 20 - 18آذار /مارس 2017
الدوحة  -قطر

 20 - 18آذار /مارس 2017
الدوحة  -قطر

جدول األعامل

اليوم األول :السبت  18آذار /مارس 2017
التسجيل 9:00 - 8:30

املدرج  / 1املجمع الثقايف
10:00 - 9:00

مة
محارضات عا ّ

رئيس الجلسة :محمد جامل باروت
فهمي جدعان
م َركَّب أخالقي حديث لالجتامع العريب
ُ
جورج زينايت

سؤال األخالق يف الحضارة العربية اإلسالمية وبعض قضاياه يف عرص العوملة

الشباب العريب :الهجرة واملستقبل

سؤال األخالق يف الحضارة العربية اإلسالمية
املدرج  / 2املجمع الثقايف
الجلسة األوىل

القاعة  / 003املجمع الثقايف
الجلسة األوىل

11:30 - 10:00

األخالق اإلسالمية وأسئلة الحداثة

الهجرة والجندر :هجرة الفتاة العربية

وحلق
ّ
محمد بوهالل :األخالق يف الحداثة من النطاق الثانوي إىل النطاق املركزي :بني هابرماس

عائشة التايب :الفتاة العربية والهجرة إىل الجنات املوعودة :محاولة يف الفهم

محمد أوريا :اإليبستمولوجي واأليديولوجي يف الفكر األخالقي عند طه عبد الرحمن:
األخالق اإلسالمية يف مواجهة التطبيق الغريب للحداثة

مريم حصباين :الجندر والتنقل التعليمي :تجارب من األكادمييني اللبنانيني

رئيس الجلسة :هند املفتاح

رئيس الجلسة :يارس سليامن معايل

عبد القادر ملوك :القيم األخالقية يف ميزان العرص :طه عبد الرحامن يف مواجهة موضوعية
هيالري بتنام وكونية يورغن هابرماس

ماريز يونس :هجرة العامالت اللبنانيات إىل دول الخليج :بني املوضوعية والذاتية

اسرتاحة قهوة 12:00 - 11:30

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

13:30 - 12:00

الجينوم وسؤال األخالق من منظور إسالمي

الشباب العريب وأسئلة الهجرة الطالبية

وليد قرنفلة :اإلنجاز الهائل واملمكنات العلمية :التعريف بالجينوم وتقنياته

هاشم عيل فياض :الهجرة الطالبية من البلدان العربية ،اتجاهاتها ،مقرراتها ،تأثرياتها:
دراسة استقصائية تحليلية

محمد غايل :إدارة االنفجار املعلومايت الجينومي من منظور أخالقي إسالمي :النتائج العرضية

سهيلة إدريس :الهجرة الطالبية :بني الرهانات املؤسساتية ودوافع الطلبة الدوليني؛
جا
الطلبة الجزائريون يف فرنسا منوذ ً

رئيس الجلسة :عز الدين البوشيخي

رئيس الجلسة :أحمد الريسوين

معتز الخطيب :نحو مقاربة منهجية لسؤال الجينوم :املفاهيم الكربى

العيايش عنرص – وسيلة عيسات :السعي وراء املستقبل املفقود :دراسة حول هجرة الطلبة
من الجزائر
غداء 14:30 - 13:30
الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة

16:00 - 14:30

سؤال األخالق يف الفلسفة اإلسالمية ()1

الهجرة الخارجية للشباب العريب ( :)1اإلشكاليات االجتامعية والثقافية

رمضان بن منصور :استعامل الصناعة القياسية يف العلم املدين عند ابن رشد

عبد القادر لطرش :هجرة الشباب العريب :الواقع واآلفاق

كامل أمساعد :تبيئة النظرية السياسية واألخالقية األفالطونية يف الواقع العريب اإلسالمي:
جا
تجربة ابن رشد الحفيد أمنوذ ً

هاين عبده :الهجرة الخارجية بني التعددية الثقافية والتامسك االجتامعي:
مقاربة نظرية للفرص والتهديدات

رئيس الجلسة :محمد دريدي

رئيس الجلسة :عبد العزيز لبيب

موالي عبد الكريم :أخالق التعقل يف فلسفة الفارايب وراهنيتها
يف الفكر الفلسفي العريب املعارص

الهادي بوشمة :االستبعاد االجتامعي للشباب وظاهرة الهجرة :مقاربة سوسيو-أمربيقية
مقارنة بني الجزائر واملغرب

اسرتاحة قهوة 16:30 - 16:00
الجلسة الرابعة

18:00 - 16:30

الجلسة الرابعة

ونات الفقهية والصوفية
سؤال األخالق يف املد ّ

هجرة الكفاءات العربية والهجرة العائدة

حامدي ذويب :إشكالية منزلة األخالق يف املدونة األصولية الفقهية

شاكر ظريف :هجرة الكفاءات الجزائرية

إبراهيم القادري بوتشيش :من أخالق العامل املدنّس إىل أخالق العامل املقدّس:
دراسة يف لحظة تأسيس «التصوف األخالقي» باملغرب

منري مباركية :الجهود الجزائرية للحد من نزيف الكفاءات وإرشاكها يف التنمية الوطنية:
دراسة يف أسباب الفشل والتأثري العكيس

رئيس الجلسة :رجا بهلول

رئيس الجلسة :صالح عبد الجواد

بشري القروي :قوانني الهجرة االنتقائية يف دول االتحاد األورويب وآثارها يف املهاجرين العرب

اليوم الثاين :األحد  19آذار /مارس 2017
املدرج  / 1املجمع الثقايف
10:00 - 9:00
مة
محارضات عا ّ

رئيس الجلسة :مراد دياين
أمين زهري
الشباب العريب والهجرة الدولية
محمد الخشاين
هجرة الشباب العريب إىل دول االتحاد األورويب :قراءة نقدية يف السياسة األوروبية للهجرة

الشباب العريب :الهجرة واملستقبل

سؤال األخالق يف الحضارة العربية اإلسالمية

القاعة  / 003املجمع الثقايف

املدرج  / 2املجمع الثقايف
الجلسة الخامسة

الجلسة الخامسة

11:30 - 10:00

سؤال األخالق يف الواقع العريب الراهن ( :)1أسئلة «الوضعنة» والدالالت

الشباب الفلسطيني وأسئلة الهجرة والشتات الفلسطيني

مدخل إىل أخالقيّة عربيّة ناجعة؟ بحث يف وضْ عنة القيمة
ً
ول :هل تكون امل ُواطَنة
َ
م
عيل الصالح ُ

حال نوفل – يوسف كرباج :الفلسطينيون يف العامل

رئيس الجلسة :رشيد العناين

شاكر الحويك :األخالق منظورا إليها هابرماسيًا :البعد الضائع يف الثقافة العربية املعارصة،
جا
تونس ما بعد الثورة منوذ ً
محمد أوالطاهر :األنسنة كتجاوز لثنائية العقل واإلميان يف فكر محمد أركون

رئيس الجلسة :عادل الزاغة

محمد دريدي :هجرة الشباب الفلسطيني إىل الخارج :الواقع والرغبة
محمود العيل :الالجئون الفلسطينيون يف لبنان :بني قسوة العيش والهجرة القاسية

اسرتاحة قهوة 12:00 - 11:30

13:30 - 12:00

الجلسة السادسة

روافد املوروث األخالقي يف الحضارة العربية اإلسالمية

الجلسة السادسة

الشباب العريب والهجرة إىل أوروبا :أسئلة الهجرة العائدة والترشيعات
األوروبية للهجرة واملعالجة اإلعالمية

رئيس الجلسة :وجيه كوثراين

رئيس الجلسة :مولدي لحمر

امحمد جربون :املوروث األخالقي الفاريس يف الحضارة العربية اإلسالمية:
دراسة يف تأصيل أخالق الفرس يف اآلداب السلطانية اإلسالمية

