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 دكتوراه يف علم االجتماع من جامعة السوربون يف ابريس   -
 علم اإلجتماع   حماضر يف أستاذ  -
   والتوثيق يف بريوت والبحوث  االسرتاتيجية الدراسات رئيس سابق ملركز -

 االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية مدير سابق ملعهد العلوم  -
 عميد سابق للمعهد العايل للدكتوراة يف اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية يف اجلامعة اللبنانية  -

 2020عضو اللجنة اإلستشارية العليا لرائسة اجلمهورية اللبنانية الحتفاالت املئوية األوىل للبنان الكبري  -

 2020وزارة الرتبية الستشراف أوضاع الرتبية والتعليم العايل يف لبنان  عضو اللجنة العليا يف   -
 الفرنسية  و  اللبنانيةات مشرف وعضو يف جلان مناقشة أطروحات الدكتوراة يف اجلامع  -

   لبنانية وعربية وإسالمية  ة وحبثيةيأكادمي هيئات علمية واستشارية  عضو يف -

 واألركان يف اجليش اللبناين.استاذ حماضر يف كلية القيادة  -

 له مؤلفات وأحباث ومشاركة يف مؤمترات عربية وإسالمية ودولية حول قضااي فكرية وسياسية وثقافية   -

 
 

                                                         ***************************************** 

     كتب )أتليف(  - أ   

 1987، الوكالة العاملية للتوزيع، بريوت البعثات اليسوعية ومهمة إعداد النخبة السياسية يف لبنان -
                  1995، مركز الدراسات االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق، بريوت يف الرتبية وعلم النفس، اختالف املفاهيم -
، )مع آخرين(، مركز الدراسات االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق،  احلركات اإلسالمية يف مواجهة التسوية  -

 1995بريوت 



العربية  - الكتب املدرسية  الدول اآلسيوية يف  االقتصاد والعلوم  صورة  الدراسات االسيوية يف كلية  ، مركز 
 1997ابريل-/نيسان13 عدد  ،السياسية يف جامعة القاهرة ضمن سلسلة أوراق آسيوية

 1999املؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بريوت  صور املرأة،  -
املركز الثقايف العريب،    ،، ) مع جمموعة من الباحثني(إيران-الغرب  -االسالم والفكر السياسي، الدميقراطية    -

 2000املغرب 
اجلنوب  - وحترير  هللا  حزب  االعالم،  يف  املقاومة  م  ، صورة  جمموعة  الباحثني()مع  الدراسات    ،ن  مركز 

 2001االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق، بريوت 
   2001)مع جمموعة من الباحثني( اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية، لبنان، الكتاب الثالث   القيم والتعليم، -
 1997دار احلدائق، بريوت/-مشكليت-1ثالث قصص لألوالد: -

   2001دار احلدائق، بريوت/-عيشتكم أحلى-2                              
    2002دار احلدائق، بريوت/-رامي لن أيكل الشوكوال-3                              

 2004دار الفكر، دمشق  ، مشاركة  مع آخرين ) مستقبل االسالم -
    2005، دار اهلادي، بريوت دولة بال رجال "جدل السيادة واالصالح يف الشرق األوسط" -
 2006، دار الساقي، بريوت  اجلمهورية الصعبة " ايران يف حتوالهتا الداخلية وسياساهتا االقليمية" -
)مؤلف مشارك( اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية، بريوت،  دراسات التعليم والتغري االجتماعي يف البلدان العربية  -

2006    
 

- Political Islam and European Foreign Policy   perspectives from Muslim 
Democrates of the Mediterranean.CEPS.Brussels 2007 مع آخرين( مشاركة  )   

(  قطر،   3مركز اجلزيرة للدراسات، سلسلة أوراق اجلزيرة )  ،ابالشرتاك مع بشري انفع  ، ايران الدولة واألزمة  -
2008  

االيرانية، مركز احلضارة لتنمية   -، سلسلة الدراسات العربيةجيواسرتاتيجيا اهلضبة االيرانية، إشكاليات وبدائل  -
 2009الفكر االسالمي، بريوت 

 2011ى الفكر اللبناين،بريوت ،منشورات منتدالقدوة ،االمهية وحتوالت الدور )مشاركة مع آخرين(  -
التاريخ والسياسة)مشاركة مع آخرين(:    - السياسات،  العرب وايران،مراجعة يف  العريب لالحباث ودراسة  املركز 

 2012بريوت 



، )مشاركة مع جمموعة من الباحثني(، مركز احلضارة  اسرتاتيجية للحراك العريب-ثورات قلقة، مقارات سوسيو  -
 2012األسالمي، بريوت لتنمية الفكر 

 2012مركز الشرق للدراسات اإلقليمية واالسرتاتيجية، القاهرة،  صورة أملانيا يف كتب التاريخ املدرسية العربية،  -

 2012)مشاركة مع آخرين(،معهد املعارف احلكمية، بريوت  الشيعة يف لبنان، من التهميش اىل املشاركة الفاعلة    -

 2014ة اجملتمع املدين يف دعم عائالت السجناء(،منشورات مجعية شيلد، لبنان،)جتربدعم الفئات املهمشة:  -

مركز احلضارة لتنمية الفكر  اإلسالمي، بريوت    بني صحوتني، اإلسالم السياسي يف شرق أوسط متحول" "    -
2020. 

اإلستغراب  - علم  ،    حوارات يف  اإلسرتاتيجية  للدراسات  اإلسالمي  املركز  مع آخرين(،  بريوت  )مشاركة 
2020.   

                            ************************ 
 :أحباث ومقاالت - ب
 
 21/1981احلدود األوروبية للرتبية، جملة الفكر العريب، عدد -
  1982أبواب إبليس العشرة، جملة العرفان،العددالرابع، جملد سبعون -
 1982الطفل بني الوراثة والرتبية،جملةالعرفان، العدد السادس،جملدسبعون،  -
 75/1987 جملد، 10-9 حول التعليم اخلاص يف لبنان، جملة العرفان، عدد - 

 18/1988 اإلسالمية، عددمستقبل بعثات التعليم يف أفريقيا، جملة الثقافة  -
 11/3/1989، جريدة السفري، بريوت   ،عشر سنوات على الثورة، التحدايت اجلديدة ،إيران -
  ، املؤمتر السابع للفكر االسالمي حول االعالم االسالمي  ،الوعي اإلسالمي يف مواجهة إعالم الشرك الغريب  -

    1989، طهران
 4/1990 عدد ،لدفاع الوطين، مديرية التوجيه يف اجليش اللبناينالرتبية يف عامل القوة والسيطرة، جملة ا -
عدد   - االسالمية،  الثقافة  جملة  االسالمي،  العامل  يف  واالجتماعي  الفكري  التغيري  حركة  يف  املرجعية    خط 

