteney Shami 

shami@theacss.org 

 ستناي شامي

Jordan 

Director General of the Arab 

Council for the Social Sciences 

(ACSS). Previously Program 

Director at Social Science 

Research Council (N.Y.) She 

had taught Anthropology, 

Humanities and Social Sciences 

in Jordan. Holder of both Ph.D. 

and MA in Anthropology. 

ي للعلوم المجلس العرب ةمديرة عام

س االجتماعية. عملت كمديرة برنامج في مجل

 بحوث العلوم االجتماعية )نيويورك(

ست األنثروبولوجيا والعلوم اإلنساني ة درَّ

 واالجتماعية في األردن.

حائزة على دكتوراه وماجستير في  

 األنثروبولوجيا.

Photo Name/ Email/ Country Biography in English Biography in Arabic 

 

Idriss Jebari  
jebari@theacss.org 

 ادريس الجباري
Morocco 

Post-doctoral fellow at the Arab 

Council for the Social Sciences 

(ACSS). D.Phil. in Modern 

Middle East Studies, University 

of Oxford. 

ِخّريج ما بعد الدكتوراه في المجلس العربي 

 (ACSS)للعلوم االجتماعية 
ي حاصل على دكتوراه في الدراسات الحديثة ف

 الشرق األوسط، جامعة أكسفورد.

 

Mohamed Afifi 
mafifi2003@yahoo.com 

 محمد عفيفى

Egypt 

History Professor at Cairo 

University, Egypt 
 استاذ تاريخ في جامعة القاهرة, مصر

      

Christine-Babikian 

Assaf 

christine.assaf@usj.edu.lb 

 كريستين بابكيان عساف

Lebanon 

Dean of the Faculty of Arts and 

Humanities at USJ and Professor 

of Lebanese history.  

ة عميدة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامع

ة في تاريخ لبنان ذو استا القديس يوسف  

mailto:munzoul@gmail.com
mailto:shami@theacss.org
mailto:jebari@theacss.org
mailto:mafifi2003@yahoo.com
mailto:christine.assaf@usj.edu.lb
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Fadi Bardawil 
bardawil@email.unc.edu   

 فادي بردويل
Lebanon 

Adjunct Assistant Professor of 

Global Studies at The 

University of North Carolina at 

Chapel Hill. 

Ph.D. In Anthropology. 

أستاذ مساعد في الدراسات العالمية في جامعة 

 نورث كارولينا في تشابل هيل.

وبولوجيا.دكتوراه في األنثر علىحائز  

 

 

 (DAY 1) الجلسة الرابعة -  أدب

Photo Name/ Email/ Country Biography in English Biography in Arabic 

          

Zahida Jabbour 

Darwiche 

zahida24@yahoo.fr 

 زاهدة جبور درويش

Lebanon 

Secretary General, Lebanese 

National Commission for 

UNESCO 

Professor of French Literature 

at the Lebanese University. 

Ph.D. in Comparative 

Literature and French 

Literature.   

ي األمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية ف

 اليونسكو

انية. أستاذة األدب الفرنسي في الجامعة اللبن  

األدب المقارن  حائزة على الدكتوراه في

 واألدب الفرنسي.

              

Wail Hassan  

whassan@illinois.edu 

 وائل حسن

Egypt 

Professor of Comparative 

Literature, University of Illinois 

at Urbana-Champaign. 

Specialist in modern Arabic 

literature and intellectual 

history. 

He is the Second Vice-

President Elect of the American 

Comparative Literature 

Association for 2017-2018. 

 أستاذ األدب المقارن في جامعة إلينوي
 حائز على دكتوراه وماجستير

متخصص في األدب العربي الحديث والتاريخ 

 الفكري.

ابطة خب للرهو النائب الثاني للرئيس المنت

-2017األمريكية األدبية المقارنة للفترة 

2018.  

