
 
  كرسّي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانيّة

  المجلس االستشارّي األّول  

العنوان اإللكترونيّ    رقم الهاتف    الصفة  االسم

prmalek@hotmail.com  03-613296 

عضو شرفّي              
-(رئيس مجلس أمناء بيت الفكر

أسسيّة كمال يوسف الحاج؛ أحد 
مؤلّفات كاتبي المداخل في مجموعة 

 كمال يوسف الحاج الكاملة)

قدس األب مالك 
 أبوطانوس

georgeshobeika@usek.edu.l 

b  
03-347580 

عضو شرفّي              
(رئيس جامعة الروح القدس؛ أحد 

كاتبي المداخل في مجموعة مؤلّفات 
 ة)كمال يوسف الحاج الكامل

  األب جورج حبيقة

pnajem@ndu.edu.lb  71-544500                عضو شرفّي
  (رئيس جامعة سيّدة اللويزة)

  األب بيار نجم

عضو شرفّي                03-411855 
  (نائب رئيس جامعة الروح القدس)

  األب يوحنّا عقيقي

jeanreaidy@usek.edu.lb 

 

  

03-186136 
عضو شرفّي              

 (عميد كليّة الفلسفة واإلنسانيّات في
  جامعة الروح القدس)

  األب جان رعيدي

rabih.frem@indevcogroup.com 
fmaritta@hotmail.com  

03-478947  

عضو شرفّي              
-(عضو في مجلس أمناء بيت الفكر

أسسيّة كمال يوسف الحاج؛ المحسن 
  األّول إلطالق الكرسّي)

أ. ربيع نعمة هللا 
  أفرام

 il.combisoud@hotma  
03-606261  

(cell& whatsapp)  

عضو شرفّي              
-(عضو في مجلس أمناء بيت الفكر
أسسيّة كمال يوسف الحاج؛ داعم 

  نشيط ألعمال الكرسّي)

              
أ. غابي مسعود 
(يتنقّل بين فرنسا 
  ونيجيريا ولبنان)

 

aarihani@ndu.edu.lb  03-360164    

عضو عامل              
-(عضو في مجلس أمناء بيت الفكر

أسسيّة كمال يوسف الحاج؛ مؤّسس 
ومدير مؤّسسة الفكر اللبنانّي في 
جامعة سيّدة اللويزة؛ أحد كاتبي 

المداخل في مجموعة مؤلّفات كمال 
  يوسف الحاج الكاملة)

أ. د. أمين ألبرت 
  الريحاني

yelhage@ndu.edu.lb  03-931719                عضو عامل
-(عضو في مجلس أمناء بيت الفكر
أسسيّة كمال يوسف الحاج؛ ناشر 

د. يوسف كمال 
  الحاج



مجموعة مؤلّفات كمال يوسف
  الحاج الكاملة)

antoine.f.moukarzel@gmail.com 

  

 

03-226545  

01-483012  

عضو عامل              
-(عضو في مجلس أمناء بيت الفكر
أسسيّة كمال يوسف الحاج؛ من 

طّالب كمال يوسف الحاج ودارسيه 
وأحد كاتبي المداخل في مجموعة 
 مؤلّفات كمال يوسف الحاج الكاملة)

أ. أنطوان فرحات 
 مكرزل

yelhage@ndu.edu.lb  03-931719  

عضو عامل              
(من دارسي كمال يوسف الحاج  
وأحد كاتبي المداخل في مجموعة 
  مؤلّفات كمال يوسف الحاج الكاملة)

 قّزيد. ناصيف 

 dreliashage95@gmail.com  03-707232  

عضو عامل              
(من طّالب كمال يوسف الحاج 

ودارسيه وأحد كاتبي المداخل في 
مجموعة مؤلّفات كمال يوسف 

  الحاج الكاملة)

 د. الياس ديب الحاج

 lahoudpascale@hotmail.com  

 
03-839043  

عضوة عاملة             
 (باحثة في الفلسفة ولها كتابات قيّمة

  حول فلسفة كمال يوسف الحاج)

-د. باسكال لّحود
 عزيزي

nb44@aub.edu.lb  71 041 567 
عضو عامل              
(أستاذ وباحث في الفلسفة؛ الجامعة 