31/1990    



 16/4/1993يف  ،مصلحة االمة يف احلوار، جريدة الشعب املصرية  -
 9/9/1993يف   ، ة السفري، بريوتالسودان يف الئحة االرهاب، جريد -
 1994/ شتاء 77الشباب العريب، أزمة الدور والتباس املفهوم، جملة شؤون عربية، عدد  -
   6/5/1994يف  ،اشكالية الرتبية يف جمتمع متعدد االداين، جريدة السفري، بريوت -
امل  - املضمون، جملة  التأسيس واشكاليات  لبنان، ضرورات  ، ربيع  107عدد    ،نطلق التعليم االسالمي يف 

1994 
الرتبية والتعليم يف االطار التنموي يف البالد العربية، حبث قدم اىل ندوة التكنولوجيا والتنمية اليت نظمتها    -

 1994كانون االول/ ديسمرب  "منظمة املوارد العلمية والتكنولوجيا" يف أكادميية أوكسفورد للدراسات العالية،
 38/1995 عدد ،جملة شؤون األوسط  ، وية، االجتاهات واالحتماالتاحلركات االسالمية والتس -
   112/1995 عدد  ، يف البحث عن نظام املناعة واهلوية، جملة املنطلق -
 129/1996 عدد ،أزمة التحديث الرتبوي يف البالد العربية، جملة الشاهد -
 131/1996عدد  ،الشاهداملسألة الثقافية ومرتكزات املواجهة يف العامل االسالمي، جملة  -
 1996جملة ابحثات، العدد الثالث،  ،بني أسلمة املعرفة وعلوم الغرب -
 115/1996 تعليم الدين أم تعليم عن الدين، األسئلة الصعبة يف جمتمع متعدد، جملة املنطلق، عدد  -
   1996يف شباط  ، جريدة السفري، بريوت، ايران واحلركات االسالمية -
 26/7/1996يف  ،جريدة السفري، بريوت، سلطةاالسالميون وال -
 14/4/1996جريدة اللواء، بريوت، يف  ،العنف يف وسائل االعالم -

- L’image Des Iraniens dans les Manuels Scolaires Arabes,  In 
CEMOTI  Cahiers D’Etudes Sur La Mediterranee’Orientale Et le 

Monde Turco-Iranien  No 22/1966, Paris.  
     137/1997عدد  ،جملة الشاهد  ،أجيال العرب بال مستقبل -
 27/5/1997 ، االسرائيلية لتعديل شروط التفاوض، جريدة السفري، بريوت-الضغوط االمرييكية -
 6/8/1997يف  ، جريدة السفري، بريوت ،االيرانية خطوة اىل األمام؟-العالقات املصرية -
، كانون  149 لرتكية، األمن الضائع، جملة الشاهد، بريوت، عددا-اسرتاتيجيا العالقات العربية -

 1998الثاين/يناير



األردن،  ، االسالميون يف مواجهة االحتالل، قراءة يف جتربة النموذج اللبناين، جملة قضااي شرق أوسطية -
 1998آب/أغسطس ،(5،6) العدد

 58/1998 عدد  ،دولية، دمشقاهلوية الثقافية يف مواجهة العوملة، جملة معلومات  -
 160/1998لبنان يف مواجهة السالم والصراع مع إسرائيل، جملة الشاهد، عدد  -
 162/1999أخالقيات اإلعالم، جملة الشاهد، عدد -
 82/1999عدد ،بريوت، املتوسطة، جملة شؤون األوسط-عقبات الشراكة األوروبية -
 97/1999 عدد  ،اإليرانية، حتوالهتا ومستقبلها، جملة النور، لندن-العربيةالعالقات  -
 98/1999 عدد ،اإلسالميون والدميقراطية، جملة النور، لندن -
  5/1/17/2000يف   ،التطبيع يف لبنان بعد التسوية، جريدة النهار، بريوت -
  92/2000 عدد  ، أسئلة ما بعد التسوية، شؤون األوسط -
 2000 ،ومة اإلسالمية، كتاب أميت يف العامل، مركز احلضارة للدراسات السياسية، القاهرةاملقا -
 http//www.islam on line.net مستقبل حزب هللا إذا حتققت التسوية السلمية، موقع -
 http//www.islam on line.net        االنتخاابت النيابية اللبنانية، موقع -
 94/2000 عدد  ،ز اإلصالحيني، جملة شؤون األوسط املشهد اإليراين بعد فو  -
-/كانون الثاين116جملة النور، لندن، عدد    ،صعود تيار الوسطية واالعتدال، تالزم اإلسالم والسياسة   -
   2001ناير/ي

- 118جملة النور، لندن، عدد  ،بعد عقدين من الثورة، توتر داخلي واستقرار إقليمي ؛إيران -
 2001ذار/مارسآ

- Du Paradox de Camp David au "plan Clinton"   
avecA.B.Antar,In Revue Outre Terre,N 1-Janvier/Mars  

2001,Paris 
 islam on line  31/5/2001موقع  ""تغيري قواعد اللعبة يف لبنان، من ميتلك زمام املبادرة؟ -
 18/11/2001دويل حملاربة االرهاب؟" جريدة النهار، بريوت "هل يصمد التحالف ال -
 2001نوفمرب/-تشرين الثاين ،126"اسرتاتيجية احلرب االمريكية على االرهاب" جملة النور، لندن، عدد  -
،  128"اجلمهورية االسالمية واحلرب االمريكية يف أفغانستان" املصاحل واملخاوف، جملة النور، لندن، عدد  -

 2002يناير/ -ثاينكانون ال



 2002ابريل/-نيسان 131"أمريكا وايران، تصعيد أم مواجهة؟"، جملة النور، لندن، عدد  -
 5/2002/ 279"التصور القومي اليران"، جملة املستقبل العريب، بريوت، عدد  -

- Palestiniens et israeliens, qui terrorise qui? In Outre-
terre,revue francaise de geopolitique.N2, Mai 2002  

السنة الثالثة،   ، 9جملة احلياة الطيبة، بريوت، عدد  ،"األبعاد الثقافية واالجتماعية والدينية لظاهرة العنف" -
   2002ربيع 

    2002العالقات الدولية"، جملة املنطلق اجلديد، العدد الرابع، شتاء وربيع "حوار احلضارات يف ظل  -
    2002سبتمرب/أيلول  ،136"املشروع النهضوي العريب يف املنظور االجتماعي"، جملة النور، لندن، عدد  -
 13/9/2002"ثالثة مناذج من احلروب األمريكية"، جريدة السفري، بريوت، يف   -
 23/10/2002يف  ،اسية والثقافية للفرنكوفونية"، موقع إسالم أون الين"التحدايت السي -
  2002، السنة السابعة، شتاء 22عدد  ،جملة دراسات شرق أوسطية، االردن ،"ما هي معايري التنمية" -