 

 

 

Samia Mehrez 

samehrez@aucegypt.edu 

 

Egypt 

Professor of modern Arabic 

literature in Arabic and in 

translation as well as courses on 

translation studies and theory in 

the Department of Arab and 

Islamic Civilizations. Founder 

Director of the newly 

established American 

University of Cairo Center for 

Translation Studies. 

لعربية أستاذة في األدب العربي الحديث باللغة ا

في الترجمة وكذلك في دورات نظرية و 

لترجمة و في قسم الحضارات دراسات ا

 العربية واإلسالمية.

 هي ايضاً المديرة المؤسسة للمركز الجامعة

 األمريكية في القاهرة  للترجمة الذي أنشئ

 حديثا.

 

 

 

 

 

 

mailto:bardawil@email.unc.edu
mailto:zahida24@yahoo.fr
mailto:whassan@illinois.edu
mailto:samehrez@aucegypt.edu
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz7tShocTTAhUF1xoKHQlZD2wQjRwIBw&url=http://asianstudies.unc.edu/faculty/dr-fadi-bardawil/&psig=AFQjCNFnYJDGJ-Ze2zg16GAoNun7j_GQOQ&ust=1493369500692462
https://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHw6eopcTTAhXK1xoKHQWIBXAQjRwIBw&url=https://openlibrary.org/authors/OL214190A/Zahida_Darwiche_Jabbour&psig=AFQjCNGxh7Qeua2VUYrC1Mj9u08b30ri1A&ust=1493370642972166
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRt5aopsTTAhVCXBoKHQmYBWwQjRwIBw&url=http://www.csames.illinois.edu/people/faculty/&psig=AFQjCNHfmmmjGwjQg9ZLDb0zWgw8n0k2DA&ust=1493370887927111
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU9af3qMTTAhXMaxQKHVUuAIUQjRwIBw&url=http://schools.aucegypt.edu/research/cts/Pages/SamiaMehrez.aspx&psig=AFQjCNHQlszoPlXuY9OslMxWP8_0eyL_Xw&ust=1493371605822755
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 (May 2017- DAY 2 19) لجلسة الثالثة -  الفنون

Photo Name/ Email/ Country Biography in English Biography in Arabic 

 

Mohamed al-Yahyai 

khazinah@gmail.com 

 محمد يحياي

Oman 

 

 

 

 

Author and Advisor for the 

Office of the Minister of 

Heritage and Culture, Oman. 

 لثقافةوا التراث وزيركاتب و مستشار لمكتب 

  .العماني

   

 

Bassma El Husseiny  

b.elhusseiny@act4hope.org 

 بسمة الحسيني
Egypt 

 

 

 

 

Director of of the NGO 

Action for Hope, Lebanon.  

Managing Director, Al 

Mawred Al Thaqafy (Culture 

Resource), Cairo 

العمل من أجل األمل، لمنضمة  مديرة  

 لبنان.
القاهرةالمديرة العام ، المورد الثقافي،   

 

Layal Ftouni 

l.ftouni@uu.nl 

 ليال فتوني
Lebanon 

Lecturer at the department of 

media and culture studies and 

gender studies, University of 

Utrecht 

ة في قسم العإعالم و الدرسات ذاستا 

 الثقفية و الجندر في جامعة أطرخت 

 

Session 6- Cultural Heritage (DAY 2) 

Photo Name/ Email/ Country Biography in English Biography in Arabic 

      

George Zouain 

gszouain@gaiaheritage.com 

 السيد جورج زوين
Lebanon 

Founder of GAIA-heritage 

Ph. D. in Development 

Economics and a postgraduate 

degree in non-linear 

programming and human 

resources.  

He served as director in the 

Sector of Culture at UNESCO – 

Paris and as Deputy Director of 

the World Heritage Centre. 

 مؤسس غايا التراث

 دكتوراة في االقتصاد اإلنمائي حائز

ودرجة عليا في البرمجة غير الخطية 

 والموارد البشرية.