داود جفافلة :الالجئون السوريون كقضية داخلية فرنسية:
مقاربة نقدية لصناعة «الخوف من اآلخر» يف الربورتاج التلفزيوين

رضوان رشدي :موروث الطاعة الفاريس والتعصب القبيل وأثرهام يف امتداد بنية االستبداد
يف العقل األخالقي العريب

زهري سوكاح :صورة الشباب العريب الالجئ يف الصحافة األملانية :منوذج مجلة دير شبيغل

محمد يرسي أبو هدور :والية الحاكم امل ُتغلِّب :بني حجية املعيار األخالقي ورشعية األمر الواقع

آسيا شكريب :الهجرة العائدة للشباب العريب :إشكاليات الواقع وسياسة اإلدماج

غداء 14:30 - 13:30
الجلسة السابعة

الجلسة السابعة

16:00 - 14:30

يف بعض إشكاليات الهجرة يف الخليج العريب وأسئلة الدميغرافيا
التاريخية للهجرة الفلسطينية

األخالق اإلسالمية وأسئلة الرشعية والرحمة والتقوى
رئيس الجلسة :سيف الدين عبد الفتاح

محمد حبش :سؤال األخالق بني مقاربات النظام األخالقي يف اإلسالم والقيم األخالقية الدميقراطية
عبد الرحمن حليل :مداخل تأسيسية للنظر يف مفهوم «التقوى» يف القرآن الكريم
األخالقي ألنطولوجيا الرحمة
هم توشيهيكو إيزوتسو :االمتداد
شفيقة وعيل :نحو فَ ْ
ّ
يف رؤية الوجود القرآنيّة

رئيس الجلسة :محمد املسفر

وضحاء شامس سعيد الكيومي :اتجاهات الشباب العامين الجامعي نحو الهجرة الخارجية:
بحث تطبيقي عىل طلبة جامعة السلطان قابوس
أحمد محمد أبو زید :مدعاة لالستقرار أم نذير كارثة؟ الهجرة والخلل السكاين
ومستقبل االستقرار يف دول مجلس التعاون الخليجي
صالح عبد الجواد :هجرة الشباب الفلسطيني يف سياقات تاريخية

اسرتاحة قهوة 16:30 - 16:00
الجلسة الثامنة

18:00 - 16:30

الجلسة الثامنة

سؤال األخالق يف الواقع العريب الراهن ( :)2األخالق الطبية والبيولوجية

الهجرة الخارجية للشباب العريب ( :)2املحددات والسياقات

جا
رضا حمدي :األخالق التطبيق ّية يف الفكر اإلسالمي ،البيوتيقا منوذ ً

مهدي مربوك :األدفاق الهجرية املختلطة يف سياقات انتقالية :هل أطّرت الثورات أبناءها؟

رئيس الجلسة :حيدر سعيد

حنان القرين :األخالقيات الطبية بني السياق اإلسالمي والسياق الغريب

رئيس الجلسة :باقر النجار

محمد سعدي :شباب الجيل الثالث للهجرة ببلجيكا :هويات تائهة ومتصدعة
خالد أوعسو :الهجرة املغربية إىل فرنسا :املحددات ،النامذج ( ،)1975-1912أي موقع للشباب؟

اليوم الثالث :اإلثنني  20آذار /مارس 2017
الشباب العريب :الهجرة واملستقبل

سؤال األخالق يف الحضارة العربية اإلسالمية

القاعة  / 003املجمع الثقايف

املدرج  / 2املجمع الثقايف
الجلسة التاسعة

10:30 - 9:00

سؤال األخالق يف الفلسفة اإلسالمية ()2

الجلسة التاسعة

األبعاد االقتصادية لهجرة الشباب
رئيس الجلسة :أحمد قاسم حسني

كساب
رئيس الجلسة :إليزابيت سوزان ّ

جا
رجا بهلول :القانون األخالقي واألمر اإللهي :قراءة جديدة يف الخالف بني املعتزلة واألشاعرة إبراهيم املرشيد :الهبة الدميوغرافية يف العامل العريب :نعمة أم قنبلة موقوتة؟ املغرب منوذ ً
ميي« :الحسن» و»القبح» عند املعتزلة :بحث يف املرجع ّيات الفكريّة والتاريخ ّية
ناجية الور ّ

إبراهيم عيل :أمناط التنمية االقتصادية والهجرة يف البلدان العربية :دراسة قياسية

شفيق اكّريكّر :إتيقا الحياة الدنيا الطيبة عند الرازي :صيغة مبكرة لالستقاللية األخالقية
ولفصل األخالق عن الدين

مروان أيب سمرا :الهجرة ولغز انخفاض معدل البطالة يف املغرب

اسرتاحة قهوة 11:00 - 10:30
الجلسة العارشة

12:30 - 11:00

سؤال األخالق يف الواقع العريب الراهن ( :)3أسئلة السياسة والفكر
وأخالق املجتمع الشبيك
رئيس الجلسة :دانا علوان

عبد العزيز لبيب :سؤال العرص يف األخالق ومفارقاته مع السياسة
أحمد مفلح :داللة سؤال األخالق يف الفكر العريب املعارص:
جا
تحليل محتوى مجلة املعرفة السورية أمنوذ ً

مثال
ً
نديم منصوري :األبعاد األخالقية يف مجتمع الشبكة :املجال العريب

الجلسة العارشة

إشكاليات الهجرة الرسية وأسئلة التنمية
رئيس الجلسة :عبد القادر لطرش

زهري البحريي :الشباب وظاهرة «الحريك» باملغرب :مقاربة سوسيولوجية-ميدانية
خديجة عونة :هجرة الشباب املغريب إىل الخارج بني الواقع االقتصادي ووهم التنمية
صالح النشاط :هجرة الشباب وسياسات التنمية املندمجة :دراسة حول شباب مدينة خريبكة باملغرب

املشاركـون

االسم
إبراهيم القادري
بوتشيش

تعريف مخترص

أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة موالي إسامعيل مبكناس ،املغرب .حصل عىل عدّة جوائز علمية من بينها الجائزة العربية
للعلوم االجتامعية واإلنسانية .يهتم بالتاريخ االجتامعي واالقتصادي وتاريخ الذهنيات واألفكار .من آخر كتبه املهمشون
يف تاريخ الغرب اإلسالمي :إشكاليات نظرية وتطبيقية يف التاريخ املنظور إليه من األسفل ،وخطاب العدالة يف كتب
اآلداب السلطانية ،واألقلية اإلسالمية يف صقلية بني االندماج والصدام ورصاع الهوية.

إبراهيم املرشيد

اقتصادي مغريب ،أستاذ العلوم االقتصادية يف جامعة القايض عياض مبراكش .نرش العديد من األعامل والبحوث
واملقاالت العلمية حول قضايا التنمية والهجرة واالقتصاد التضامني واملوارد املائية يف أفريقيا والعامل العريب،
بالعربية والفرنسية واإلنكليزية ،كام شارك يف عدّة ندوات علمية داخل املغرب وخارجه.

إبراهيم محمد عيل

أستاذ بقسم االقتصاد بأكادميية السادات للعلوم اإلدارية ،حاصل عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف االقتصاد ،جامعة
بورسعيد ،ويعمل حاليًا مدي ًرا لفرع أكادميية السادات للعلوم اإلدارية ببورسعيد .نرش عدة أوراق بحثية يف دوريات
ومؤمترات متخصصة يف التنمية والسياسة االقتصادية الكلية.