/2003    
   2003شباط  ، 288جملة املستقبل العريب، عدد  ،"ايران اىل أين؟"  -
   15/3/2003يف  ، جريدة السفري ،"عزلة أمريكا" -
في  ،"النظام االقليمي العربي نحو مزيد من التصدع"، جريدة الخليج )االمارات( -

27/3/2003 

 2003/آذار 142عدد  ،لندن ،جملة النور ،"حنو خفض التوتر يف جنوب لبنان" -
 23/5/2003جريدة النهار، بريوت، يف ،"االستجابة اللبنانية مل تكن حبجم التهديد االمريكي" -
 9/8/2003يف   ،"مستقبل النظام االسالمي يف ايران"، موقع اجلزيرة نت -
    145/7/2003 جملة النور، لندن، عدد  ،"ايران ولبنان، من العالقة مع احلزب اىل العالقة مع الدولة" -
 146/8/2003ور، لندن، عدد نجملة ال ،الذهاب حنو واشنطن أو حنو فلسطني؟"  ،"ايران -
 10/2003/ 149جملة النور، لندن، عدد  ، حرب اخلسائر املتبادلة" ؛طني"فلس -
 23/10/2003يف ، "ايران والوضع االقليمي"، موقع اجلزيرة نت -
 150/11/2003جملة النور، لندن، عدد  ،"ايران وسوراي يف دائرة الضغوط األمريكية"-
 1/2004/ 152جملة النور، لندن، عدد  ،"عزلة التيار اجلهادي السلفي" -
 156/5/2004"الشرق األوسط يف مهب االصالح"، جملة النور، لندن، عدد  -



   24/12/2004"أوهام مرحلة ما بعد انسحاب سوراي من لبنان"، جريدة النهار،  -
   28/6/2005 ، جريدة الشرق األوسط ، "أمحدي جناد، )الرئيس االيراين( ماذا سّيغري؟" -
جملة الدراسات االسرتاتيجية، اجمللد األول، العدد األول نيسان    ،بعد االقليمي للملف النووي االيراينال  -
 مركز البحرين للدراسات والبحوث    ، البحرين ، 2005ابريل/ /
(  702-690)  "أمحدي جناد رئيس بسيط لواقع معقد"، جملة الشروق، االمارات العربية املتحدة، عدد   -
/7/2005    
- 691يس ايران اجلديد وملفات ال حتتمل التأجيل"، جملة الشروق، االمارات العربية املتحدة، عدد )"رئ  -

703/ )7/2005   
 2006جملة رسالة النجف، لبنان، العدد الرابع ،  ،"االسالميون والغرب ما عليهما وما بينهما" -
    12/4/2006"الوحدة الوطنية اللبنانية"، جريدة النهار،  -
    2006جملة شوؤن عربية، جامعة الدول العربية، شتاء  ،"ايران يف حتوالت الشرق األوسط" -
    2006\4\12جريدة النهار، يف   ،"االنقسامات داخل الطوائف اللبنانية" -
       13/6/2006 جريدة النهار،من لبنان"  "ملاذا يستمر االحباط املسيحي بعد اخلروج السوري -
  2006\10\27جريدة النهار، يف  ،"هل تعود واشنطن اىل خيار احلرب" -
مركز الزيتونة للدراسات    2006"، التقرير االسرتتيجي الفلسطيين لسنة  2006"ايران والقضية الفلسطينية عام    -

 2007واالستشارات، بريوت، 
النووي االيراين" التقرير االسرتاتيجي، مركز اخلليج للدراسات االسرتاتيجية،  "تطورات ومستقبل الربانمج  -

 2007االمارات العربية املتحدة 
 2007-8- 17"ظاهرة التطرف االسالمي يف العامل العريب" جريدة اللواء االسبوعية، االردن  -
   2007، صيف 39العدد "تداعيات العوملة على مفاهيم الرتبية والتعليم" جملة الغدير، لبنان،  -
   2007جملة شؤون عربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، خريف  ،"الشباب العريب بني هجرتني"  -
"البيئة اليت جذبت القاعدة واخواهتا اىل لبنان"، جملة الدفاع الوطين، مديرية التوجيه، اجليش اللبناين، العدد    -
 2008كانون الثاين   63
، مركز اخلليج  2008-2007"، فصل يف كتاب التقرير االسرتاتيجي اخلليجي   2008-2007"ايران  -

   2008للدراسات، الشارقة 
 2009جملة املستقبل العريب آب  ،"ايران اىل اين؟"  -



ذار  آجملة دراسات شرق اوسطية، االردن، عدد    ،"احتماالت الصدام املسلح بني الوالايت املتحدة وايران"   -
2010 

    2010ربيع ، 141"الصراع على مستقبل اليمن"، جملة شؤون عربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، عدد -
 25/8/2010جريدة النهار،  ، "ماذا يريد الشيعة من دولتهم؟" -
  2011موقع اجلزيرة نت كانون الثاين  ، "احملكمة الدولية : صراع االجندات بني الداخل واخلارج"  -
   2011العام  ، مركز احلضارة، القاهرة ،"لبنان بني حافيت االنفجار واالستقرار": يف كتاب أميت يف العامل تقرير  -
"تداعيات العقوابت على ايران على دول اخلليج"،جملة شرق انمه،القاهرة ،العدد الثامن،يناير/كانون الثاين   - -

2011  
 25/1/2011عدد   ، "أزمات الوحدة واالنفصال"، جملة شؤون عربية، القاهرة -
 2011، صيف 62عدد   ،"البعد االخالقي للرتبية والتعليم"، جملة املنهاج، بريوت -
    16/5/2011ثر السياسة يف عالقة اللبنانيني ابلفلسطينيني"، ملحق فلسطني، جريدة السفري، بريوت، "أ -
 148/2011"أتثري االبعاد الطائفية والعشائرية على الثورات العربية"، جملة شؤون عربية، القاهرة، عدد  -
 2012/ 150، جملة شؤون عربية، القاهرة، عدد التداعيات االجتماعية للثورات العربية  -
   2012جريدة السفري  "االسالميون بعد الثورات: النموذج املؤجل"، -
   2013صيف  63،جملة الغدير ،لبنان العدد "التكفري بعد الربيع العريب" -
   2013خريف  146وسط عدد  االيرانية"،جملة شؤون اال -"العالقات االمريكية -
تداعيات الثورات العربية جتاه القضااي املتداخلة :املسألة اللبنانية منوذجا"" جملة شؤون عربية ،القاهرة ،العدد   -

157 ،2014 
  24/3/2014"سالح حزب هللا اشتباك داخلي واقليمي"،مركز الجزيرة للدراسات، -
السني"،مجلة شؤون عربية،تصدر عن جامعة الدول العربية  "داعش وفشل استعادة االسالم  -

 2014/ 159،عدد 
"تقنيات التواصل الحديثة في خدمة االرهاب" مجلة اتحاد االذاعات العربية،تصدر عن جامعة  -