-سكو عمل مديرا في قطاع الثقافة في اليون

المي.باريس ونائبا لمدير مركز التراث الع  

 

Rami Daher  

ramif.daher@gmail.com 

 رامي ضاهر

Jordan 

Practicing architect and general 

director at TURATH: 

Architecture & Urban Design 

Consultants. He is also an 

associate professor of 

Architecture and Built 

Environment at German 

Jordanian University in 

Amman. 

Masters and Ph.D in 

Architecture. 

 والمدير العام مهندس معماري و

والتصميم  العمارة: لشركة توراث 

العمراني االستشاريين .. وهو أيضا 

أستاذ مشارك في الهندسة المعمارية 

والبيئة المبنية في الجامعة األلمانية 

 األردنية في عمان.
الماجستير والدكتوراه في الهندسة 

 المعمارية.

mailto:khazinah@gmail.com
mailto:b.elhusseiny@act4hope.org
mailto:l.ftouni@uu.nl
mailto:gszouain@gaiaheritage.com
mailto:ramif.daher@gmail.com
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXu4CIq8TTAhXMPBQKHQzhDcQQjRwIBw&url=http://english.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/139133/Arts--Culture/Stage--Street/INTERVIEW-Basma-ElHusseiny,-from-Culture-Resource-.aspx&psig=AFQjCNEawoV4JFrJU9ZZaiDZUSpBO1CfnQ&ust=1493372186020045
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Zaki Aslan  

نالصزكي أ  

Jordan  

 

Director of the ICCROM Athar 

program in Sharja, UAE.  

Holds a Ph.D in architectural 

conservation.  

على  حائزمدير برنامج أثار الشرقة. 

.المعماري الحفاظدكتورا في   

 

 

 

 (DAY 2) الجلسة السابعة -  وسائل اإلعالم

Photo Name/ Email/ Country Biography in English Biography in Arabic 

 

Sahar Mandour  

chamandar@gmail.com 

 سحر مندور

Egypt-Lebanon 

Former journalist and editor at 

the Lebanese Assafir daily 

newspaper from 1998 to 

January 2017, and author of 

several novels in Arabic. 

Sahar holds a Masters in Media 

Studies from the University of 

London (SOAS). 

 

    

 

Larbi Chouikha 

larbichouikha@yahoo.fr 

 محمد العربي شويخة

Tunisia 

Professor of Higher Education 

at the Institute of Press and 

Information Sciences 

(IPSI - University of Manouba - 

Tunisia) 

Doctor of Information and 

Communication Sciences 

(CIS) 

HDR Diploma in 

Information and 

Communication Sciences 
 

أستاذ التعليم العالي في معهد الصحافة 

 وعلوم األخبار

(IPSI-  تونس –جامعة منوبة ) 

 دكتوراه في العلوم اإلعالم واالتصاالت

   

   :HDR 

  في علوم المعلومات واالتصاالت

 

 

       

 

Nahawand El Kadri Issa 

nkaderi@hotmail.com 

 نهوند القادري
Lebanon 

Professor at the Faculty of 

Information and Documentation 

of the Lebanese University, and 

working on a working and 

studies group on media and 

technological change. A 

Member at the Lebanese 

Association of Women 

Researchers (Bahithat) 

أستاذة في كلية اإلعالم والتوثيق بالجامعة 

اللبنانية، وتعمل حاليا على إنشاء فريق 

بحثي من أساتذة اإلعالم واالتصال في 

الجامعة لدراسة تحول الدراسات اإلعالمية 

 في ضوء التطورات التكنولوجية الحالية.

