السنوي الرابع للعلوم االجتماعيّة
السياسات المؤتمر
العربي لألبحاث ودراسة
يعقد المركز
ّ
ّ
ّ
واإلنسانيّة ،في الفترة ما بين 21- 19آذار /مارس ٢٠١٥في مراكش ،المغرب .ويتمحور المؤتمر هذا العام
ٍّ
السنوي وهما:
لكل منهما مسار منفصل وجلسات
حول موضوعين؛
خاصة به تحت سقف المؤتمر ّ
ّ
«أدوار المثقفين في التح ّوالت التاريخية» ،و«الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي».

جدول األعمال

اليوم األول :الخميس  ١٩آذار  /مارس ٢٠١٥
التسجيل

٩:٠٠ - 8:30

10:00 - 9:00

محاضرات افتتاحية
رئيس الجلسة :مراد ِدياني

عزمي بشارة
التحوالت التاريخية»
محاضرة افتتاحية في محور «أدوار المثقفين في
ّ

حفيظ بوطالب الجوطي
محاضرة افتتاحية في محور «الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي»
استراحة قهوة 10:30 - 10:00

موضوع الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي

موضوع أدوار المثقفين في التح ّوالت التاريخية
١٢:٠٠ - ١٠:٣٠

الجلسة األولى

الجلسة األولى

المثقف العربي وأسئلة السلطة والنهضة ( :)١السياقات الفكرية

الجامعة وإشكاليات التح ّول إلى مجتمعات واقتصادات المعرفة

رئيس الجلسة :عبد العلي حامي الدين

رئيس الجلسة :عبد اهلل ساعف

سعيد بنسعيد العلوي :الحرية شعا ًرا ومفهوما :خطاب المثقفين العرب في عصر النهضة
ّ
المثقف العربي من تجربة الجور إلى ثقافة حقوق اإلنسان
المنجي السرباجي:

نضال المصري /محمد اآلغا :إطار مقترح لتطبيق إستراتيجية إدارة المواهب البشرية
لتحقيق التميز البحثي في الجامعات الفلسطينية في ضوء مجتمع المعرفة

السعيد سليمان عواشرية :إشكالية تجسير الفجوة بين المثقف والسلطة السياسية
في الوطن العربي

التحول نحو مجتمعات المعرفة
العربي فرحاتي :مخرجات الجامعات العربية وسؤال
ّ
سعيد الصديقي :موقع الجامعات العربية من التصنيفات الدولية للجامعات :دراسة نقدية

استراحة قهوة 12:30 - 12:00

١٤:٠٠ - ١٢:٣٠

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

المثقف العربي وأسئلة السلطة والنهضة ( :)٢السياقات التاريخية

الحرية األكاديمية واستقاللية الجامعات

رئيس الجلسة :يوسف الشويري

رئيس الجلسة :عبد الرحيم بنحادة

خالد زيادة  :المثقف والعسكري في الدولة العثمانية

خاصة
محاسن عبد الجليل  :الحرية األكاديمية واستقاللية الجامعات في السودان ،بإشارة
ّ
إلى جامعة الخرطوم

أنس الصنهاجي  :موقف اإلنتلجانسيا المغربية من الحماية الفرنسية وممارساتها في
المغرب
عبد العلي حامي الدين  :المثقف في السياق العربي -اإلسالمي :سؤال اإلصالح السياسي
بالمغرب في بداية القرن العشرين

أحمد كروم  :ضوابط الحريات األكاديمية والبحث العلمي في الجامعات المغربية
إدريس لكريني  :الحرية األكاديمية وتحوالت الحراك في المنطقة
صالح الزرو التميمي  :العالقة بين السلطة والتعليم العالي في العالم العربي وأثرها في
المسؤولية المجتمعية لمؤسسات التعليم العالي

غداء 16:00 - ١٤:٠٠
الجلسة الثالثة

١٧:٣٠ - ١٦:٠٠

الجلسة الثالثة

أدوار المثقف العربي في العصر الرقمي والشبكي

في تح ّوالت الجامعة المغربية

رئيس الجلسة :عز الدين البوشيخي

رئيس الجلسة :محمد المصباحي

نديم منصوري  :حول دور المثقف الشبكي في عصر المعلومات :مالحظات وآفاق
َ
َ
السيبرني
المثقف النمطي
جوهر الجموسي :
والمثقف ال ّناشئ في العالم ّ

التنوع
سعيد بنيس  :الفضاء الجامعي المغربي وإشكالية نسق
ّ
عبد الرحيم بنحادة  :النشر الجامعي بالمغرب :من هسبريس إلى هسبريس تامودا

إبراهيم بوتشيش  :سؤال تجديد أدوار المثقف في ضوء تحوالت الربيع العربي :دور التواصل عبد الرحيم المصلوحي  :عرض تجربة« :المؤتمر الخامس للجمعية المغربية لعلم السياسة:
والتحوالت السياسية بالمغرب»
الجامعة
الشبكي والميداني كخيار إستراتيجي
ّ

اليوم الثاني :الجمعة  ٢٠آذار  /مارس ٢٠١٥
موضوع الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي

موضوع أدوار المثقفين في التح ّوالت التاريخية
الجلسة الرابعة

الجلسة الرابعة

١٠:٠٠ - ٨:٣٠

المثقف العربي وأدواره المتج ّددة ( :)١جدلية المثقف والثورة

واقع البحث العلمي في الجامعات العربية ( :)١تجارب دولية مقارنة

رئيس الجلسة :وجيه كوثراني

رئيس الجلسة :الصادق الفقيه

الملتبس
حسن طارق  :المثقف والثورة :الجدل ُ
ّ
المثقف المعرفية والسلطوية :تحليل ثقافي
تحوالت
صالح بن سالم ّ :

نزار المساري  :تمويل البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية :دراسة مقارنة
عالم حمدان  :الطريق نحو الجامعات البحثية العالمية المستوى

خباب النعمان  :المثقف والثورة ..أدوار ملتبسة في سياق مضطرب :بحث في جدلية العالقة عز الدين البوشيخي  :آفاق البحث العلمي في الجامعات العربية في ضوء تجارب دولية رائدة
والتأثير
دروس
مهند مصطفى  :تراجع البحث العلمي والتطوير في إسرائيل في زمن العولمة:
ٌ
مستفادة للعالم العربي

استراحة قهوة

١٠:١٥ - 10:00

١١:٤٥ - ١٠:١٥

الجلسة الخامسة

الجلسة الخامسة

المثقف العربي وأدواره المتج ّددة ( :)٢أسئلة الفكر والممارسة

واقع البحث العلمي في الجامعات العربية ( :)٢التح ّديات واآلفاق

رئيس الجلسة :رشيد العناني

رئيس الجلسة :نزار المساري

المثقف إلى أزمة «أن نعمل أم أن ّ
ّ
نفكر؟»
عبد العزيز لبيب  :من مولد

مصطفى المرابط  :المعرفة العلمية بين التقنية والفاعلية

فريدريك معتوق  :مثقفو اإلنسيكلوبيديا الفرنسية ومثقف دائرة المعارف العربية

محمد الحاجي الدريسي  :هجرة الكفاءات وتدهور البحث العلمي في العالم العربي:
المغرب نموذجً ا

أي قراءة ودور ...واستشراف؟
أحمد مفلح  :المثقفون العرب والتغيير المجتمعيّ :

للتحوالت السياسية المعاصرة
محمد الغالي  :أدوار الجامعة المغربية في التأطير العلمي
ّ

غداء ١٥:٠٠ - ١١:٤٥

الجلسة السادسة

الجلسة السادسة

١٦:٣٠ - ١٥:٠٠

المثقف العربي وأدواره المتج ّددة ( :)٣قضايا وتجارب

العلوم االجتماعية واإلنسانية في الجامعات العربية

رئيس الجلسة :فريدريك معتوق

رئيس الجلسة :جياللي حاج سماحة

أهم الفجوات في
بلكبير بومدين  :نقد مسار المثقف العربي :دراسة ميدانية لتحليل ّ
المسؤوليات واألدوار

عائشة التايب  :البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية في الجامعات العرب ّية :المكانة
واألدوار ومدركات المسؤولية المجتمعية

حميد الهاشمي  :المثقف العربي وموقفه من قضية المرأة :العراق في الفترة من نهاية
القرن التاسع عشر وحتى نهاية ثالثينيات القرن العشرين نموذجً ا

محمد فاوبار  :مختبرات العلوم اإلنسانية وسيرورة تأسيس الجماعة العلمية في الجامعة
المغربية بين الفرص والمعيقات :محاولة في سوسيولوجيا العلوم اإلنسانية

حيدر سعيد  :مولد المثقف الالدولتي :حالة العراق

عبد الفتاح نعوم  :التكامل المعرفي في برامج التدريس الجامعي بالمغرب :أسباب الغياب
وإمكانات التوطين
استراحة قهوة

الجلسة السابعة

17:00 - ١٦:٣٠

18:30 - 17:00

الجلسة السابعة

المثقف العربي وأدواره المتج ّددة ( :)٤قضايا الهوية والمجال الثقافي

أسئلة البحث التربوي والسوسيولوجي الذاتيّة والموضوعيّة

رئيس الجلسة :عبد الوهاب األفندي

رئيس الجلسة :شيرين أبو النجا

ّ
ّ
المثقف والمجال الثقافي
المثقف في التغييرات التاريخية:
يوسف الشويري  :دور

عدنان األمين  :وساوس البحث التربوي في الجامعات العربية

علي الصالح مولى  :هل من حاجة اليوم إلى مثقف هووي؟

هال عواضة  :البحث السوسيولوجي بين الوضع المأزقي للسوسيولوجيا في المجال
ّ
التوطن المؤسسي في لبنان
العربي وصعوبات

وتحديات التجديد الديني
النور حمد  :المثقف العربي
ّ

إبراهيم فريد محاجنه  :البحث االستقرائي في السياسات االجتماعية ال يتجاوز «الحواجز»
الذاتية ،المجتمعية والمؤسساتية عند الباحث العربي الفلسطيني بإسرائيل