أحمد الريسوين

أستاذ زائر ألصول الفقه املقارن ،والقواعد األصولية ،ومقاصد الرشيعة بكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة
بالدوحة ،ونائب رئيس االتحاد العاملي لعلامء املسلمني ،والرئيس السابق لحركة التوحيد واإلصالح املغربية .مدير مركز
املقاصد للدراسات والبحوث بالرباط .له بحوث كثرية منشورة يف املجالت العلمية ،وضمن أعامل الندوات واملؤمترات .وله
العديد من املؤلفات العلمية ،من أحدثها علم أصول الفقه يف ضوء مقاصده ()2016؛ والقواعد األساس لعلم مقاصد
الرشيعة (.)2014

أحمد قاسم حسني

باحث باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة ،ومدير تحرير مجلة سياسات عربية .حاصل عىل درجة الدكتوراه
يف العالقات الدولية من جامعة فلورنسا اإليطالية .تشمل اهتامماته البحثية مجاالت نظرية العالقات الدولية .له العديد
من الدراسات والبحوث املنشورة.

أحمد محمد أبو زید

باحث مرصي ،مدير األبحاث باملعهد الدويل للدبلوماسية الثقافية ( )IICDومحارض يف جامعة الجزيرة بديب .نرش العديد
من الكتب واألبحاث املتخصصة يف العالقات الدولية والسياسة الخارجية ودراسات الرشق األوسط باللغتني العربية
واإلنكليزية .حاصل عىل جائزة العويس لإلبداع ( )2016من دولة اإلمارات العربية املتحدة.

أحمد مفلح

باحث من فلسطني مقيم يف لبنان ،حائز شهادة الدكتوراه يف علم اجتامع املعرفة والثقافة ودبلوم دراسات عليا يف
التاريخ املعارص ،يعمل مدي ًرا لشؤون التحرير يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات – فرع بريوت.

آسيا شكريب

أستاذة محارضة يف مقارنة األديان وعلم االجتامع بجامعة األمري عبد القادر ،الجزائر .رئيسة اللجنة العلمية لقسم العقيدة
ومقارنة األديان وعضو باملجلس العلمي للجامعة؛ عضوة هيئة تحرير مجلة املعيار ،رئيسة فرقتني وطنيتني حول "الرصاع
الديني العلامين يف إرسائيل" .شاركت يف العديد من امللتقيات العلمية الدولية ،ولها العديد من الدراسات واملقاالت.
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أستاذة الفلسفة مبعهد الدوحة للدراسات العليا وباحثة يف الفكر العريب الحديث واملعارص .تتمحور اهتامماتها البحثية
كساب حول الفلسفة الثقافية ببعديْها الغريب وما بعد الكولونيايل ،مع اهتامم خاص بالفكر العريب .فازت بجائزة الشيخ زايد للكتاب
إليزابيث سوزان ّ
عن فئة "التنمية وبناء الدولة" عن كتابها الفكر العريب املعارص :دراسة يف النقد الثقايف املقارن (.)2012

امحمد جربون

باحث مغريب يُعنى بقضايا التاريخ والفكر السيايس اإلسالمي ،أستاذ يف املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بطنجة.
من أحدث كتبه مفهوم الدولة اإلسالمية :أزمة األسس وحتمية الحداثة الصادر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
( ،)2014واإلصالحية العربية يف متحالتها ( ،)2015ونشأة الفكر السيايس اإلسالمي وتطوره ( ،)2015ويصدر له قريبًا عن املركز
تحصل عىل
العريب لألبحاث كتاب هدي القرآن يف السياسة والحكم :دراسة يف بناء املعامالت السياسية عىل القيم.
ّ
الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية يف دورتها األوىل ( ،)2012وعىل جائزة املغرب للكتاب (.)2016

باقر النجار

أكادميي وأستاذ علم االجتامع يف جامعة البحرين .عمل عميدًا لكلية اآلداب يف جامعة البحرين للفرتة (،)1999 - 1995
وعضو يف مجلس الشورى البحريني للفرتة ( ،)2002 - 2000له العديد من املؤلفات والبحوث السيوسولوجية املختصة.
تحصل عىل جائزة الشيخ زايد للكتاب ( .)2009وعىل جائزة مجلس التعاون يف اإلنجاز الفكري والعلمي ( .)2014من أعامله
العلمية يف موضوع الهجرة :حلم الهجرة للرثوة :الهجرة والعاملة املهاجرة يف الخليج العريب (مركز دراسات الوحدة
العربية)2001 ،؛ العاملة األجنبية يف الخليج :عاملة الرتب الدنيا (منظمة العمل الدولية.)2008 ،

بشري القروي رسحان

أستاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة خميس مليانة ،الجزائر .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون
من جامعة الجزائر ،عام  .2014له العديد املشاركات يف ملتقيات علمية بالجزائر وبلدان عربية .من آخر إنتاجه البحثي دراسة مع
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية باململكة العربية السعودية بعنوان "العالقة بني الجرائم اإلرهابية والجرمية املنظمة
ووسائل وآليات مكافحتها عىل الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية – دراسة قانونية تحليلة".

جورج زينايت

أستاذ الفلسفة الحديثة واملعارصة والدراسات العليا يف الجامعة اللبنان ّية .له عدد من املقاالت والكتب (الظأم األبدي؛
األخالق عند ابن باجة؛ رحالت داخل الفلسفة الغربية؛ الفلسفة يف مسارها) ،والرتجامت (انفعاالت النفس ،لرينيه ديكارت؛
الذات عينها كآخر ،لبول ريكور؛ الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،لـبول ريكور؛ الفلسفة األخالق ّية ،ملونيك كانتو سبريبر وروفني
أوجيان؛ تاريخ الكثلكة ،إليف برويل؛ تاريخ بيزنطية ،لجان كلود شينيه) .وقد حصل عىل العديد من الجوائز ،منها جائزة
الشيخ زايد للكتاب ( ،)2007وجائزة خادم الحرمني الرشيفني الدولية للرتجمة (.)2011

حال نوفل

أستاذة الدميوغرافيا والدراسات السكانية يف املعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية
بالجامعة اللبنانية ،وخبرية دولية يف قضايا السكان والنوع االجتامعي والتنمية .أستاذة الدميوغرافيا والدراسات
السكانية يف معهد العلوم االجتامعية بالجامعة اللبنانية ( ،)2015-1979وعضوة يف اتحادات دولية عدة منها االتحاد
الدويل للدراسات العلمية للسكان .أدارت مشاريع إقليمية عدة وبرامج لدى وزارات ومنظامت غري حكومية .لها عدة
مؤلفات ودراسات ومقاالت منشورة.
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حامدي ذويب

أستاذ التعليم العايل يف الحضارة والفكر اإلسالمي بقسم العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس ،تونس.
حصل عىل دكتوراه الدولة من كلية اآلداب مبنوبة ،تونس سنة  .2007تدور اهتامماته البحثية عىل قضايا الفكر اإلسالمي
قدميًا وحديثًا وعىل قضايا أصول الفقه خاصة .من آخر منشوراته كتاب مراجعة نقدية لإلجامع بني النظرية والتطبيق،
الصادر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات (.)2013

حيدر سعيد

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس تحرير مجلة سياسات عربية .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف
اللسانيات من الجامعة املستنرصية ببغداد .له العديد من األبحاث يف مجال اللسانيات والسميائيات وعلم السياسة.
ساهم مع فريق بحثي يف إنجاز بحث عن وضع العلوم االجتامعية يف الجامعات العراقية ( ،)2008وله أيضً ا العديد من
الدراسات اللسانية واملقاالت العلمية يف مجال علم االجتامع السيايس ويف التحليل السيايس.

خالد أوعسو

باحث مغريب ،حاصل عىل الدكتوراه يف التاريخ املعارص من جامعة محمد الخامس بالرباط .أصدر العديد من املقاالت
وشارك يف العديد من األنشطة داخل املغرب وخارجه .يصدر له قري ًبا كتاب :الهجرة املغربية إىل فرنسا :أسئلة السياق
التاريخي والسياسات العمومية؛ وكتاب :مغاربة رونو :مسار نصف قرن.

