
ياث املواطنتاث في الشرق ألّاقليّ ألا ّوسط: مسألت الحقوق وجحد 
 مؤجمر دوليّ 

6102ّنيسان  8 –7ّ 
 

 البرنامج
 )أوديتوريوم جان اهلوا(  6102نيسان  7الخميس 

 اسخقبال  0033

ّجلست الافخخاح 0003

 كلمت جرخيب: ألاب ًىخّىا عليلي، هائب رئيط الجامعت ورئيط املركس ألاعلى للبدىث -

رش )مصر( - رئيط شركت أوراصكىم لالجصاالث وإلاعالم :  مداضرة الافخخاح: ألاصخاذ هجيب صاٍو

ين الاخرار"والخكىىلىجيت ججربت ألاكلّياث في الشرق ألاوصط، وكراءة في : ، ومإّصط "خسب املصٍر

 واكع ألاكباط في مصر

 

0003 – 0033  

ت في الشرق ألاوسط: مقاربت طاولت مسخديرة ت والديني  اث إلاثني  ت أولى: ألاقلي  ت وقانوني  ت وحعليمي  ّفقهي 

ت في جامعت الّروح اللدش  مدًر الحللت: ألاب أهطىان ألاخمر، هىث الحبرًّ
ّ

 الكضليك –عميد كلّيت الال

 صماخت املفتي الدكخىر مالك الشّعار )لبىان(: خلىق ألاكلّياث في الفله إلاصالمّي  -

 معالي البروفّضىر ابراهيم هّجار )لبىان(: ألاكلّياث وئشكالّيت اصخعادة ذاجّيتها اللاهىهّيت -

 ومىكفها خىل ألاكلياث حعليم الكىيضت الكاثىليكّيتصيادة املطران الدكخىر ئًلي خداد )لبىان(:  -

 

0033 – 0003 

 نخب املناسبت

 



 )أوديتوريوم جان اهلوا(  6102نيسان  8الجمعة 

00:11 – 03:21  

اث ت في الشرق ألاوسط  طاولت مسخديرة ثانيت: ألاقلي  راث الجيوسياسي   في ظل  املخغي 

ىن الـ مدًر الحللت:  MTVّألاصخاذ غّياث ًسبك، مدًر كضم ألاخبار والبرامج الضياصّيت في جلفٍس

د الخازن )لبىان(:  - : مً املضألت الشركّيت ئلى املضألت الشرق ألاكلّياثصعادة البروفّضىر فٍر

 أوصطّيت

ئًدًىلىجّيت وآفاق  –املهاجرة في كىدا: ئشكاالث فلهّيت  ألاكلّياثالبروفّضىر صامي عىن )كىدا(:  -

 مىاطىت ُمعىملت

اث الجيىصياصّيت أمام حغيير خرائط الشرق ألاوصط وكيام  - ًّ الدكخىر فادي ألاخمر )لبىان(: الخدد

الث طائفّيت  وئثيّيت دٍو
 

3:21 – 0:11  

اثثالثت: طاولت مسخديرة  ت في الشرق ألاوسط : من  ألاقلي  ّالفكر القومي  العربي  إلى الديني 

تّّّ ّالصراعاث الطائفي 

 إلاعالمّيت هجاة شرف الدًً مدًر الحللت: 

 صراع طائفّي في صىرٍت دون طىائفألاصخاذ صمير العيطه )صىرٍا(:  -

: دراصت واكع ألاكلّياثفروضا(: الفكر اللىمّي العربّي في مىظار البروفّضىر جىزف ٌعلىب ) -

اهّيت  الجماعاث الضٍر

خا فرج )لبىان -  الصراع الطائفّي في العالم العربّي ومدىت ألاكلّياث الدًيّيت(: دبي -الدكخىرة ٍر
 

 استراحت
 

0:21 – 0:11 

اثرابعت: واقع طاولت مسخديرة  ت و ألاقلي  تالديني  ّاق وإيرانفي العّر إلاثني 

رق، أصخاذ الفلضفت في جامعت الروح اللدش   ًَ  الكضليك -مدًر الحللت: الدكخىر جىرج 

ت في العراق املعاصر: مً همىذج الدولت ألاّمت ئلى  - ًّ ىم )العراق(: الدولت والخعّدد
ّ
الدكخىر صعد صل

 3100-0230همىذج دولت املكّىهاث 

ين - ًّ د ئلى غسوة داعش عليهم  3112في العراق بعد  ألاصخاذ خضر دوملي )العراق(: واكع الاًٍس

 : رؤٍت مضخلبلّيت3100

ت في الحياة العاّمتالدكخىر فكخىر الكك )لبىان(:  - ت في ئًران والشركت الفعليَّ يت املضيديَّ ِ
ّ
 ألاكل

 

ّجوصياث