اليوم الثالث :السبت  ٢١آذار  /مارس ٢٠١٥
١٠:٠٠ - ٩:٠٠

محاضرات افتتاحية
رئيس الجلسة :إدريس أوعويشة

ميش  :محاضرة افتتاحية في محور «أدوار المثقفين في التحوالت التاريخية»
بنسالم ِح ّ
وائل بنجلون  :محاضرة افتتاحية في محور «الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي»
استراحة قهوة 10:30 - ١٠:٠٠

موضوع الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي

موضوع أدوار المثقفين في التح ّوالت التاريخية
١٢:٠٠ - ١٠:٣٠

الجلسة الثامنة

الجلسة الثامنة

المثقف في السياق العربي  -اإلسالمي

الجامعة في العالم العربي وأدوارها المجتمعية

رئيس الجلسة :سعيد بنسعيد العلوي

رئيس الجلسة :عبد العزيز لبيب

عبد الوهاب األفندي  :حول المثقف اإلسالمي :الوظيفة والمنهج واإلشكاالت

شيرين أبو النجا  :المثقف في الجامعة :لماذا يجب أن نقرأ الماضي؟
محمد المصباحي  :الجامعة بين متط ّلبات الحداثة وما  -بعد الحداثة

عبد اللطيف المتدين  :االجتهاد الفقهي والسلطة غير الشرعية

عامر مهدي  :العالقة بين التعليم الجامعي والديمقراطية في الوطن العربي من خالل نتائج
استبيان الباروميتر العربي

عبد العزيز راجل  :خطاب السياسة عند المثقف «المقاصدي»

استراحة قهوة 12:30 - 12:00

14:00 - 12:30

الجلسة التاسعة

الجلسة التاسعة

المثقف والثورات العربية :أسئلة الهوية والوظائف المفتقدة

في تح ّوالت الجامعة التونسية

رئيس الجلسة :المولدي األحمر

رئيس الجلسة :المهدي مبروك

خالد العسري  :المثقف العربي وإشكال الحرية والهوية زمن الموجة األولى من الربيع العربي

تحوالت الجامعة التونسية :تجارب اإلصالح ووضع المدرّس الباحث
سالم لبيض ّ :

امحمد جبرون  :المثقف العربي وأزمة الهوية :دراسة في مصير المثقف وأثره خالل «الربيع العربي»

أي
جمال الطرابلسي  :التعليم العالي في تونس والقدرة على إمكانية توظيف خرّيجيهّ :
إسهام لنظام إ.م.د؟

التحول
إدريس الكنبوري  :المثقف العربي :من محنة االستتباع إلى سؤال الدور في زمن
ّ

لطفي حجالوي  :واقع الجودة في منظومة التعليم العالي العربي وآفاقها :تونس نموذجً ا

سعيد أقيور :المثقف العربي والوظائف المفتقدة في ثورات الربيع العربي

غداء

16:00 - 14:00

١٧:٣٠ - ١٦:٠٠

جلسة ختاميّة
رئيس الجلسة :نديم روحانا
استراحة 20:00 - ١٧:٣٠

٢١:٠٠ - ٢٠:٠٠

حفل توزيع الجوائز
عشاء على شرف الفائزين

٢٣:٠٠ - ٢١:٠٠

المشاركـــون

االسم

تعريف مختصر

إبراهيم القادري بوتشيش

أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة موالي إسماعيل  /مكناس .رئيس وحدة البحث والتكوين في التاريخ االقتصادي
واالجتماعي للغرب اإلسالمي في الجامعة نفسها .أستاذ زائر في بعض الجامعات العربية واألجنبية .صدر له العديد
ّ
المحكمة.
من الكتب واألبحاث

إبراهيم فريد محاجنه

محاضر في مركز دراسات السياسات والرفاه االجتماعي في الكلية األكاديمية في صفد ،فلسطين .نشر العديد
ّ
المحكمة باللغة العبرية .وشارك في عشرات المؤتمرات العلمية .حاز شهادة الدكتوراه في الخدمة
من المقاالت
االجتماعية من الجامعة العبرية في القدس.

أحمد كروم

أستاذ باحث في جامعة ابن زهر  /أكادير .حاصل على دكتوراه في اللسانيات العامة من جامعة السوربون  /باريس
متخصص في اللسانيات االجتماعية .وصدرت له كتب في الفكر اللغوي ومقاالت بحثية في منابر علمية
عام .١٩٩٤
ّ
ّ
مة.
محك َ

أحمد مفلح

محرّر أ ّول في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (بيروت) .حاصل على دبلوم دراسات عليا في التاريخ الحديث
والمعاصر ،وعلى شهادة الدكتوراه في علم اجتماع المعرفة والثقافة.

إدريس الكنبوري

كاتب وباحث في الفكر اإلسالمي والحركات اإلسالمية .له العديد من األبحاث والدراسات المنشورة .حاصل على
الماجستير في العقائد والديانات من جامعة محمد الخامس  /الرباط ،ويع ّد أطروحة دكتوراه في الحقل نفسه ،في
الجامعة نفسها.