خديجة عونة

أستاذة التعليم الثانوي التأهييل ملادة التاريخ والجغرافيا بفاس ،املغرب .حاصلة عىل دكتوراه يف الجغرافيا يف موضوع
التحوالت املجالية والسوسيواقتصادية بسهل تريفة (شامل رشق املغرب) يف عالقتها بالهجرة الدولية ( .)2014عضوة
مبخترب الدراسات الحرضية بكلية اآلداب ظهر املهراز بفاس .شاركت يف العديد من الندوات الوطنية والدولية.

دانا علوان

أستاذة مساعدة بربنامج علم االجتامع واألنرثوبولوجيا يف معهد الدوحة للدراسات العليا .حاصلة عىل درجة الدكتوراه
من جامعة كوينز يف عام  .2009تقع اهتامماتها البحثية يف التنظريات النسوية ملواضيع العنف النوعي والجنيس
والتضامن .تلقت منحة ما بعد الدكتوراه من برنامج دراسات مستقبل األقليات من جامعة سرياكوز ،ومنحة مجلس العلوم
االجتامعية واإلنسانية الكندي ،ومنحة مجلس البحوث األمرييك الفلسطيني .نرشت عددًا من األوراق البحثية يف مجالت
علمية محكمة.

داود جفافلة

أستاذ محارض ،تخصص علوم اإلعالم واالتصال بقسم العلوم اإلنسانية بجامعة بسكرة ،الجزائر .حاصل عىل دكتوراه دولة
يف علوم اإلعالم واالتصال من كلية علوم اإلعالم واالتصال بجامعة السوربون ،فرنسا ،يف موضوع قناة العربية اإلخبارية
والدور السعودي يف املنطقة العربية .له العديد من األبحاث املنشورة بالعربية والفرنسية واإلنكليزية.

رجا بهلول

أستاذ الفلسفة يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ورئيس تحرير مجلة تبني للدراسات الفكرية والثقافية .متخصص يف
الفلسفة التحليلية املعارصة والفلسفة اإلسالمية والفكر العريب واإلسالمي املعارص .حصل عىل املاجستري والدكتوراه
يف الفلسفة من جامعة إنديانا  -بلومنجتون ( .)1983صدر له أسس الدميقراطية يف الفكر النسوي الليربايل ،دولة
الدين ودولة الدنيا :حول العالقة بني الدميقراطية والعلامنية ،اإلسالميون والدميقراطية ،خطاب الكرامة وحقوق
اإلنسان ،إضافة إىل العديد من األبحاث املنشورة باللغتني العربية واإلنكليزية.
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رشيد العناين

عميد كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية يف معهد الدوحة للدراسات العليا وأستاذ األدب العريب واملقارن فيها ،وأستاذ
فخري يف جامعة إكسرت يف اململكة املتحدة .حاصل عىل دكتوراه يف الدراسات العربية واإلسالمية من جامعة إكسرت.
وبخاصة مؤلفات نجيب محفوظ .من بني أهم أعامله ،كتابه باإلنكليزية نجيب محفوظ:
تغطّي أبحاثه األدب العريب الحديث،
ّ
البحث عن املعنى (لندن :روتلدج ،)1993 ،وكتابه باإلنكليزية التمثيالت العربية للغرب :اللقاءات العربية الغربية يف األدب
القصيص العريب (لندن :روتلدج.)2006 ،

رضا حمدي

أستاذ الحضارة اإلسالميّة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،جامعة سوسة ،تونس .حاصل عىل دكتوراه يف اللغة واآلداب
والحضارة العرب ّية .من أحدث منشوراته العلمية سلطان التأويل :قراءة يف آليات التفكري الفقهي ،منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بسوسة (.)2015

رضوان رشدي

حاصل عىل دكتوراه يف اإلسالم واإلبداع الفني من جامعة القايض عياض مبراكش .عمل أستاذًا مؤط ًرا لطلبة الدكتوراه
مبراكش ،وهو من علامء دار الحديث الحسنية بالرباط ،وعضو هيئة تحرير مجلة رهانات الفكرية ،وعضو مركز الدراسات
واألبحاث مدى .له العديد من البحوث واملقاالت العلمية وعرشات الكتب املصنفة ،ناهزت الخمسة عرش كتابًا يف الفلسفة
والفن والجامل وسبل النهوض العريب.

رمضان بن منصور

أستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة ،تونس ،اختصاص فلسفة إسالمية وسيطة .يشتغل بالنظر يف ما بعد
الطبيعة ،والطبيعة ،والرياضيات ،واملنطق وتأثريه يف العلوم عند الفالسفة العرب .صدر له قراءة جديدة لعلم املنطق
وعالقته بامليتافيزيقا عند ابن رشد (أطروحة دكتوراه)؛ مالمح من إلهيات ابن رشد" ،تفسري مقالة الالم بني ابن رشد
وروس" (مقال) ،تأثري ترجامت أرسطو يف تطور اللغة العربية (ترجمة) .مشارك فاعل يف ملتقيات دولية.

زهري البحريي

أستاذ باحث ،تخصص علم االجتامع بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة ابن زهر بأكادير ،املغرب .تشمل مجاالت البحث
العلمي :علم االجتامع الحرضي ،وسوسيولوجيا التنمية ،وسوسيولوجيا التغري االجتامعي .له العديد من املقاالت
والدراسات حول الرتاث الثقايف ،وإشكاالت التنمية والتنمية الحرضية ،والعمل الجمعوي ،والفقر والهشاشة ،والتحوالت
االجتامعية والقيمية ،واإلصالحات الدستورية ،واملشاركة املحلية .وهو عضو ومؤسس لعدد من الجمعيات الثقافية
والتنموية املحلية والوطنية.

زهري سوكاح

باحث مغريب من أملانيا ،حصل سنة  2017عىل شهادة الدكتوراه من جامعة هايرنش هاينه بدوسلدورف ،أملانيا ،يف
تخصص األدب األملاين ﻋﻦ أﻃﺮوﺣﺔ ﺑﻌنوان :صورة الرشق يف أدب الرحالت األملاين :مقارنة تحليلية بني نصوص رحالتية
من القرن التاسع عرش وبداية القرن الحادي والعرشين .مهتم بالتفاعل الحضاري بني الرشق والغرب ،وبالدراسات ما
بعد االستعامرية ،مع اهتامم خاص بالهجرة العربية واإلعالم يف الدول الناطقة باألملانية .نُرشت له دراسات ومقاالت
متخصصة باللغتني العربية واألملانية.

باحثة جزائرية ،أستاذة مساعدة يف قسم علم االجتامع بجامعة عبد الرحمن مرية ،بجاية .حال ًيا متفرغة إلمتام رسالة
سهيلة إدريس بهلول
الدكتوراه مبخرب اللورين للعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،ماتس ،فرنسا .لها العديد من املشاركات مبلتقيات علمية.
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أستاذ باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأستاذ العلوم السياسية يف جامعة القاهرة .وقد عمل
مدي ًرا لربنامج حوار الحضارات ،ونائ ًبا لرئيس مركز البحوث والدراسات السياسية ،ومدي ًرا ملركز البحوث والدراسات السياسية،
سيف الدين عبد الفتاح
ومدي ًرا ملركز الحكم الراشد والسياسات العامة يف مؤسسة قطر التعليمية .له العديد من األعامل الرائدة يف مجاالت
علم السياسة والفكر اإلسالمي.
شاكر الحويك

م يف كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس .يد ّرس حال ًّيا الفكر السيايس والقانون
أستاذ مساعد يف القانون العا ّ
الدستوري وحقوق اإلنسان .له مجموعة من املقاالت العلمية املنشورة يف املجالت التونسية والغربية ،حاصل عىل
دكتوراه يف العلوم السياسية .نُرش له كتاب باللغة الفرنسية يف الفرتة األخرية يتعلق باإلسالم والدستور يف تونس.