 2014الدول العربية،خريف 
لة السياسة الدولية، مركز  اإلستدارة األمريكية:"موقع ايران ودورها االقليمي يف اسرتاتيجيات الدول الكربى" جم    -

   2015االهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، ملحق حتوالت اسرتاتيجية،القاهرة،خريف 



"استنهاض اهلوية الوطنية والقبلية حملاربة االرهاب" ، جملة شؤون عربية ،تصدر عن جامعة الدول العربية،القاهرةن    -
 163/2015عدد
الروسي يف سوراي على دول املنطقة"، جملة شؤون عربية، تصدر عن جامعة الدول  "تداعيات التدخل العسكري     -

   164/2015العربية، القاهرة، عدد 
"األسس احلاكمة للتفامهات والتجاذابت يف املنطقة بني روسيا وامريكا وايران وتركيا"، جملة شؤون عربية،تصدر  -

   167/2016عن جامعة الدول العرببة، القاهرة، عدد 
 2016عشر سنوات على مشروع احملافظني اجلدد" جريدة السفري،متوز  2006مقال: " متوز    -

في  مجلة شؤون عربية،   قانون"جاستا" الدالئل والماآلت: واشنطن تستهدف حلفاءها"مقال:  -

 168/2016جامعة الدول العربية،القاهرة،عدد 

شاملة"، جملة شؤون عربية، جامعة الدول العربية، القاهرة،  "مكافحة اإلرهاب بني اخليار اإلنتقائي واملواجهة ال  -
 2017/ صيف 170عدد 

مقال "حتدايت اإلرشاد األسري يف البلدان اإلسالمية"، جملة أسرتنا، تصدر عن األمانة العامة للعتبة احلسينية   -
   2017املقدسة، العراق، العدد العاشر 

مقال "اإلحتجاجات الشعبية يف ايران بني املطالب الداخلية والتفاعالت اخلارجية"، جملة شؤون عربية ، جامعة   -
   173/2018الدول العربية، القاهرة، عدد 

مقال "العقوابت األمريكية على إيران تداعياهتا، وإمكانية حتقيق أهدافها، جملة شؤون عربية عدد   -
175/2018 

 2018طهران، سيناريوهات املواجهة"، جملة الديبلوماسية، بريوت عدد أيلول/سبتمرب -مقال:"واشنطن -

   176/2018مقال :"األبعاد الداخلية واإلقليمية والدولية للمواجهة األمريكية اإليرانية، جملة شؤون عربية عدد    -

املركز اإلسالمي لل   - ثقايف غريب"، جملة اإلستغراب،  دراسات االسرتاتيجية، بريوت  مقال"اجلندر مبا هو حتيز 
 2019/صيف 16عدد



حبث "التمثالت االجتماعية لآلخر وعالقتها ابلتطرف الديين لدى طالب اجلامعات يف لبنان" )مع د.جنوى    -
 2019سبتمرب -أغسطس-يوليو  122حيفويف( نشر يف جملة علم النفس، القاهرة، عدد 

املخادع،  "  - وتفكيالتمكني  األبوية  السلطة  األسرية"،  توهني  املنظومة  اإلستغراب ك  اإلسالمي  جملة  املركز   ،
 2020صيف ، 20عدد للدراسات  االسرتاتيجية ، بريوت ، 

الغربية"    - اإلنسانية  العلوم  في  المنهج  إشكاليّات  المعرفّي  اليقين  مجلة  تهافت  المركز  "،  اإلستغراب، 

 2020، ربيع 19اإلسالمي للدراسات االستراتيجية، بيروت، عدد 

                                  **************************** 
 مؤمترات وندوات  -ج

     1986، بريوت حلقة دراسية " اللبنانيون أمام قضااي رئيسة" يف مجعية متخرجي املقاصد يف  -
   1989 طهران،املؤمتر السابع للفكر اإلسالمي يف   -
   1992، بريوتحلقة دراسية حول الطائف يف   -
   1993 السودان،مؤمتر حوار األداين يف   -
يب يف ظل املتغريات الدولية"، مركز الدراسات العريب األورويب،  املؤمتر الدويل الثاين "حول حتدايت العامل العر   -

   27/1/1994-25، يف القاهرة
   21/4/94-18، قربصالرتبية الدينية يف عامل متعدد األداين، بدعوة من جملس كنائس الشرق األوسط،   -
االجتماعية يف البالد  املؤمتر الدويل االول حول " دور مؤسسات البحث العلمي يف تطوير العلوم االنسانية و  -

   27/3/1995-26 تونسالعربية وتركيا"، 
مؤمتر" مكانة الدراسات االسرتاتيجية الشمولية ودور مراكزها"، بدعوه من مركز جامعة الدول العربية يف   -

    28/4/1995-27تونس 
اجلبل،  - سيدة  دار  يف  عقدت  دراسية  حلقة  االقليمية"،  والتحوالت  لبنان"لبنان  يفكسروان،   ،  5-6-
7/5/1995                                              
   1995ايلول /  14-11، يف  قطرااليرانية، االجتاهات الراهنة وآفاق املستقبل"،  -"مؤمتر العالقات العربية -
        47/1995عدد /لندنندوة " االسالميون يف مواجهة التسوية، التكيف ام التطرف"، جملة النور،  -
   4/4/1996يف  القاهرةة احلرب وثقافة السالم"، بدعوة من جريدة االهرام، ندوة "ثقاف -

https://istighrab.iicss.iq/?id=103&sid=416


االسرتاتيجية،   - الدراسات  مركز  من  بدعوة  والعشرين"،  احلادي  القرن  خارطة  على  العريب  "الوطن  مؤمتر 
                                         1996ابريل /-نيسان 3-1، القاهرة

  1996،  يف حزيران  طهران ،فة عاشوراء"مؤمتر"االمام اخلميين وثقا  -
  18يف    دمشق،  حماضرة القيت يف مكتبة االسد يف  ،"متغريات السالم ومستقبل املواجهة العربية االسرائيلية" -

   1996ايلول 
   1996كانون االول   12-10، يف طهران ،مؤمتر"االعالم واالخالق"  -
سواء"   - "كلمة  املسيحية،    ،مؤمتر  االسالمية  يف  بريوتالعالقات  من  13-14/11/1996،  بدعوة   ،

 مؤسسات االمام الصدر يف لبنان 
يف   - الطاشناق  حزب  اليها  دعا  االسرائيلي"  الرتكي  التعاون  "آفاق  بريوت  ندوة  يف  الصحافة  يف  نقابة 

 االسرائيلي -قدمت فيها ورقة االطار االقليمي للتعاون الرتكي ،26/6/97
   11/7/97، يف بريوتعقدت يف  ،بدعوه من منتدى احلوار ، أي مواطن، أي جمتمع نريد؟"ندوة " -
التغيري" - ورهان  املدين  اجملتمع  "مؤسسات  يف    ،ندوة  املنطلق  جملة  العدد    ،بريوتعقدهتا  يف  وصدرت 