إدريس أوعويشة

رئيس جامعة األخوين /إفران .حاصل على دكتوراه الدولة في اللسانيات والتربية من جامعة تكساس في أوستن
سنة  .١٩٨٦وقد شغل مناصب أكاديمية عديدة ،من بينها مستشار لدى «أميديست» للدراسات العربية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ومدير تنفيذي للهيئة الجامعية الدولية «دو سكولر تشايب» .له العديد من المنشورات
العلمية باللغات اإلنكليزية والفرنسية والعربية.

إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية والحياة السياسية في جامعة القاضي عياض  /مراكش .مدير مجموعة األبحاث والدراسات
الدولية حول إدارة األزمات ،ورئيس منتدى المنارة ألبحاث التنمية .حاصل على الدكتوراه في العالقات الدولية من
جامعة محمد الخامس  /الرباط.

امحمد جبرون

أستاذ باحث يُعنى بقضايا التاريخ والفكر السياسي اإلسالمي .له عد ٌد من اإلصدارات والدراسات ،آخرها مفهوم الدولة
اإلسالمية :أزمة األسس وحتمية الحداثة الصادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ( ،)٢٠١٤واإلصالحية
العربية في تمحالتها (.)٢٠١٥

تعريف مختصر

االسم
أنس الصنهاجي

أستاذ باحث في التاريخ في جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل  /فاس .حاصل على دكتوراه في التاريخ المعاصر في
موضوع التح ّوالت االقتصادية واالجتماعية في المغرب على عهد الحماية الفرنسية.

بلكبير بومدين

أستاذ جامعي محاضر  ،وباحث جزائري متحصل على شهادة الدكتوراه في تخصص علوم التسيير .له العديد من
َّ
والمحكمة دول ًيا.
الكتب المنشورة ومن الدراسات واألبحاث في العديد من المجالت والدوريات العلمية المفهرسة
شارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية العربية والدولية (الجزائر ،واإلمارات العربية ،والعراق ،واألردن،
وكوااللمبور  /ماليزيا ،وتونس.)...

ميش
بنسالم ِح ّ

تحصل على عدد من
كاتب وأديب ،ووزير الثقافة المغربي األسبق .عضو في عدة جمعيات ومؤسسات عربية وأوروبية.
ّ
الجوائز األدبية على المستوى العربي .حاصل على شهادات عليا من جامعتَي الرباط وباريس.

جمال الطرابلسي

أستاذ جامعي في جامعة ستراسبورغ  /فرنسا ،وفي معهد الدراسات التجارية العليا في قرطاج  /تونس .أستاذ زائر في
عدد من الجامعات العربية والدولية ،وخبيرٌ باحث في عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية.

جوهر الجموسي

أستاذ التعليم العالي في علم االجتماع في المعهد العالي لفنون الملتيميديا في جامعة منّوبة ،ورئيس الجمعية
متحصل على شهادة الدكتوراه وشهادة التأهيل الجامعي في علم االجتماع.
التونسية لقانون اإلنترنت والملتيميديا.
ّ

حسن طارق

أستاذ جامعي في القانون العام والعلوم السياسية في جامعة الحسن األول  /سطات .نائب برلماني وعضو لجنة
العدل والتشريع في مجلس الن ّواب المغربي .مدير تحرير المجلة المغربية للسياسات العمومية .صدرت له العديد من
المؤلفات في مجال القانون الدستوري والعلوم السياسية والسياسات العمومية.

حفيظ بوطالب الجوطي

أستاذ التعليم العالي في جامعة محمد الخامس  /الرباط .أدار العديد من المشاريع البحثية والمؤسسات الجامعية،
ً
حديثا كتاب
من بينها رئاسته جامعة محمد الخامس  /الرباط .وصدرت له العديد من الدراسات والمؤلّفات ،من بينها
جامعة المستقبل.

حميد الهاشمي

باحث في المركز الوطني للبحث االجتماعي في لندن ،وأستاذ علم االجتماع في الجامعة العالمية في لندن ،وأستاذ
زائر في جامعة القادسية العراقيّة .حاصل على دكتوراه في علم االجتماع من جامعة تونس ،وله العديد من الكتب
واألبحاث المنشورة.

حيدر سعيد

باحث وكاتب عراقي .يعمل مستشا ًرا للمركز العراقي للدراسات اإلستراتيجية في األردن .حاصل على شهادة
الدكتوراه في اللسانيات من الجامعة المستنصرية في بغداد سنة  .٢٠٠١له العديد من األبحاث والدراسات ،من بينها
ً
حديثا :سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية في العراق (.)٢٠٠٩

تعريف مختصر

االسم
خالد العسري

باحث مغربي ورئيس تحرير مجلة «منار الهدى» الفكرية .حاصل على شهادة الماجستير في القانون العام ،ويع ّد حال ًيا
رسالة الدكتوراه في القانون الدستوري .نشرت له العديد من الدراسات .وشارك في ندوات وطنية ودولية.