 األميركيّة في بيروت)
 د. نادر البزري

   safirhighschool@hotmail.com
info@daralbanan.com  

03-476208  
عضو عامل              

(تربوّي وباحث؛ له كتابات قيّمة 
 حول فلسفة كمال يوسف الحاج)

د. سلطان ناصر 
 الدين

wafafiouni@hotmail.com 

  
03-573022 

عضوة عاملة             
(أستاذة وباحثة في الفلسفة؛ أحد 
كاتبات المداخل في مجموعة 

 مؤلّفات كمال يوسف الحاج الكاملة)

-د. وفاء أفيوني
 شعراني

mohamad.eloraiby@gmail.com 03-791922 

عضو عامل              
(أستاذ وباحث في الفلسفة؛ أحد 

مؤلّفات كاتبي المداخل في مجموعة 
 كمال يوسف الحاج الكاملة)

د. محّمد علي 
 العريبي

fadiabdelnour@yahoo.ca  76-426963 

عضو عامل              
(أستاذ وباحث في الفلسفة؛ أحد 

مترجمي كمال يوسف الحاج إلى 
 الفرنسيّة)

 د. فادي عبد النور

عضو عامل                 
ب اإلنكليزّي؛ (أستاذ وباحث في األد

 د. ناجي عويجان



أحد المترجمين المحتملين لكمال 
 يوسف الحاج إلى اإلنكليزيّة)

Frank.darwiche@balamand.edu.lb

  
 

عضو عامل              
(أستاذ وباحث في الفلسفة؛ جامعة 

قيّمة حول فلسفة البلمند؛ له كتابات 
 كمال يوسف الحاج)

 د. فرانك درويش

y.elkhoury@yahoo.com  03-406841  

عضو عامل               
أستاذ في الفلسفة؛ من طّالب 

كمال يوسف الحاج؛ رئيس هيئة 
التنظيم اإلدارّي لجائزة كمال 

  يوسف الحاج

 الخوري أ. يوسف

Mahmoudhaidar327@gmail.com 

  
  

عضو عامل               
(أستاذ وباحث في الفلسفة؛ الجامعة 

  اللبنانيّة)

 د. محمود حيدر

karinenasr@usek.edu.lb 

  
 

عضوة عاملة              
(أستاذة وباحثة في الفلسفة؛ جامعة 

 الروح القدس)

 د. كارين نصر

randaabiaad@usek.edu.lb 

  
  

عضوة عاملة              
(أستاذة وباحثة في الفلسفة؛ جامعة 

  الروح القدس)

 عادد. رنده أبي 

georges.tamer@fau.de 

  

+961-81-230865  
(cell. & 

whatsapp)  

عضو عامل (خارج لبنان)      
(أستاذ وباحث في الفلسفة؛ جامعة 

  إيرلنغن، ألمانيا)

 أ.د. جورج تامر

bahrikhaled99@gmail.com 

 
  

عضو عامل (خارج لبنان)      
(أستاذ وباحث في الفلسفة؛ جامعة 

المنار، تونس؛ له كتابات -تونس
قيّمة حول فلسفة كمال يوسف 

 الحاج)

 أ.د. خالد البحري

 

george.elhage@gmail.com 

 

76 795 766 

عضو عامل (خارج لبنان)      
(أستاذ وباحث في األدب العربّي 
المعاصر؛ جامعة كولومبيا سابقًا، 

نيويورك؛ من مترجمي كمال 
 يوسف الحاج إلى اإلنكليزيّة)

أ.د. جورج نقوال 
 لحاجا

samielhage@hotmail.com 

  
+32-2-26718 21 

عضو عامل (خارج لبنان)      
(أستاذ وباحث في الفلسفة؛ بلجيكا؛ 
أحد كاتبي المداخل في مجموعة 

 مؤلّفات كمال يوسف الحاج الكاملة)

 أ. سامي كمال الحاج

coulouse.fr-georgio.rahal@ict  (خارج لبنان) جورجيو رحال د.  عضو عامل  



جامعة ؛  سفة(أستاذ وباحث في الفل 
        فرنسا؛تولوز الكاثوتيكية 

 