   1997صيف  -/ربيع118
يف   - االجتماعية  الشؤون  وزارة  عقدهتا  عمل  يف   بريوت ورشة  اسرته"  يف  الطفل  - 17  حول"رعاية 

18/9/1997   
ديسمرب/    20اىل    18، من  بريوتبدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية، يف    ، مؤمتر "العرب والعوملة" -

   1997كانون االول 
ندوة "اليوم العلمي للبحث االجتماعي امليداين"، بدعوة من مركز االحباث يف معهد  العلوم  االجتماعية يف   -

   1998شباط/فرباير  28، بريوتاجلامعة اللبنانية، يف 
بدعوة من طالب الدراسات    ،يف مؤمتر "قراءة لواقع الدعوة يف لبنان"  "، االسالميون وجتربة العمل السياسي" -

   30/8/1998و29بني  ،بريوتيف  االسالمية
الدول العربية، يف   - تفكري(، بدعوة من مركز جامعة  بعد برشلونة"، )حلقة  "املتوسط    3من    ،تونسمؤمتر 
   6/9/1998اىل
االورويب - والتعاون  االوسط  الشرق  يف  والسالم  مركز    ، املتوسطي"  -مؤمتر"االمن  من  بدعوة 

EBENHAUSEN  11/10/1998اىل  9من ،املانيايف                                        



بدعوة من مؤسسة   17/3/1999ويف  16/2/1999، بريوت املتوسطية"، يف  - ندوة "الشراكة االوروبية -
    فريدريش ايربت

     11/3/1999-9يف  ، دمشق ، الفكر السياسي االسالمي على ضوء جتربة الثورة والدولة يف ايران""مؤمتر -
اىل    10من    الكويتبدعوة من وزارة االعالم يف الكويت،    ،أتسيس جملة العريب"ندوة "اربعون عاما على   -

12/4/1999 0    
  14/8/1999  ، يفجبل عامل، لبنانااليرانية"، بدعوة من هيئة احلوار الثقايف يف  -"العالقات العربية  ندوة -
 13/11/1999-12، يف بريوتمؤمتر "اهلوية الثقافية"، بدعوة من مركز الصدر للدراسات،  -
يف   - الدولية"،  العالقات  يف  االنسان  الربملانية  ايطاليا   Palermoمؤمتر"حقوق  اللجنة  من  بدعوة   ،

   8/1/2000-7االيطالية، يف 
مؤمتر "املصادر الدينية حلقوق االنسان ومسامهة االداين يف دعم ثقافة حقوق االنسان وتطويرها"، بدعوة   -

 25/3/2000-42يف  ، بريوتمن جملس كنائس الشرق األوسط، 
   7/4/2000-3 ،اجلزائر "املؤمتر القومي العريب العاشر"،  -
العريب"،   - الوطن  على  والثقافية  السياسية  العوملة  الريموكمؤمتر"انعكاسات    26و25يف    ،االردن-جامعة 

   0 2000ااير/
   8/7/2000، يف االردن-عمان"دروس حترير اجلنوب"، بدعوة من مؤسسة عبداحلميد شومان،  ندوة -
حلقة نقاش حول االبعاد الثقافية والرتبوية واالجتماعية، بدعوة من جملس كنائس الشرق   ،ندوة "العيش معا" -

   30/9/2000و29يف  ،بريوت، األوسط وابلتعاون مع معهد احلياة والسالم يف السويد
االسالمية"  ندوة - للسياسة  الشرعية  االسالمية،  "األصول  والدراسات  الشريعة  من طالب كلية    ، بدعوة 

       24/9/2000و23يف  ،بريوت
،  "االسالميون وحرية التعبري"، بدعوة من بيت الدعوة والدعاة ومعهد الفكر السياسي االسالمي  حلقة نقاش -

   25/9/2000يف  ،بريوت
                                          4/10/2000-2يف  ،عمان-الردنا  ،جلنة يوم القدس بدعوة من ، ندوة "يوم القدس" -
"املنعكسات األمنية للتحوالت اجلارية يف اهلياكل االسرتاتيجية   ورشتا عمل برانمج الشرق األوسط : حول -

 The International Institute For بدعوة من،  والسياسية واالقتصادية االقليمية والعاملية"
Strategic Studies 2000أوكتوبر/تشرين األول  28-24يف  ، القاهرة 



، يف  طهرانندوة "آفاق التطورات يف الشرق األوسط"، بدعوة من معهد الدراسات السياسية والدولية يف   -
19/11/2000   
  ، االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجيةندوة "العوملة وأتثريها يف اجملتمع والدولة"، بدعوة من مركز   -

    2001شباط/فرباير  5-4يف  ،أبوظيب
    2001نيسان/أبريل 25-24، طهراناملؤمتر الدويل لدعم اإلنتفاضة الفلسطينية،  -
العربية  ندوة - العالقات  الشمال  ، االيرانية"  -"واقع وآفاق  يف    ، طرابلس  ،لبنان  ، بدعوة من رابطة خرجيي 

11/5/2001 
 15/5/2001يف  ،طرابلساملؤمتر الرتبوي االسالمي السادس،  -
 18/8/2001يف  ،معروب، جنوب لبنان "حوار احلضارات يف ظل العوملة"،  ندوة -
العربية يف  -بدعوة من مركز الدراسات الثقافية االيرانية،  "؟"كيف نواصل مشروع حوار احلضارات  مؤمتر -

 19/1/2002، يفدمشق
ا - العالقات  تطوير  ومعهد  –لعربية  "مؤمتر  بريوت  يف  العربية  الوحدة  دراسات  مركز  من  بدعوة  االيرانية" 

  27/1/2002-23، من طهرانالدراسات السياسية والدولية يف 
آذار/مارس   9و8،  صور، جنوب لبنان،  حلقة دراسية حول "التعليم والتغري االجتماعي يف الدول العربية" -

   للعلوم الرتبوية بدعوة من اهليئة اللبنانية  2002
االسالمية"  مؤمتر - الدول  الصحية يف  والرعاية  التنمية  على  وأثرها  املنظمة  الكويت،  "العوملة  من  بدعوة   ،

    2002آذار  27-23من ، االسالمية للعلوم الطبية
   2002-/نيسان  22– 20 ، دمشقمؤمتر "املرأة وحتدايت عصر جديد"، بدعوة من دار الفكر،   -
مؤسسة ع - العريب"حماضرة يف  النهضوي  للمشروع  االجتماعي  "البعد  بعنوان  احلميد شومان  األردن،    ، بد 