لباحثات ضو في الجمعية اللبنانية للنساء اع

 )بهيثات(

 

 

 

mailto:chamandar@gmail.com
mailto:larbichouikha@yahoo.fr
mailto:nkaderi@hotmail.com
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjuPXpt8TTAhWG2xoKHUUpBmYQjRwIBw&url=http://www.justiceinfo.net/fr/memoire/2288-la-tunisie-est-un-laboratoire-,-selon-le-professeur-larbi-chouika.html&psig=AFQjCNHgik0_tErQ-Ky3ECASJFY5979msg&ust=1493375597063838
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUg8ODu8TTAhUCuRoKHU_oCmsQjRwIBw&url=http://www.nawforum.com/speakers/nahawand-al-qadiri&psig=AFQjCNGfa0FiwjLMY3Luz4Vp1JeLTy-Czg&ust=1493376469647355
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 (DAY 2)  دور الجامعات العربية

 

Photo Name/ Email/ Country Biography in English Biography in Arabic 

 

 

 

 

Khadidja Zetili 

khadidjaztili@hotmail.com 

 خديجة زتيلي

Algeria 

Professor at the University of 

Algiers, Algeria 

في جامعة الجزائر  في أستاذة  

 

 

 
 

 

 

Hayet Amamou  

hayet.amamou2014@gmail.com 

 حياة عماموا

Tunisia 

Professor of History and 

Dean of the Faculty of 

Humanities and Social 

Sciences, University of 

Tunis, Tunisia 

انيات التاريخ و عميدة كلية اإلنس أستاذة

تونس جامعة ،و العلوم اإلجتماعية   

 

Dina Khawaga 

de26@aub.edu.lb 

 دينا الخواجة

Egypt 

Political Scientist and 

Director of the Asfari 

Institute for Civil Society 

and Citizenship at AUB. 

 األسفري معهد مديرةو سياسية عالمة

 ةالجامع في والمواطنة المدني للمجتمع

.بيروت في األميركية  

                

Mohamed-Salah Omri 

mohamed-

salah.omri@orinst.ox.ac.uk 

 محمد صالح عمري

Tunisia 

Associate Professor of 

Modern Arabic Literature 

and Tutorial Fellow at St. 

John’s College, University of 

Oxford.  

Ph.D in comparative 

literature. Previously taught 

Arabic and literature at the 

University of Washington.  

العربي الحديث وزميل  أستاذ في األدب

 في كلية سانت جون، جامعة أكسفورد.

، كان دكتوراه في األدب المقارن

الدكتور عمري أستاذ مشارك للغة 

داب العربية وآدابها في قسم اللغات واآل

 اآلسيوية و اللغات الشرق األدنى في

 جامعة واشنطن.

                

Ahmad Dallal 

adallal@aub.edu.lb 

 أحمد دالل
Lebanon 

Professor of history at the 

American University of 

Beirut. 

Served as the provost of the 

same university (2009-2015). 

Former Associate Professor 

of Arabic and Islamic 

Studies at Georgetown 

University. Ph.D. in Islamic 

Studies.  

ي أستاذ تاريخ في الجامعة األميركية ف

سها بيروت. و عميد سابق في الجامعة نف

(2009-2015)  

بية كان أستاذ مشارك في الدراسات العر

والدراسات اإلسالمية بجامعة جورج 

 تاون.

حصل على درجة الدكتوراه في 

 الدراسات اإلسالمية .

 

mailto:khadidjaztili@hotmail.com
mailto:hayet.amamou2014@gmail.com
mailto:de26@aub.edu.lb
mailto:mohamed-salah.omri@orinst.ox.ac.uk
mailto:mohamed-salah.omri@orinst.ox.ac.uk
mailto:adallal@aub.edu.lb
https://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiii4-exMTTAhXBrRoKHS3XCm0QjRwIBw&url=https://arablit.org/2012/03/29/q-a-the-links-between-poetry-politics-and-revolution-in-tunisia/&psig=AFQjCNEDYsdxGwNl-zfRrAkKvK8NErtscg&ust=1493378939464910
https://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKv7mtxMTTAhWMXhoKHZxCDGUQjRwIBw&url=https://www.aub.edu.lb/news/Pages/94240.aspx&psig=AFQjCNHOkENeDpa23_jQR6K-xxxq7A2YXA&ust=1493378973511143
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 طاولة مستديرة 2 "التعليم والعلوم اإلنسانية

Photo Name/ Email/ Country Biography in English Biography in Arabic 

  

Anasse Bouhlal 
a.bouhlal@unesco.org  

 

Morocco 

Program Specialist in Higher 

Education for the Arab Region 

at the UNESCO Regional 

Office in Beirut, Lebanon  

Doctor in Technical Sciences. 