خالد زيادة

باحث وأستاذ جامعي لبناني .له العديد من المؤلفات والدراسات المنشورة :المسلمون والحداثة األوروبية :رؤية ،٢٠١٠
تط ّور النظرة اإلسالمية إلى أوروبا ،لم يعد ألوروبا ما تق ّدمه للعرب ،الكاتب والسلطان :حرفة الفقهاء والمثقفين.

زينب البرنوصي

أستاذة جامعية في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في جامعة األخوين في مدينة إفران .حصلت على ماجستير
في تدبير الموارد المالية من جامعة أي ئي  /مدريد ،وعلى ماجستير في اإلدارة العمومية من جامعة كولومبيا
 /نيويورك.

خباب النعمان

باحث في مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث  /الخرطوم .حاصل على ماجستير في العالقات الدولية من جامعة
تنصب أبحاثه على الشأن اآلسيوي وقضايا الفكر والفلسفة.
الخرطوم في عام .٢٠١٣
ّ

رشيد العناني

أستاذ اللغة العربية واألدب المقارن وعميد كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا.
وهو أستاذ فخري في جامعة إكستر في المملكة المتحدة حيث كان مدي ًرا لمعهد الدراسات العربية واإلسالمية.
ّ
بخاصة منها مؤلفات نجيب محفوظ.
تغطي أبحاثه جميع أنواع األدب العربي الحديث،
ّ

سالم لبيض

باحث تونسي أستاذ التعليم العالي في قسم علم االجتماع في المعهد العالي للعلوم اإلنسانية ،جامعة تونس /
ً
سابقا منصب وزير التربية .له العديد من المؤلفات واألبحاث
المنار .نائب في مجلس ن ّواب الشعب في تونس .وشغل
الفردية والجماعية ،من أحدثها :تونس :الثورة في زمن الهيمنة (.)٢٠١٣

سعيد أقيور

مهتم بقضايا الفكر والفلسفة .حاصل على شهادة الماجستير في أصول الدين ،وعلى شهادة الدكتوراه في
باحث
ّ
تاريخ اﻷديان والحضارات الشرقية .شارك في ندوات وطنية ودولية .ونشر العديد من المقاالت .صدر له كتاب بعنوان
محاضرات في الفكر والفلسفة.

سعيد الصديقي

ً
ً
أستاذا للعالقات الدولية في
سابقا
باحث مغربي وأستاذ في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في اإلمارات .عمل
جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل  /فاس .حصل على الدكتوراه في العالقات الدولية من جامعة محمد األول  /وجدة،
َّ
محكمة عربية ودولية.
في عام  .٢٠٠٢نشر أربعة كتب والعديد من األبحاث في دوريات

سعيد بنسعيد العلوي

أستاذ الفكر السياسي اإلسالمي والغربي .وهو عضو اتحاد كتّاب المغرب وجمعيات أخرى مغربية ودولية .حاصل
على دكتوراه الدولة في الفلسفة من جامعة محمد الخامس في عام  .١٩٨٩وله العديد من الكتب المنشورة.

االسم

تعريف مختصر

سعيد بنيس

أستاذ العلوم االجتماعية في جامعة محمد الخامس  /الرباط .أستاذ زائر في جامعة دانكوك (كوريا الجنوبية) ،وفي
تنصب مجاالت اهتماماته العلمية على التن ّوع المجتمعي،
مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية (فرنسا).
ّ
ومناهج البحث ،وعلم االجتماع السياسي ،بصورة خاصة في المغرب العربي وشمال أفريقيا.

السعيد سليمان عواشرية

أستاذ محاضر في كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية في جامعة باتنة .يرأس فرقة بحث في وحدة بحث تنمية الموارد
البشرية في جامعة سطيف .حاصل على دكتوراه علوم في علم النفس وعلوم التربية من الجامعة نفسها.

شمس الدين الكيالني

باحث في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .له العديد من الدراسات الثقافية والسياسية ،منها صورة أوروبا
عند العرب في العصر الوسيط ،وصورة الشعوب السوداء في الثقافة العربية ،وصورة شعوب الشرق األقصى في
الثقافة العربية.

شيرين أبو النجا

أستاذة األدب اإلنكليزي والمقارن في جامعة القاهرة .لها العديد من األبحاث النقدية المنشورة باللغة اإلنكليزية في
ّ
َّ
وتتركز اهتماماتها البحثية على مسألة الجندر.
محكمة.
دوريات أدبية وثقافية

الصادق الفقيه

باحث سوداني ،واألمين العام لمنتدى الفكر العربي في األردن .حاصل على شهادة الدكتوراه في اإلعالم السياسي
والديبلوماسية من جامعة الخرطوم.

صالح بن سالم

أستاذ اللغة العربية في التعليم العام في السعودية .له العديد من األبحاث المنشورة باللغة العربية .حاصل على
درجة الماجستير في النقد الروائي عن بحثه جدليات المثقف -تيبولوجيا المثقف في الرواية السعودية من جامعة
طيبة في المملكة العربية السعودية.