     2002نيسان/ أبريل 24يف  ،عّمان
   2002/ أاير/  6و  5يف  ، قصر األونسكو، بريوتمؤمتر األسرة العربية األول،  -
الدولية   - والتطورات  العربية  احلادي عشر حول"النهضة  الثقايف  عمان  وزارة    ،املعاصرة"ملتقى  من  بدعوة 

 2002أيلول/سبتمرب  ،19-16، يف عماناالردن،  ، ردنيةالثقافة االا 
- European- Islamic Intercultural Dialogue مدينة   يف  املانيا  يف 

Brandenburg بدعوة من       , Institute For Foreign Cultural Relations   27من    
    2002تشرين األول /أوكتوبر  30اىل 



 2/12/2002 ، االسكوا يف بريوتبدعوة من ،  الصادر عن االسكوا ، ندوة حول كتاب "أايد مرئية" -
واهلبوط" - الصعود  بني  االسالمية  "احلركات  الين،    ،ندوة  أون  اسالم  شبكة  من    20يف    ،القاهرةبدعوة 
/1/2003   

العراق   - على  "احلرب  والدولية"ندوة  واالقليمية  احمللية  للدراسات  ، وتداعياهتا  اللبناين  املركز  من  ،  بدعوة 
     8/3/2003يف  ،بريوت

 2003/متوز/ 2، يف بريوت ، "مؤمتر "املناهج الرتبوية يف العامل االسالمي -
   3/7/2003يف  ،بريوت ،مؤمتر "االنتفاضة/املقاومة الفلسطينية"، مركز ابحث للدراسات -
     16/12/2003يف  ، جامعة دمشق ،السورية منوذجا"–االيرانية  /العربية  -قات االيرانيةندوة "العال -
السياسية والدولية،   - الدراسات  احتالل العراق" مركز  بعد  الفارسي  اخلليج  االقليمية يف  "التطورات  مؤمتر 

  2004شباط/ فرباير 18-17 ، يفطهرانوزارة اخلارجية االيرانية، 
العر  - "احتالل  العربية،    ،اق وتداعياته عربيَا وإقليميَا ودوليَا"مؤمتر  الوحدة  - 8يف    ، بريوتمركز دراسات 

11/3 /2004      
   9/3/2004يف  ،  بريوتاللقاء التشاوري حول األمن وعدم االستقرار إقليميَا ودوليَا، بدعوة من االسكوا،   -
ترشيدها" - وسبل  آفاقها  االسالمية،  "الصحوة  املذاهب  ،  مؤمتر  بني  للتقريب  العاملي  اجملمع  من  بدعوة 

     7/5/2004-5يف  ،طهراناالسالمية، 
 2004أاير/مايو  28-27، جامعة اصفهان ،مؤمتر "الشرق األوسط بعد احتالل العراق" -
  20-19،  دمشقمؤمتر "املرأة واالصالح والتجديد والتنمية"، بدعوة من املستشارية الثقافية االيرانية يف   -

    2004يونيو  /حزيران
بدعوة من اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية واجلمعية الكويتية    ، مؤمتر "اصالح التعليم العام يف البلدان العربية" -

    11/2004/ 20-19 ، بريوت ،لتقدم الطفولة العربية
 13/3/2005يف  ، سورايجامعة محص،  ،ندوة "الشرق األوسط الكبري وتداعياته على املنطقة" -
     niveau de l,enseignement                                 عمل  ورشة  -

    : superieur dans le monde arabe: amelioration ou baisse ?    
بدعوة من :       L, Institut Francais du Proche Orient-  17-18 Mars 2005,  

Beyrouth      
 



 2005/ 3/ 24-23 القاهرة  ،بدعوة من اليونيسف وجامعة األزهر  ،ندوة "محاية الطفل يف االسالم" -
والفلسفية  - احلكمية  املعارف  معهد  واالجتماعية"،  الرتبوية  وأتثرياته  "العنف   /29/3يف  ،  بريوت  ،ندوة 

2005 
    Problems and Prospects of the Middle East, The Greater Middle East 

-invitation. Institute for research and Development in Humanities and 
center for Dialogue of Civilisations .Tehran 12-13 June 2005  -  
  

-  " Colloque:Partenariat Euro-Mediterraneen: Etat Personne et 
Religion  .Academie d`ete .Universite Jean Moulin Lyon 3-France- de 
11-13 Juillet 2005       

بدعوة من منتدى املعارج حلوار االداين، كنيسة القديس يوحنا الدمشقي،    ، ندوة "التطرف الديين ونبذ االرهاب"  -
   27/7/2005يف  دمشق 

بدعوة من املركز   ، يف خضم التحوالت احمللية واالقليمية" 2005ورشة عمل "االنتخاابت النيابية يف لبنان  -
 7/2005/ 29و 28يف  ،بريوت  ،اللبناين للدراسات

،  الردنا"، مركز دراسات الشرق األوسط، 2015السيناريوهات احملتملة عام   ...مؤمتر "العرب واسرائيل  -
 2005تشرين الثاين  27-29

"مشروع الشرق األوسط   ، جامعة القاهرة، مركز الدراسات والبحوث السياسية-املؤمتر السنوي التاسع عشر  -
    2005ديسمرب /كانون األول  28-26من ، قاهرةة العربية"، الكبري : جدال الداخل واخلارج ومستقبل املنطق

لبنان،   ،بدعوة من مجعية جيل 0ورشة عمل " أزمة حقوق االنسان بني اجملموعات الطائفية وبناء الدولة"  -
   22/1/2006يف  ،، الصاحليةصيدا

 16/3/2006، يف وتبري ندوة "سؤال املواطنة يف لبنان" بدعوة من اجمللس الثقايف للبنان اجلنويب،  -

ندوة "أثر تعدد منظومات القيم على تربية االطفال"، بدعوة من اهليئة الوطنية للطفل اللبناين واهليئة النسائية   -
    2006\3\23يف  ، بريوتيف مجعية املربات اخلريية، 

 4/2006/ 16-14، يف طهراناملؤمتر الدويل الثالث لدعم القدس والشعب الفلسطيين،   -

 27/4/2006، يف صيدا بدعوة من مركز التوثيق والبحوث "  ،"مستقبل العراق" ندوة -

 24/5/2006و23يف  ،بريوتبدعوة من منتدى الفكر اللبناين،  "،ثقافة املقاومة"مؤمتر  -



 6/2006/ 4و3، يف بريوت، بدعوة من مجعية التعليم الديين االسالمي، "القيم والتعليم"مؤمتر  -

ندوة "احلرب االسرائيلية على لبنان : التداعيات اللبنانية واالسرائيلية واتثرياهتا العربية واالقليمية والدولية"   -
 1/9/2006و 8/ 31يف  ، بريوت بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية، 

  -للصراع العريب 2015لتوجيه املشاهد املستقبلية احملتملة عام  الربامج فلسطينيا وعربياندوة "السياسات و  -
، ومركز دراسات الشرق  دمشق، االسرائيلي" يف دمشق، بدعوة من املركز العريب للدراسات االسرتاتيجية

    14/9/2006يف  ،عمان، األوسط
-"Political islam and the european neighbourhood -policy",Workshop 

organised by CEPS,Fundacion tres culturas and FRIDE. 