He worked as Professor at the 

university of Technology in 

Tampere, Finland. 

التعليم العالي  مختص برامج في

للمنطقة العربية في مكتب اليونسكو 

 اإلقليمي في بيروت، لبنان
  راه في العلوم التقنية.دكتو

ا في عمل كأستاذ في جامعة التكنولوجي

 تامبيري، فنلندا.

 Abdulsalam Aljoufi 

aaaljoufi@yahoo.com 

aaaljoufi@abegs.org 

 عبدالسالم الجوفي

Yemen 

Advisor of Arab Bureau of 

Education for the Gulf States 

(ABEGS), KSA. 

Former Minister of Education, 

Yemen 

A member of the Steering 

Committee for SDG education  

2030  

 

م لدول مستشارللمكتب العربي للتعلي

ة.الخليج، المملكة العربية السعودي  

اليمن وزير التربية والتعليم السابق ،  

  2030تعليم التوجيهية لعضو اللجنة 

    

Fadia Kiwan 
fadia.kiwan@usj.edu.lb 

 فاديا كيوان
Lebanon 

Professor of Political Science  

and the founding director of 

Observatory of Public 

functions  and Good 

governance and a former 

director of the Institute of 

Political Science at Saint 

Joseph University – Beirut; 

Holder of a Ph.D. in Political 

Science.  

سة أستاذة العلوم السياسية ومديرة مؤس

يد لمرصد الوظائف العامة والحكم الرش

ية ومديرة سابقة لمعهد العلوم السياس

. بجامعة القديس يوسف في بيروت

لوم على درجة الدكتوراه في العحاصلة 

 السياسية.

 

Nada Oweijane 

president@crdp.org 

 ندى عويجان
Lebanon 

President at The Center for 

Educational Research and 

Development (CERD), 

Lebanon 

لتنمية رئيسة مركز البحوث التربوية وا

 )سيرد(، لبنان

 

Nourredine Affaya 

 نورالدين أفاية
Affaya.mn@gmail.com 

Morocco 

Professor of Philosophy at 

Mohammed V University 

Rabat. He holds a Ph.D. in 

Philosophy, he was seconded 

to the National Council of 

Arab Culture between 1985 

and 1990. Professor at the Ben 

M'Sik Faculty of Arts at 

Casablanca between 1991 and 

1995. 

أستاذ الفلسفة في جامعة محمد 

الرباط. حائز على بالخامس 

الدكتوراه في الفلسفة، أعير إلى 

المجلس الوطني للثقافة العربية بين 

. علّم في 1990و  1985عامي 

ر كلية بن مسيك للفنون في الدا

و  1991البيضاء بين عامي 

1995. 
 

 

mailto:a.bouhlal@unesco.org
mailto:aaaljoufi@yahoo.com
mailto:aaaljoufi@abegs.org
mailto:fadia.kiwan@usj.edu.lb
mailto:president@crdp.org
mailto:Affaya.mn@gmail.com
https://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO0-eUhsfTAhUBtRoKHXp5DHMQjRwIBw&url=https://www.sobeirut.com/people/fadia-kiwan&psig=AFQjCNHoBUQa2jbrAeiUTBP9MTp3cUXTXA&ust=1493465352917436
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 طاولة مستديرة 3 " دور العلوم اإلنسانية االجتماعية

 (DAY 3) "حول التفكير العربي في التنمية 

Photo Name/ Email/ Country Biography in English Biography in Arabic 

     

Nada Al-Nashif 

 

 ندى الناشف
n.al-nashif@unesco.org 

UNESCO  

 

Assistant Director-General for 

Social and Human Sciences at 

UNESCO.  Holder of BA in 

Economics and Master in 

Public Policies. Nada has a 

long career at UN agencies 

(UNDP, ILO). 