صالح الزرو التميمي

عدد من الجامعات الفلسطينية .نشر مجموعة من األبحاث
أستاذ مشارك في جامعة بولتكنيك فلسطين .يدرّس في
ٍ
َّ
محكمة باللغتين اإلنكليزية والعربية .حاصل على شهادة الدكتوراه في
العلمية حول التعليم العالي في مجالت
التربية من جامعة فارفيك البريطانية في عام .١٩٩٨

عامر مهدي دقو

باحث سوري ومسؤول برامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المعهد الديمقراطي الوطني للعالقات الدولية.
وهو حاصل على درجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة جورج تاون ،ودرجة الماجستير في إدارة نظم
المعلومات من جامعة كارنيجي ميلون.

عائشة التايب

باحثة تونسية وأستاذة مشاركة في علم االجتماع في قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية ،كلية اآلداب  /جامعة
تحصلت على الماجستير والدكتوراه في علم االجتماع من كليّة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  /جامعة تونس
الدمام.
ّ
األولى.

االسم

تعريف مختصر

عبد الرحيم المصلوحي

أستاذ باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة في جامعة محمد الخامس  /الرباط .رئيس الجمعية المغربية
للعلوم السياسية وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية للقانون الدستوري ،وعضو المكتب التنفيذي للشبكة
األفريقية للقانون الدستوري.

عبد الرحيم بنحادة

أستاذ التاريخ وعميد مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا ،ونائب رئيس تحرير مجلة أسطور للدراسات التاريخية.
عضو لجنة العلوم اإلنسانية في المركز الوطني للبحث العلمي والتقني .أسهم في العديد من لجان تقييم مشاريع
البحث العلمي على المستوى المغربي والدولي.

عبد العزيز راجل

المعمقة في مقارنة
أستاذ السلك التأهيلي في التعليم العمومي في المغرب .حاصل على دبلوم الدراسات العليا
ّ
األديان ومستقبل المذاهب الدينية في حوض البحر األبيض المتوسط من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك
ّ
يحضر حال ًيا الدكتوراه في الجامعة ذاتها.
 /الدار البيضاء .وهو

عبد العزيز لبيب

أسس مخبر «بحوث في التنوير
أستاذ تاريخ الفلسفة في جامعة تونس المنار ،وأستاذ زائر في عدة جامعات أوروبيةّ .
والحداثة والتن ّوع الثقافي» وأشرف عليه ،في جامعة تونس المنار .يتمحور نظره وبحوثه المنشورة حول فلسفة األنوار.
بلسان عربي ( ،)٢٠١٣والتلقي العربي للفكر التنويري
من بين كتبه الحديثة العدالة في وضع استثنائي ( ،)٢٠١٣وروسو
ٍ
(.)٢٠١٠

عبد العلي حامي الدين

أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس  /الرباط .عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للعلوم
السياسية والجمعية المغربية للقانون الدستوري .صدرت له ع ّدة دراسات وكتب .وأسهم في العديد من األعمال
البحثية والمؤلفات الجماعية في حقل العلوم السياسية والعالقات الدولية.

عبد الفتاح نعوم

مهتم بالشؤون السياسية واإلستراتيجية والدولية .حاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية
باحث مغربي
ّ
َّ
محكمة مغربية وعربية وأجنبية.
في جامعة محمد الخامس  /الرباط في عام  .٢٠١١نشر عدة مقاالت في مجالت

عبد اللطيف المتدين

أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة موالي إسماعيل  /مكناس .حاصل على الدكتوراه في العلوم
السياسية من جامعة الفال في كندا.

عبد اهلل ساعف

العام من جامعة باريس .٢
أستاذ في جامعة محمد الخامس  /الرباط .حاصل على شهادة دكتوراه الدولة في القانون
ّ
ً
المؤسس للجمعية المغربية للعلوم السياسية ،ومدير مركز الدراسات واألبحاث
سابقا والرئيس
وزير التربية الوطنية
ّ
في العلوم االجتماعية .له مساهمات في العديد من المؤسسات والهيئات األكاديمية والبحثية المغربية والدولية.
صدر له العديد من الدراسات والكتب.

االسم

تعريف مختصر

عبد الوهاب األفندي

باحث سوداني وأستاذ مشارك في العلوم السياسية في مركز دراسات الديمقراطية في جامعة وستمنستر في
لندن .وهو زميل باحث في برنامج المتغيرات الدولية لمراكز البحوث البريطانية .حصل على درجة الدكتوراه في
العلوم السياسية من جامعة ريدينغ في بريطانيا.

عدنان األمين

ً
أستاذا محاض ًرا للعلوم التربوية في الجامعة األميركية
باحث لبناني ورئيس الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية .عمل
في بيروت والجامعة اللبنانية ،ومستشا ًرا للتعليم العالي في مكتب اليونسكو في بيروت .نال شهادة الدكتوراه
في علم اجتماع التربية من جامعة السوربون  /باريس في عام  ،١٩٩٧ودكتوراه دولة في اآلداب من الجامعة نفسها
في عام .١٩٩١

العربي فرحاتي

باحث جزائري وأستاذ التعليم العالي في جامعة باتنة ،ومدير مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم
العالي والثانوي .وهو عضو في هيئة تحرير مجلة العلوم االجتماعية ،جامعة باتنة .له العديد من الدراسات واألبحاث
المنشورة.