شاكر ظريف

أستاذ محارض يف جامعة عبد الحميد بن باديس مبستغانم ،الجزائر ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف تخصص الديبلوماسية
والعالقات الدولية يف موضوع األمن يف منطقة الساحل األفريقي والصحراء الكربى .عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم
السياسية .ترتكّز اهتامماته البحثية حول قضايا الدولة واألمن والهجرة يف أفريقيا ،وصدرت له العديد من املقاالت يف هذا املجال.

شفيق اكريكر

باحث مغريب ،عضو هيئة اإلرشاف الرتبوي ملادة الفلسفة بوزارة الرتبية .نائب رئيس املركز املغريب لألبحاث والدراسات
الفلسفية ،ومنسق مرشوع التبادل الثقايف املدريس املغريب  -األملاين .مهتم بفلسفة الدين ،وباألخص إبستيمولوجيا
فضل عن مشاركات يف ندوات
ً
االعتقاد وتصورات الحياة الطيبة يف الفلسفات واألديان .له مقاالت وترجامت يف عدد من املجالت،
محلية ودولية وبرامج إذاعية وتلفزية .كام صدر له الجزء األول من كتاب عوامل الفلسفة ،وكتاب منهجية اإلنشاء الفلسفي.

شفيقة وعيل

حاصلة عىل دكتوراه يف موضوع اللّغة ،التّجربة ،ال ّنص :قراءة أنطُو-دالل ّية لل ّنفَّري من الجامعة األمريكية يف بريوت
جا
()2016؛ وحال ًيا بصدد إعداد دكتوراه ثانية يف موضوعإشكال ّية الحداثة يف قراءة ال ّنص القرآين :منظومة األخالق منوذ ً
ينصب اهتاممها يف مجال الرتاث العريب واإلسالمي وتوثيقه وأدوات قراءته ومقاربته
بجامعة الحاج لخرض بباتنة ،الجزائر.
ّ
بالرؤى الفكريّة والنقديّة الحديثة ،ولها يف ذلك بحوث منشورة ومشاركات يف ملتقيات ومؤمترات علم ّية متعددة.

صالح النشاط

أستاذ بجامعة الحسن الثاين الدار البيضاء ،املغرب .باحث باملركز املغريب للدراسات واألبحاث املعارصة .عضو لجنة القراءة
بعدّة مجالت .شارك يف مجموعة من الندوات العلمية الوطنية والدولية .صدرت له مجموعة من األبحاث والدراسات يف
مجال العلوم االجتامعية والقانونية واإلسالمية.

صالح عبد الجواد

أكادميي فلسطيني ،أستاذ العلوم السياسية والتاريخ بجامعة بريزيت .حاصل عىل شهادة الدكتوراه واملاجستري
يف العلوم السياسية من جامعة باريس العارشة نانتري .يعمل أستاذًا يف جامعة بريزيت منذ عام  .1982وهو أستاذ
وخصوصا الرصاع
و /أو باحث زائر لعدة معاهد وجامعات غربية .متخصص يف دراسة الرشق األوسط املعارص والحديث
ً
العريب /اإلرسائييل وتسجيل الذاكرة الجامعية.

االسم
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عادل الزاغة

أكادميي فلسطيني ،أستاذ االقتصاد يف جامعة بريزيت ،باحث زائر يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأستاذ
زائر يف معهد الدوحة للدراسات العليا .وهو حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف النظرية االقتصادية واملالية العامة من
جامعة برلني الحرة عام  .1994عمل أستاذًا لالقتصاد يف جامعة بريزيت ،وشغل فيها منصب رئيس دائرة االقتصاد ومدي ًرا
لربنامج املاجستري .له العديد من البحوث املنشورة ،وآخر عمل بحثي له كان ضمن فريق بحثي مع صندوق األمم املتحدة
للسكان لوضع تقرير عن السكان يف فلسطني لغاية .2050

عائشة التايب

أستاذة علم االجتامع بجامعة الدمام ،وجامعة تونس املنار .حاصلة عىل الدكتوراه يف علم االجتامع من جامعة تونس
األوىل سنة  .1998شغلت منصب خبرية مقيمة مبنظمة املرأة العرب ّية ،جامعة الدول العرب ّية بالقاهرة .كام عملت خبرية
مستشارة يف املجال التنموي لدى عدد من الهيئات الدول ّية .لها جملة من الكتب والبحوث والدراسات املنشورة منها:
أحوال السكّان ومسارات التنمية يف البالد العربيّة :دراسة سوسيولوجيّة للمنظومات والفاعلني ()2015؛ النوع وعلم
اجتامع العمل واملؤسسة (.)2011

عبد الرحمن حليل

وزميل للمركز
ً
أكادميي سوري ،أستاذ مشارك متخصص يف الدراسات اإلسالمية ،يعمل باحثًا زائ ًرا يف جامعة برلني الحرة،
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ( .)2017 - 2016شغل عضوية هيئة التدريس يف جامعة حلب حتى  ،2013كام عمل باحثًا
يف مركز الدراسات العابرة لألقاليم يف برلني ،وأكادميية برلني  -براندنبورغ للعلوم .صدر له عدد من الكتب والدراسات،
أحدثها املدخل إىل منهجية البحث وفن الكتابة (.)2017

عبد العزيز لبيب

أستاذ الفلسفة مبعهد الدوحة للدراسات العليا .وقد عمل أستاذًا لتاريخ الفلسفة يف جامعة تونس املنار ،وأستاذا زائ ًرا
وع الثقايف" وأرشف عليه يف جامعة تونس
يف عدة جامعات أوروبيةّ .
أسس مخرب "بحوث يف التنوير والحداثة والتن ّ
املنار .يتمحور نظره وبحوثه املنشورة حول فلسفة األنوار .من بني كتبه الحديثة العدالة يف وضع استثنايئ (،)2013
وروسو بلسانٍ عريب ( ،)2013والتلقي العريب للفكر التنويري (.)2010

عبد القادر لطرش

باحث جزائري متخصص يف قضايا السكان والسوسيولوجيا .يشغل حاليًا منصب خبري يف قضايا السكان يف دولة قطر.
وقد عمل قبل ذلك يف معهد الجامعة األوروبية بإيطاليا ،وجامعة باريس  ،8ومعهد بحوث التنمية بفرنسا .كام أسهم
بدراسات وخربات إلدارة السياسات السكانية والهجرة يف جامعة الدول العربية وقسم السكان والتنمية االجتامعية
باإلسكوا .نرش عددًا من التقارير ،والدراسات ،واملقاالت .وهو حائز لشهادة الدكتوراه يف علم السكان من جامعة باريس 1
سنة .1999

عبد القادر ملوك

أستاذ الفلسفة بالتعليم الثانوي ،حاصل عىل الدكتوراه يف اآلداب تخصص لسانيات التواصل من جامعة عبد امللك السعدي
بتطوان ،وهو بصدد إعداد أطروحة دكتوراه ثانية يف موضوع فلسفة االختالف يف الفكر العريب املعارص بجامعة ابن
طفيل بالقنيطرة .له عدة مقاالت منشورة يف مجالت محكمة عربية ،كام شارك يف مجموعة من الندوات الوطنية.

االسم
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عز الدين البوشيخي

ة عىل كونه أستاذًا ومدي ًرا لربنامج اللغة العربية واللسانيات
املدير التنفيذي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،عالو ً
مبعهد الدوحة للدراسات العليا .وهو خبري متعاون مع عدد من املنظامت الدولية واإلقليمية .وقد عمل أستاذًا للتعليم
العايل يف جامعة موالي إسامعيل مبكناس ،ويف جامعة قطر .حاصل عىل دكتوراه الدولة يف اللسانيات عام  .1998له
العديد من الدراسات والبحوث والكتب املنشورة.