SEVILLE,ESPAGNE, 24- 25 Novembre 2006 
عدد    ،بريوتجملة الدراسات الفلسطينية،  ،ندوة "لبنان واحلرب االسرائيلية حتليل للمقدمات وتقومي للنتائج" -

 2006خريف  ،68
 - (institut francais Guerre et leadership . workshop organise par IFPO 

2007 \4\le 28   – Beyrouthet FREDERICH  EIBERTH. du proche orient)  
 2007\5\23، يف دمشق أتثري االوضاع الدولية على دور سوراي االقليمي، ندوة يف جامعة -
االردن،  االعالم ودورمها يف الدفاع عن ثوابت األمة"، املركز االردين للدراسات واملعلومات، ندوة "الثقافة و  -

 2007\6 \ 6-5يف  ،عمان
  25، فی قطر ،"صورة ايران يف عيون امريكا واسرائيل" قناة اجلزيرة حول ندوة مركز اجلزيرة للدراسات -

    2007ايلول \سبتمرب
  ، الفلسطينيون يف لبنان، الواقع وآفاق املستقبل"، املنظمة الفلسطينية حلق العودة"اثبت"مؤمتر "الالجئون  -

   2007-10-25يف  ،بريوت
السكندرية  ابدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية واملعهد السويدي يف ، االسالمي"-"احلوار القومي ندوة -
 2007-11-9يف  ،االسكندرية، 
بدعوة من جامعة حممد اخلامس السويسي ومركز خالد احلسن   ،واخلطاب االنساين العاملي" مؤمتر "تنميتنا  -

 1/2008/  29-28يف  ،الرابط ،املغرب  ،للدراسات

  ،قطر–لدوحة ا ،بدعوة من مركز اجلزيرة للدراسات لبحث العالقات العربية االيرانية والرتكية ، منتدى الشرق -
    2008حزيران  6و5يف 



- 25، عمانبدعوة من املركز االردين للدراسات واملعلومات،  ،عيش مشرتك يف ظل قيم مشرتكة"ندوة "حنو  -
26-2008    

  ،صوربدعوة من مركز الشؤون االجتماعية يف  ،ندوة "سوق العمل يف قضاء صور واقع، مشكالت وحلول" -
 2008حزيران/

- City debates,spaces of faith and fun,27-28/october 2008,Departement 

of architecture and design AUB,2008 

 

- Political Islam in the Middle East and North Africa بدعوة  من  -(  IPPR)                
Institute for Public Policy Research 

. LONDON  25 -Novembre/2008 
 

     :مشاركة بحثية سوسيولوجية مع هيئات دولية -
1-ILO : 

La situation socio-économique dans les régions touchées par la guerre au 

Liban.2009 
2-Italian embassy: 

projet d'evaluation de la performance des municipalites de la province 

de Nabatiye  2010   

  
3-Frederich Eibert: 

Journalist protection during international and national conflicts  2010   

  
4-fondation Drossos,suisse: 

”projet de soutien aux familles des prisonniers au sud Liban en 

collaboration avec association Scheild 2011-2013  

  
 29/1/2009، لبنانبدعوة من جامعة سيدة اللويزة،  ،اجتماعي جديد، أي دولة نريد ؟""حنو عقد  -
/  16-15 ،عماناالردن، بدعوة من مركز دراسات الشرق االوسط،  "،ماذا بعد ؟ حرب غزة..." -
2/2009   
 2009/آذار 16-14، قطربدعوة من منتدى اجلزيرة،  ،"الشرق االوسط بني االعالم والسلطة" -



-10يف ، بريوت"االسالميون ونقاش ما بعد املشاركة السياسية يف العامل العريب"، بدعوة من مؤسسة كارنيغي،  -
11/4/2009    
ندوة "الواقع الرتبوي والثقايف الفلسطيين : االشكاليات واالحتياجات" بدعوة من اجمللس االعلى للرتبية   -

   2009/نيسان،  30و 29يف  ، بريوتوالثقافة يف منظمة التحرير الفلسطينية، 
-"comite de reflection sur le liban »,Academie Diplomatique  

Internationale, paris,12-13 juin 2009- 
من   ، االردن ،عمانبدعوة من مركز دراسات الشرق االوسط،  ،"مشاريع التغيري ومستقبلها يف املنطقة العربية" -

 21/10/2009اىل 19
ورشة عمل حول "االسالموية واجملتمع املدين يف العراق" بدعوة من املركز الكندي الحباث التنمية الدولية   -

 6/11/2009يف  بريوت ،  CNRSوبيت العلوم االجتماعية التابع لل
Conference:"le systeme plitique libanais" collectif de citoyens libanais et 

amis du Liban,Paris 15,2,2009 

Les mobilisations en scene:Image du reel et verite'de l'image,IFPO, 

Beyrouth,20,11,2009 
Rencontres scientifiques franco-irakiennes,IFPO,Beyrouth 8-11/12/2009 

 2/12/2009يف  ، بريوت"االنسان يف فكر االمام الصدر" بدعوة من مركز للجراسات واالحباث،  مؤمتر -

يف   ،بريوت بدعوة من مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  ، "2010"القضية الفلسطينية  مؤمتر -
1/2010 
زيتونة للدراسات  بدعوة من مركز ال  ،حلقة نقاش "الدور الرتكي وانعكاساته على القضية الفلسطينية" -

 1/4/2010يف  ، بريوتواالستشارات، 
بدعوة من مركز دراسات الوحدة   ،مؤمتر "السياسات الدينية للقوى االستعمارية يف البالد االسالمية" -

 4/5/2010يف  ، بريوتاالسالمية، 

وجيه والتعليم  مؤمتر "التوجيه املهين بني سوق العمل والتخصص اجلامعي"، بدعوة من املركز االسالمي للت -
   6/5/2010يف  ،بريوتالعايل، 

- 22، يف قطر، بدعوة من قناة اجلزيرة، "العامل العريب واالسالمي : رؤى بديلة"منتدى اجلزيرة اخلامس  -
24/5/2010   
بدعوة من برانمج االمم املتحدة اإلمنائي، وجملة وجهات   ،" 2009مناقشة "تقرير التنمية االنسانية العربية  -

   23/5/2010، يف الدوحة، قطرنظر، 



الندوة التكرميية للدكتور انصر الدين االسد، بدعوة من مركز دراسات الوحدة االسالمية ومجعية الدعوة   -
   4/7/2010-3، يف االردن، عماناالسالمية العاملية،  