عز الدين البوشيخي

حاصل على دكتوراه الدولة في اللسانيات عام  .١٩٩٨خبير متعاون مع عدد من المنظمات الدولية واإلقليمية .عمل
ً
أستاذا للتعليم العالي في جامعة موالي إسماعيل  /مكناس ،وفي جامعة قطر ،ويعمل حال ًيا في معهد الدوحة
ً
ً
عالوة على كونه مدي ًرا تنفيذ ًيا لمعجم الدوحة
أستاذا ومدي ًرا لبرنامج اللغة العربية واللسانيات،
للدراسات العليا
التاريخي للغة العربية.

عالم حمدان

باحث فلسطيني وأستاذ مشارك في الجامعة األهلية في البحرين .يشغل منصب رئيس قسم االقتصاد والمحاسبة
فيها .حاصل على درجتَي الماجستير والدكتوراه من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في األردن عام .٢٠٠٩

علي الصالح مولى

متخصص في قضايا الفكر العربي الحديث والمعاصر .يدرّس في كلّية اآلداب والعلوم
باحث تونسي وأستاذ محاضر
ّ
ّ
ّ
اإلنسانية  /صفاقس .له العديد من الكتب والدراسات في مجالت محكمة.

فريدريك معتوق

أستاذ متقاعد ومشرف على أطروحات دكتوراه في معهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية .له العديد من
ً
إضافة إلى موسوعة وقاموس
الكتب في مجال سوسيولوجيا المعرفة والتراث والثقافة في لبنان والعالم العربي،
في علم االجتماع.

لطفي حجالوي

أستاذ فلسفة التربية في المعهد العالي إلطارات الطفولة في جامعة قرطاج .رئيس جمعية المركز العربي للتربية
والديمقراطية في تونس .وله عدد من األعمال الفكرية واألدبية المنشورة.

تعريف مختصر

االسم
محاسن عبد الجليل

محاضر في قسم التاريخ في جامعة بحري /السودان .حاصلة على ماجستير اآلداب في الدراسات األفريقية واآلسيوية
عن معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية /جامعة الخرطوم .تع ّد حال ًيا أطروحة الدكتوراه في الدراسات األفريقية
واآلسيوية (شعبة التاريخ) في جامعة الخرطوم.

محمد اآلغا

باحث حاصل على ماجستير إدارة تربوية من الجامعة اإلسالمية في غزّة .له العديد من الدراسات واألبحاث المنشورة.
حاصل على عدد من الجوائز البحثية في الوطن العربي.

محمد الحاجي الدريسي

أستاذ جامعي في جامعة القاضي عياض  /مراكش ،وباحث في مركز الدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية في
متخصص في هجرة الكفاءات .وله العديد من الدراسات واألبحاث المنشورة.
الرباط.
ّ

محمد الغالي

أستاذ  -باحث في السياسات العمومية والحوكمة الترابية ،ورئيس شعبة القانون العام في كلية الحقوق  /مراكش.
خبير دولي في الشؤون البرلمانية ومجالس الحكم المحلّي.

محمد المصباحي

ة على الفلسفة اإلسالمية ،والفلسفة السياسية،
تنصب اهتماماته البحثي 
أستاذ التعليم العالي في الفلسفة.
ّ
والفلسفة المعاصرة .له العديد من الدراسات واألبحاث المنشورة.

محمد فاوبار

مختص بقضايا التربية والتعليم
أستاذ علم االجتماع في كلية اآلداب في جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل  /فاس.
ٌّ
والتكوين والسياسات العمومية في التعليم والتنمية في إطار منظور عبر تخصصي .نشر ع ّدة أبحاث باللغتين
َّ
محكمة.
العربية والفرنسية في مجالت علمية

مراد دياني

باحث مشارك في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة
ستراسبورغ .يشتغل في مجاالت االقتصاد السياسي للمعرفة ،ونظريات العدالة والديمقراطية ،والنظريات االرتقائية.
ً
حديثا عن المركز العربي كتاب حرية ،مساواة ،اندماج اجتماعي :نظرية العدالة في النموذج الليبرالي
صدر له
مستدام.
ال ُ

مصطفى مكاوي

باحث مصري ومدرّس في قسم الدراسات السياحية في جامعة مدينة السادات .حاصل على ماجستير في التنمية
السياحية المستدامة من جامعة اإلسكندرية ،وعلى شهادة دكتوراه الفلسفة في التخطيط السياحي وإدارة الجودة
من جامعة قناة السويس في عام .٢٠٠٩

مصطفى المرابط

أستاذ التعليم العالي ،رئيس مركز مغارب للدراسات في االجتماع اإلنساني في الرباط ،ومدير سابق لمركز الجزيرة
للدراسات في الدوحة .رئيس تحرير مجلة المنعطف ونائب رئيس منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين .حاصل على
شهادة الدكتوراه من جامعة ستراسبوغ في عام  .١٩٩٠وله العديد من الدراسات واألبحاث المنشورة.