موىل
عيل الصالح ُ

يب الحديث
أستاذ التعليم العايل بكلّ ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية بصفاقس ،تونس.
ّ
متخصص يف قضايا الفكر العر ّ
يب :دراسة يف القضايا واآلليّات
واملعارص .صدرت له كتب يف هذا األفق املعر
يف آخرها كتاب خطاب التمدّن العر ّ
ّ
تحصل
والحدود .وله دراسات منشورة يف دوريّات محكّمة .وهو عضو هيئات علميّة لعدد من املجالّت واملؤمترات .وقد
ّ
عىل الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية للعام األكادميي (.)2015– 2014

العيايش عنرص

مستشار الدراسات والبحوث مبركز الدراسات اإلسرتاتيجية األمنية ،بوزارة الداخلية القطرية .عمل أستاذًا بجامعات الجزائر
( ،)2002 - 1992واإلمارات العربية املتحدة ( ،)2006 - 2002وقطــر ( ،)2011 - 2006حيث شغل أيضً ا منصب رئيس قسم
العلوم االجتامعية .كام ترأس قسم البحوث باملركز الوطني للبحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية ()CRASC
بالجزائر ( .)2002 - 1994وهو عضو يف العديد من الجمعيات الدولية لعلم االجتامع وهيئات تحرير املجالت العلمية
اإلقليمية والدولية .نرش وترجم عددًا من البحوث والكتب ،من أحدثها :النظرية يف خطابات علم االجتامع (مرتجم) (.)2010

فهمي جدعان

مفكر عريب .من قدامى خريجي قسم الفلسفة العرب يف جامعة السوربون وحصل منها عىل شهادة الدكتوراه يف
الفلسفة اإلسالمية وعلم الكالم يف عام  .1968عمل أستاذًا وشغل مناصب أكادميية بالجامعة األردنية ،وجامعة الكويت،
والكوليج دو فرانس بباريس .له العديد من الدراسات والبحوث والكتب العلمية .من أبرز كتبه األخرية يف الخالص النهايئ:
مقال يف وعود اإلسالميني والعلامنيني والليرباليني ()2007؛ املقدّس والحرية :وأبحاث ومقاالت أخرى من أطياف
سوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحرية (.)2010
الحداثة ومقاصد التحديث ()2009؛ خارج
السب :بحث يف ال ِن ْ
ِّ

كامل أمساعد

حاصل عىل الدكتوراه يف موضوع االجتهاد املقاصدي يف فكر ابن رشد (الحفيد) عام  2016بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،مراكش .يعمل حال ًيا أستاذًا للتعليم الثانوي التأهييل مبراكش .له العديد من املشاركات مبؤمترات علمية.
صدرت له مجموعة كتب من أحدثها :جهود فقهاء املغرب يف الدعوة إىل "النظام" يف الجيش خالل القرن 19م :الفقيه
جا ( ،)2016واألسس املنهجية لفهم الخطاب الرشعي عند ابن رشد الحفيد (.)2016
محمد بن عبد القادر الكردودي أمنوذ ً

ماريز يونس

أستاذة محارضة يف معهد العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية .حازت الدكتوراه يف العلوم االجتامعية اختصاص
تنمية اجتامعية  -اقتصادية من الجامعة اللبنانية يف عام  .2015عضوة هيئة إدارية واألمينة اإلعالمية يف الجمعية
اللبنانية لعلم االجتامع.
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محمد الخشاين

أكادميي مغريب ،أستاذ للتعليم العايل بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط ،املغرب ،وكاتب عام الجمعية
املغربية للدراسات واألبحاث حول الهجرة .حاصل عىل دكتوراه الدولة يف االقتصاد من جامعة األنوار بليون ،فرنسا،
ودكتوراه السلك الثالث يف االقتصاد من جامعة غرونوبل ،فرنسا .خبري لدى عدة منظامت وطنية ودولية .له مؤلفات عدة
حول الهجرة منشورة بخمس لغات.

محمد املسفر

تحصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية منجامعة نيويورك .أستاذ العلوم السياسية يفجامعة
أكادميي قطري،
ّ
قطر ،ومختص بالدراسات الخليجية ودراسات املنطقة العربية .له عدة كتب وبحوث يف مجاالت العلوم السياسية وقضايا
العمل العريب والواقع السيايس العريب املعارص .ومساهم نشط بعمود ومقاالت رأي يف الصحافة الخليجية والعربية.

محمد أوالطاهر

حاصل عىل ماجيستري يف النوع االجتامعي (الجندر) ،وهو يف السنة األخرية من سلك الدكتوراه يف العلوم االجتامعية،
تخصص سوسيولوجيا الدين .ويدور موضوع أطروحته حول االلتزام الديني لدى الشباب السلفي باملغرب .مهتم بقضايا
الفلسفة والجندر وسوسيولوجيا الدين .له العديد من املشاركات يف ندوات ومؤمترات.

محمد أوريا

أستاذ العلوم السياسية يف مدرسة السياسة التطبيقية بجامعة شريبروك الكندية ،وهو عضو مرصد الرشق األوسط
واملغرب العريب التابع ملركز راؤول داندوران للدراسات اإلسرتاتيجية والدبلوماسية بجامعة كيبيك مبونرتيال .صدر له
بالفرنسية املؤامرة يف املخيال العريب  -اإلسالمي ( ،)2012الديني يف قالع السيايس ( ،)2014الفكر العريب الراهن.
بني الرتاث والحداثة (.)2016

محمد بوهالل

أكادميي تونيس ،أستاذ الحضارة بكلّ ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية بسوسة ،جامعة سوسة ،تونس .حاصل عىل دكتوراه
جا .له العديد من
الدولة يف اآلداب عن موضوع عامل الغيب وصلته بعامل الشهادة يف الفكر األشعري ،الغزايل أمنوذ ً
الدراسات والبحوث والكتب ،من بينها الغيب والشهادة يف فكر الغزايل ( ،)2003وإسالم امل ُتكلّمني (.)2006

محمد جامل باروت

باحث مشارك ورئيس دائرة األبحاث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .وعمل أيضً ا مدي ًرا ومستشا ًرا يف عدّة
مشاريع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف سورية .له العديد من الدراسات والبحوث يف مجاالت التعليم ،والتنمية
البرشية ،والتنمية والسكّان ،والهجرة الخارجية السوريّة ،واالسترشاف املستقبيل ملسارات التنمية .وهو مختص بالتاريخ
االجتامعي والسيايس السوري الحديث .من أحدث كتبه ،العقد األخري يف تاريخ سورية ،والتكون التاريخي الحديث
للجزيرة السورية .ويصدر له قري ًبا كتاب حمالت كرسوان :التاريخ السيايس واالجتامعي لفتاوى ابن تيمية.

محمد حبش

أستاذ مشارك بجامعة أبو ظبي ( – 2012وحتى اآلن) .حاصل عىل دكتوراه من جامعة القرآن الكريم يف السودان  1996يف
اختصاص علوم القرآن وتفسريه .وقد عمل سابقًا مدي ًرا ملعاهد القرآن الكريم يف سورية منذ  1990وحتى  ،2001وخطي ًبا
محكم ،وصدر
بجامع الزهراء بدمشق ( ،)2011 - 1981ومدي ًرا ملركز الدراسات اإلسالمية بدمشق ( .)2009 – 2002أنجز  13بحثًا
ً
عا.
له  55كتابًا مطبو ً
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محمد دريدي

مدير دائرة إحصاءات السكان يف الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني برام الله؛ باحث وخبري دويل يف مجاالت الدميوغرافيا
والهجرة يف املجتمع الفلسطيني .له العديد من الدراسات والتقارير واملشاركات يف منتديات علمية دولية.