مساعدة المدير العام للعلوم 

االجتماعية واإلنسانية في 

ونسكو. حاصلة على درجة الي

البكالوريوس في االقتصاد ودرجة 

الماجستير في السياسات العامة، 

ولدى ندى مهنة طويلة في وكاالت 

األمم المتحدة )برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية(.
 

     

Rahma Bourqia 

bourqiarahma@gmail.com 

 رحمه بورقية

Morocco 

Dean of the Faculty of Arts 

and Sciences at Université 

Hasan II de Casablanca, and 

Professor of Sociology and 

Anthropology at Université 

Mohammed V de Rabat. 

 عميد كلية اآلداب والعلوم في جامعة

ستاذة وأالحسن الثاني بالدار البيضاء، 

 علم االجتماع واألنثروبولوجيا في

ي الرباطفجامعة محمد الخامس  . 

       

Tarek Mitri 

tmitri@aub.edu.lb 

  طارق متري

Lebanon 

Director of the Fares Institute 

on Public Policy and 

International Affairs at the 

American University of 

Beirut. 

He was the Special 

Representative of the United 

Nations Secretary General for 

Libya, 2012-2014.  

Professor at AUB, 

independent politician and 

former government minister. 

Ph.D. in political science 

 

مدير معهد فارس للسياسات العامة 

لشؤون الدولية في الجامعة األميركية وا

 في بيروت.

وكان الممثل الخاص لألمين العام لألمم 

 .2014-2012المتحدة في ليبيا، 

أستاذ في  الجامعة األمريكية في 

بيروت، سياسي مستقل ووزير سابق 

 للحكومة.

حاصل على الدكتوراه. في العلوم 

 السياسية

 

 

Hussain Shaban 

drhussainshaban12@gmail.com 

 حسين شعبان

Iraq 

Human rights legal consultant, 

Vice-president of the Non- 

violence university and human 

rights (AUNOHR), Lebanon 

 

 مستشار قانوني لحقوق اإلنسان

 ةالحكومية غير ينائب رئيس الجمع

ف وحقوق اإلنسانبالعن  

لبنان  (AUNOHR)   

 

Ahmad Baalbaki 

baalbaki41@hotmail.com 

 الدكتور أحمد بعلبكي
Lebanon 

Sociologist, Lebanese 

University 

 عالم االجتماع، الجامعة اللبنانية

mailto:n.al-nashif@unesco.org
mailto:bourqiarahma@gmail.com
mailto:tmitri@aub.edu.lb
mailto:drhussainshaban12@gmail.com
mailto:baalbaki41@hotmail.com
http://www.cndh-siel.ma/intervenants/rahma-bourquia/
http://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-d-RicfTAhVBHxoKHX6AB2gQjRwIBw&url=http://www.saidaonline.com/en/news.php?go%3Dfullnews%26newsid%3D4170&psig=AFQjCNEoq7zNs1xEnFBMSNGvs0-xCmuTBA&ust=1493466156360987
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Seiko Sugita 

 سيكو سوجيتا، اليونسكو

s.sugita@unesco.org 

UNESCO 

 

Program Specialist for Social 

and Human Sciences at 

UNESCO Beirut Office, 

provides technical advice in 

supporting inclusive social 

transformations in the Arab 

region through strengthened 

social science research and 

policy nexus.  

ة أخصائية برنامج للعلوم االجتماعي

ي واإلنسانية في مكتب اليونسكو ف

دعم  بيروت، تقدم نصائح تقنية في

التحوالت االجتماعية الشاملة في 

قة العربية من خالل تعزيز المنط

قة البحوث العلمية االجتماعية والعال

 السياسية. 

 

 
 

 

mailto:s.sugita@unesco.org