تعريف مختصر

االسم
المنجي السرباجي

تنصب اهتماماته على قضايا مسائل حقوق اإلنسان والعدالة
باحث في مجال الفلسفة السياسية وفلسفة القانون.
ّ
ّ
الكونية .حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة تونس عن أطروحة بعنوان النموذج اإلجرائي للحق عند
هابرماس.

مهند مصطفى

محاضر في كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا ،حيث حصل على شهادة الدكتوراه في عام  .٢٠١٢باحث مشارك
ً
باحثا زائ ًرا في مركز الدراسات اإلسالمية
في مراكز مدى الكرمل والمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،ومدار .عمل
في جامعة كامبردج – بريطانيا ،وفي المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

المولدي األحمر

عمران للعلوم االجتماعية.
أستاذ علم االجتماع واألنثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا ،ونائب رئيس مجلة ُ
تنصب اهتماماته البحثية على المعرفة االستعمارية والزعامة السياسية في العالم العربي .نشر العديد من الدراسات
ّ
واألبحاث ،من أحدثها الثورة التونسية ،القادح المحلي تحت مجهر العلوم اإلنسانية .وهو كتاب جماعي صدر تحت
إشرافه عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (.)٢٠١٤

نديم روحانا

المدير العام للمركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية مدى الكرمل .أستاذ الشؤون الدولية في جامعة تافتس
 /بوسطن .شغل مناصب أكاديمية متع ّددة ،وله العديد من البحوث والدراسات.

نديم منصوري

أستاذ علم االجتماع في الجامعة اللبنانية ،ومسؤول المؤتمرات والندوات في المجلس النيابي اللبناني .له العديد
من المؤلفات والمقاالت العلمية المنشورة ،ال سيّما في مجال سوسيولوجيا االتصال؛ آخرها كتاب سوسيولوجيا
اإلنترنت في عام .٢٠١٤

نزار المساري

أستاذ مشارك في الدراسات الدولية في جامعة األخوين  /إفران ،حيث يشغل ً
أيضا منصب عميد كلية العلوم اإلنسانية
ّ
والعلوم االجتماعية .عمل قبل ذلك في الجامعة الباباوية الكاثوليكية في مدينة ريو دي جينيريو البرازيلية .يركز في
أنشطته البحثية على نظريات العالقات الدولية واألمن الدولي.

نضال المصري

باحث حاصل على ماجستير العلوم اإلدارية من جامعة النجاح الوطنية  /فلسطين ،وعلى شهادة الدكتوراه في إدارة
األعمال من جامعة قناة السويس  /مصر .حاصل على عدد من الجوائز البحثية في الوطن العربي.

النور حمد

باحث سوداني في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ومشرف علمي على الموقع اإللكتروني للمركز،
ومسؤول عن قسم التحرير العربي ،ومدير تحرير مجلة سياسات عربية التي يصدرها المركز .درَّس في جامعات شرق
رئيسا لقسم التربية الفنية في جامعة قطر .وهو
واشنطن ،ومانسفيلد ،في الواليات المتحدة األميركيّة ،وعمل
ً
ناشط ثقافي ،وله العديد من األبحاث والدراسات المنشورة.

تعريف مختصر

االسم
هال عواضة

ّ
تتركز أبحاثها
باحثة في مجلس النواب اللبناني ،وطالبة دكتوراه في معهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية.
على القضايا االجتماعية في مجاالت عمالة األطفال ،وزواج القاصرين ،واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ض ّد المرأة  /سيداو.

وائل بنجلون

أستاذ التعليم العالي في جامعة محمد الخامس  /الرباط .أدار العديد من المشاريع العلمية والمؤسسات الجامعية،
من بينها رئيس جامعة محمد الخامس  /الرباط ،وعميد كلية العلوم في الجامعة نفسها ،ونائب رئيس جامعة األخوين
 /إفران .وقد صدرت له العديد من الدراسات والمؤلّفات.

وجيه كوثراني

مؤرّخ عربي وأستاذ باحث في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،وهو المدير العلمي لإلصدارات ،ورئيس لجنة
ً
سابقا مدي ًرا للدراسات في مركز دراسات الوحدة العربية ،ومدي ًرا
الجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية .وعمل
ً
وأستاذا في الجامعة اللبنانية .وتشمل أبحاثه دراسات التاريخ االجتماعي وعلم
لتحرير مجلّة منبر الحوار في بيروت،
اجتماع السياسة ومنهجية البحث التاريخي.

يوسف الشويري

أستاذ مشارك في الدراسات اإلسالمية في جامعة مانشستر بريطانيا .حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كمبردج
في بريطانيا .تدور اهتماماته البحثية حول التاريخ العربي الحديث والكتابة التاريخية وقضايا اإلسالم السياسي
والعروبة .صدر له العديد من الدراسات والكتب.

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ص.ب 10277
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