محمد سعدي

أستاذ حقوق اإلنسان والعلوم السياسية بجامعة محمد األول باملغرب ،وعضو باملجلس العريب للعلوم االجتامعية.
شارك يف العديد من املؤمترات العلمية ،ونرش عدة كتب ودراسات ومقاالت بحثية .ينصب اهتاممه عىل الديناميات
السياسية واالجتامعية ملا بعد الحراك العريب ،وعىل البحوث االجتامعية امليدانية الخاصة بالفئات االجتامعية الهشة
فضل عن قضايا حقوق اإلنسان يف عالقتها بتفاعالت الحراك االجتامعي.
ً
(النساء ،والشباب،)...

محمد غايل

أستاذ األخالق الطبية يف اإلسالم مبركز دراسات الترشيع اإلسالمي واألخالق ،جامعة حمد بن خليفة ،الدوحة ،قطر .وهو
حاصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة اليدن بهولندا عام  .2008تتنوع اهتامماته البحثية وأعامله املنشورة يف مجال
الدراسات اإلسالمية ما بني العقيدة والفلسفة اإلسالمية والفقه واألخالق (الطبية) يف اإلسالم .يف عام  ،2010صدر له
عن دار النرش روتلدج ( )Routledgeكتاب اإلعاقة يف اإلسالم :نظرات يف العقيدة والفقه ،إضافة إىل عد ٍد من األبحاث
املنشورة يف مجالت علمية محكمة يف مجال الدراسات اإلسالمية واألخالق الطبية والحيوية.

كاتب وباحث يف الفكر اإلسالمي والحركات اإلسالمية ،له العديد من املقاالت واألبحاث والدراسات املنشورة ،وله بعض
محمد يرسي أبو هدور الكتب عن تطور الفرق واملذاهب اإلسالمية .حاصل عىل املاجستري يف التاريخ اإلسالمي من جامعة اإلسكندرية ،ويع ّد
أطروحة دكتوراه يف الحقل نفسه ،يف الجامعة نفسها.
محمود العيل

باحث مختص يف شؤون الالجئني الفلسطينيني ،ومنسق ملركز حقوق الالجئني – عائدون .حاصل عىل الدكتوراه اللبنانية
يف علم االجتامع من الجامعة اللبنانية  -معهد العلوم االجتامعية ،والدبلوم الدويل يف املساعدة اإلنسانية من جامعة
جنيف  -سويرسا .د ّرس يف معهد العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية ،وعمل قبل ذلك يف عدّة وظائف يف هيئة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األنروا).

مراد دياين

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد من
جامعة سرتاسبورغ يف عام  2003وعىل درجة املاجيستري يف االقتصاد من الجامعة نفسها يف عام  .1999يشتغل يف
مجاالت اقتصاد املعرفة ،ونظريات العدالة والدميقراطية ،والنظريات االرتقائية .صدر له عن املركز العريب لألبحاث كتاب
حرية ،مساواة ،اندماج اجتامعي ( ،)2014وكتاب حرية ،مساواة ،كرامة إنسانية (.)2017

مروان أيب سمرا

باحث وخبري يف التنمية االجتامعية والحوكمة .عمل ألكرث من عرش سنوات يف البحث والتعليم يف جامعة ليون ،وكانت
ما يف مجال التنمية يف بلدان مختلفة مع العديد من املنظامت
الهجرة املغاربية يف مركز اهتاممه .يعمل منذ عرشين عا ً
الدولية ،ومنها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الذي عمل يف مكتبه اإلقليمي ،من  2010إىل  ،2014كمستشار السياسات
االجتامعية ،ثم كرئيس لفريق الحوكمة يف البلدان العربية.

االسم

تعريف مخترص

مريم الحصباين

تدرس حاليًا لنيل درجة الدكتوراه يف علم االجتامع من معهد العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية ،حيث تركز يف
رسالة الدكتوراه عىل "الجنس /النوع االجتامعي والهجرة يف لبنان :العالقة املرتابطة واألدوار املتغرية" .تهتم بحثيا
يف الهجرة ،والنوع االجتامعي /الجنس وعلم اجتامع التدين.

معتز الخطيب

أستاذ مساعد يف مركز الترشيع اإلسالمي واألخالق بجامعة حمد بن خليفة بالدوحة .حاصل عىل الدكتوراه يف الس ّنة
د الحديث من جهة املنت :دراسة يف مناهج املحدّثني واألصوليني (نُرشت يف عام
وعلوم الحديث ( )2009عن أطروحته ر ّ
معدًّا لربنامج "الرشيعة والحياة"
 .)2011عمل محر ًرا لـ "اإلسالم وقضايا العرص" يف موقع إسالم أونالين ( ،)2008-2003و ُ
يف قناة "الجزيرة" ( .)2014-2004عمل أستاذا زائ ًرا يف جامعة قطر ( )2011 - 2010ويف الجامعة اإلسالمية يف بريوت
( .)2010ألّف ،وحقّق ،وح ّرر عددًا من الكتب والدراسات املحكّمة.

منري مباركية

رضا
أستاذ  -باحث جزائري،
ّ
متحصل عىل دكتوراه يف العلوم السياسية ،تخصص عالقات دولية .يعمل أستاذًا محا ً
بقسم العلوم السياسية بجامعة عنابة (الجزائر) منذ  .2008تنحو أعامله البحثية نحو االهتامم بقضايا املواطنة
محكّمة .حاز عىل ع ّدة جوائز
والهجرة وديناميكية ُ
صعود القوى العاملية وآثارها .وله عدّة مقاالت ودراسات وكتب ُ
بحثية وطنية وعربية.

مهدي مربوك

أكادميي سوسيولوجي تونيس ،مدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات – فرع تونس الذي يرتكز نشاطه حول
مختص يف الشباب والهجرة .وقد
قضايا التحول الدميوقراطي .وهو أستاذ علم االجتامع يف الجامعة التونسية ،وباحث
ّ
شغل سابقًا منصب وزير الثقافة يف تونس يف الفرتة ( .)2014 - 2011نرش باللغتني العربية والفرنسية عدّة مقاالت وكتب
عن النخبة ،والهجرة ،والشباب واملواطنة.

موالي عبد الكريم

أستاذ متعاون بقسم الفلسفة وعلم االجتامع بجامعة نواكشوط .حاصل عىل شهادة "الدراسات املعمقة" (املاجستري)
يف الفلسفة من جامعة تونس  ،)2004( 1وهو بصدد مناقشة أطروحة دكتوراه يف الفلسفة بجامعة محمد الخامس
باملغرب .له دراسات يف الفلسفة منشورة يف مجالت عربية محكمة .شارك يف العديد من الدورات التعليمة والتدريبية
واأليام الدراسية يف مجاالت مختلفة.

مولدي لحمر

تنصب
أستاذ علم االجتامع واألنرثوبولوجيا يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ورئيس تحرير مجلة ُعمران للعلوم االجتامعية.
ّ
اهتامماته البحثية حاليًا عىل سوسيولوجيا "الربيع العريب" والزعامة السياسية .نرش العديد من الدراسات واألبحاث ،من أحدثها:
الثورة التونسية ،القادح املحيل تحت مجهر العلوم اإلنسانية ،وهو كتاب جامعي صدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ( ،)2014كام أرشف عىل الكتاب الجامعي االتحاد العام التونيس للشغل وتحديات ثورة الحرية والكرامة (.)2017
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تعريف مخترص

ميي
ناجية الور ّ

أستاذة الحضارة العربيّة اإلسالميّة باملعهد العايل للعلوم اإلنسانيّة  -جامعة تونس املنار .عضوة مراسلة باملجمع
التونيس للعلوم واآلداب والفنون "بيت الحكمة" .عضوة املجلس العلمي للمركز الوطني للرتجمة .آخر ما صدر لها :زعامة
املرأة يف اإلسالم املبكّر (تونس)2016 ،؛ االختالف وسياسة التسامح (الدار البيضاء)2015 ،؛ وصدرت لها ترجمة كتاب ح ّراس
اإلسالم ،ملليكة الزغل (تونس.)2015 ،

نديم منصوري

أستاذ علم االجتامع يف الجامعة اللبنانية ،ومسؤول املؤمترات والندوات يف املجلس النيايب اللبناين .له العديد
من املؤلفات واملقاالت العلمية املنشورة ،وال سيام يف مجال سوسيولوجيا االتصال ،من بينها كتاب سوسيولوجيا
اإلنرتنت (.)2013

الهادي بوشمة

باحث وأستاذ جزائري متخصص بعلم االجتامع بجامعة سيدي بلعباس ،الجزائر .باحث مشارك باملركز الوطني للبحث يف
األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية بوهران .له العديد من املنشورات الدولية والوطنية التي تتوزع بني الكتب الجامعية
واملجالت املحكّمة ،وله عدّة مشاركات يف مؤمترات دولية ووطنية.

هاشم نعمة فياض

أستاذ جامعي وباحث عراقي ،نال شهادة الدكتوراه يف علم الجغرافية والدراسات السكانية من أكادميية العلوم
الهنغارية عام  .1989عمل يف التدريس والبحث العلمي يف معاهد املعلمني والجامعات ومراكز البحث العلمي يف
العراق واملغرب وليبيا وهولندا .نرش العديد من الكتب والدراسات والبحوث منها :أفريقيا :دراسة يف حركات الهجرة
السكانية؛ العراق :دراسات يف الهجرة السكانية الخارجية؛ هجرة العاملة من املغرب العريب إىل أوروبا :هولندا
جا ...دراسة تحليلية مقارنة؛ نيجرييا :دراسة يف املكونات االجتامعية  -االقتصادية.
منوذ ً

هاىن خميس عبده

أستاذ علم االجتامع املشارك ،وقائم بعمل رئيس قسم علم االجتامع بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية .له العديد
من املقاالت والدراسات والكتب العلمية من أبرزها العوملة والحياة اليومية؛ علم االجتامع القانوين؛ علم اجتامع
الجرمية واالنحراف .له اهتاممات بحثية يف مجاالت التنمية والدراسات الثقافية والسياسية ،حاصل عىل جائزة جامعة
اإلسكندرية للتشجيع العلمي.

هند املفتاح

أكادميية قطرية ،نائبة رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا للشؤون اإلدارية واملالية ،وأستاذة مشاركة بربنامج اإلدارة
والسياسات العامة يف املعهد .وهي حاصلة عىل درجة الدكتوراه من جامعة إكسرت يف بريطانيا عام  2004يف تخصص
رأس املال البرشي يف دولة قطر .وقد شغلت عدة مناصب يف جامعة قطر ووزارة التجارة واألعامل ورشكة الريل واملركز
الثقايف للطفولة .ولها عدد من البحوث والدراسات املنشورة يف الدوريات العلمية املتخصصة.

وجيه كوثراين

مؤ ّرخ وأكادميي لبناين ،وأستاذ باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس قسم اإلصدارات يف
املركز ببريوت ،ورئيس لجنة الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية .عمل سابقًا مدي ًرا للدراسات يف مركز دراسات
الوحدة العربية ،ومدي ًرا لتحرير مجلّة منرب الحوار يف بريوت ،وأستاذًا يف الجامعة اللبنانية .حاصل عىل دكتوراه من
جامعة السوربون يف باريس ،ودكتوراه من جامعة القدّيس يوسف يف لبنان .تشمل بحوثه وكتبه الكثرية دراسات التاريخ
االجتامعي وعلم االجتامع التاريخي ،ومنهجية البحث التاريخي ،وتاريخ األفكار.

االسم
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وسيلة عيسات

أستاذة باحثة محارضة بجامعة مستغانم .حاصلة عىل شهادة دكتوراه علوم يف علم االجتامع من جامعة وهران ،الجزائر.
عضو مشارك يف املجلس العريب للعلوم االجتامعية ببريوت .عضوة مبجموعة من املراكز واملخابر البحثية ،شاركت يف
العديد من الندوات واملؤمترات املحلية والدولية .نرشت عددًا من أعاملها مثل« :إشكالية مفهوم الهوية يف الجزائر»،
«الرصاع القيمي» ،و«إشكالية الحداثة يف الجزائر».

باحثة اجتامعية مهتمة بقضايا املرأة والشباب ،وعضوة يف لجنة الدراسات والبحوث بجمعية االجتامعيني العامنية.
وضحاء شامس الكيومي شاركت يف عدد من املؤمترات والندوات املحلية بأوراق بحثية علمية .حاصلة عىل شهادة درجة املاجستري يف "علم
االجتامع املرأة والقانون" ( )2015من جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عامن.

وليد قرنفلة

ما يف إدارة البحوث
مدير تطوير التكنولوجيا الحيوية يف معهد قطر لألبحاث الطبية-الحيوية ،ولديه خربة تزيد عىل  20عا ً
G
يف العلوم الطبية والبحث والتطوير يف العديد من رشكات األدوية واملؤسسات العاملية ( SK, Sanofi, NIH-NCI,
 .)AntexPharma, ThermoFisher, NextGen Sciences, SDIXكام أنه مؤسس لثالث رشكات يف مجال التكنولوجيا الحيوية،
ومساهم مشارك يف رشكة استشارات متخصصة ( .)Q3CGحصل عىل شهادة الدكتوراه من كلية الطب-جامعة لويزفيل،
وهو محرر ملجلتني علميتني ،ومحكّم ألكرث من مجلة علمية ،وله مشاركات عديدة يف مؤمترات علمية دولية ،وعدد من
براءات االخرتاع.

يارس سليامن معايل

رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة .وقد عمل أستاذًا للدراسات العربية الحديثة ومدي ًرا ملركز الدراسات اإلسالمية
ورئيسا ملجلس أمناء الجائزة العاملية للرواية العربية .نرش العديد من األعامل واملقاالت والكتب
التابع لجامعة كامربدج،
ً
البحثية ،من أحدثها :اللغة العربية والذات والهوية :دراسة يف الرصاع واإلقصاء ( ،)2011واللغة العربية يف ساحة
الوغى :أيديولوجيا اللغة والسياسة الثقافية (.)2013

يوسف سالمة

أكادميي فلسطيني /سوري ،أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق سابقًا .أرشف عىل العديد من الرسائل واألطروحات
الجامعية ،وله الحديث من املشاركات واملنشورات العلمية ،من أحدثها « اإلصالح الديني ومآالته» (.)2016

يوسف كرباج

ريا لدى اليونسكو واألمم املتحدة يف بريوت
أكادميي سوري متخصص بعلم السكّان والتخطيط املدين .وقد عمل خب ً
( ،)1975 - 1973والقاهرة ( ،)1977 - 1975وياوندي ( ،)1979 - 1977وبورت أو برنس ( ،)1984 - 1979والرباط ()1989 - 1984؛ ثم
باحثًا يف املعهد الوطني للدراسات الدميوغرافية ( )INEDبباريس ،حيث يشغل حال ًيا منصب مدير األبحاث الدميغرافية .من
تنصب أبحاثه عىل دراسة األقليات القومية
بني منشوراته الحديثة ،كتاب موعد الحضارات ( )2007برشاكة مع إميانويل تود.
ّ
يف أوروبا ،ومناهج التحليل الدميوغرايف للبلدان النامية ،والتحوالت الدميوغرافية يف فلسطني والوطن العريب.
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