لبنان،  بوفخر "سرية انيس نقاش الذاتية"، بدعوة من املركز الثقايف الدميقراطي، ندوة "مناقشة كتاب صقر ا -
   19/7/2010، يف طرابلس

   19/7/2010يف  ،بريوتمؤمتر "األقصى يف خطر" بدعوة من مؤسسة القدس الدولية،  -
تيجية ومركز  بدعوة من مركز الشرق للدراسات االقليمة واالسرتا  ،ندوة "ماذا بعد العقوابت على ايران" -

   13/11/2010، يف القاهرةيف كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة يف اجلامعة االمريكية يف  ، الشرق االوسط
-19، قطرندوة "ايران والعرب مراجعة يف التاريخ والسياسة"، بدعوة من املركز العريب لألحباث والدراسات،  -

20 /2010 
  يعة لبنان: حتوالهتم السياسية واالجتماعية" بدعوة منش  "les chiites du liban "  ندوة -

IFPO  )24/1/2010يف  ،بريوت  ،)املعهد الفرنسي للشرق االدىن 

يف   ،بريوت  ،، بدعوة من مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات"العامل االسالمي والقضية الفلسطينية"ندوة  -
25/1/2011    
   4/2011/ 29 ، بريوت، بدعوة من التيار الوطين احلر، "وأتثرياهتا على لبنانالتغريات العربية "ندوة  -
 30/10/2011يف  ،اليمونة لبنانندوة حول "ثقافة التطوع"، بدعوة من املركز الثقايف يف  -
    2/12/2011، بريوتاملعرفة والثقافة والعوملة" دار الندوة،  "ندوة حول كتاب :   -
 9/1/2012، بريوت ،االسالميون والثورات العربية، مركز احلضارة لتنمية الفكر االسالميندوة  -
بدعوة من مركز الزيتونة   ،2012-2011م ا حلقة نقاش القضية الفلسطينية، التقدير االسرتاتيجي للع -

 19/1/2012 ،  بريوت  ،للدراسات واالستشارات
 25/1/2012 ،بريوت كز الفكر االسالمي املعاصر، ندوة "حتدايت االعالم االسالمي" بدعوة من مر  -
ندوة "الثورة واالنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب" بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية واملعهد   -

   2/2012/ 9-6من  ،تونسالسويدي ابالسكندرية، 

  ريوت، بمؤمتر "اصالح السياسات االجتماعية يف لبنان"، بدعوة من املركز االستشاري للدراسات والتوثيق،  -
  3/2012/-16-15يف 
   26/3/2012يف  ،بريوت  ،ندوة "املشهد العريب... الواقع واالحتماالت" بدعوة من حركة األمة -



  ، طهرانعوة من مركز الدراسات الثقافية واالجتماعية، بد ،املؤمتر الدويل األول للعلوم االنسانية االسالمية -
    2012 /21/5-19من 

   21/6/2012 ، بريوتاحلج والصحوة االسالمية"، بدعوة من جتمع العلماء املسلمني، "مؤمتر  -
االسالميون، فلسطني ونظام احلكم بعد الثورات العربية"، بدعوة من مؤسسة الفكر االسالمي املعاصر  "مؤمتر  -
 9/2012/-13-12يف  ،بريوتكز الزيتونة للدراسات ومركز دراسات فلسطني والعامل، ومر 

بدعوة من املركز العريب  ، مؤمتر "االسالميون ونظام احلكم الدميقراطي يف املرحلة االنتقالية للثورات العربية" -
   2012تشرين االول/أوكتوبر  7و6يف  ،قطرلالحباث ودراسة السياسات، 

مؤمتر "الدين والدولة يف الوطن العريب"، بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية واملعهد السويدي   -
    2012تشرين األول/أوكتوبر  17اىل 15، احلمامات من تونسابالسكندرية، 

 les impacts regionaux de la crise "مؤمتر التداعيات االقليمية لألزمة السورية "  -

syrienne ،بدعوة من معهد اجلامعة االوروبية Institut de l’universite’ europeenne   فلورنسا
   2013حزيران/يونيو  5،ايطاليا/

حلقة نقاش "قراءة في تجربة االسالم السياسي في مصر" بدعوة من مركز الصدر للدراسات   -
   25/7/2013،بيروت 

نقاش:ورقة عمل حول "مستقبل الحركات االسالمية ودورها على ضوء التطورات  حلقة  -
 8/2013/ 15المصرية " بدعوة من المركز االسالمي للفكر المعاصر بيروت في

 

ندوة :"دور النخبة بين التبعية الثقافية والتبعية السياسية " بدعوة من مركز النيل  -
    22/8/2013روت في الحضاري،ومركز العقل العربي للقانون"،بي



ندوة:"التحوالت السياسية يف املنطقة ومستقبل العالقات بني السنة والشيعة" بدعوة من مركز احلضارة وجامعة   -
   19/9/2013املصطقى العاملية يف قم ،ايران/ 

عمان/ - االردن،  السياسية/  للدراسات  القدس  مركز  من  بدعوة  العرب"  وربيع  - 28مؤمتر:"املسيحيون 
29/2013   

 2013خريف  146االيرانية"،جملة شؤون االوسط العدد -دوة "العالقات االمريكيةن -

ندوة:"مستقبل االسالم السياسي يف الوطن العريب"،بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت، واملعهد   -
 (     11/2013/  30السويدي يف االسكندرية،)بريوت يف 

 4/12/2013النووي االيراين" مركز عصام فارس، بريوت،  ندوة "ماذا بعد االتفاق حول الربانمج -
بريوت   - للدراسات،  اللبناين  املركز  من  بدعوة  قدما""،  واملضي  املراجعة  وسوراي  "لبنان  عمل  ورشة 

6/12/2013 
   8/12/2013مؤمتر "آفة املخدرات،االسباب واحللول".بدعوة من جملس العمل البلدي ،النبطية،لبنان  -
 17/12/2013على االنتفاضات العربية" مركز عصام فارس،بريوت،ندوة "ثالث سنوات   -
 16/2/2014-15كلية االداب يف   بغدادمؤمتر :" حوار الثقافات واالداين"جامعة  -

ندوة "أتصيل الرتاث العريب: رؤية بني احلداثة واهلوية وحتدايت املستقبل" بدعوة من وزارة االعالم اللبنانية   -
 2014/ 6/ 11 -10 -9للتنمية االدارية )اجلامعة العربية( بريوت يف واملنظمة العربية 

،بريوت  حلقة حوارية:"جتربة االسالميني يف احلكم بني النظرية والتطبيق"،بدعوة من املركز االسالمي املعاصر -
 11/6/2014يف 

اال :  ندوة - النووي  الربانمج  حول  املفاوضات  فارس،  "تداعيات  عصام  مركز  من  بدعوة    بريوت يراين" 
11/6/2014 

 20/6/2014بريوت،"ندوة املواطنة وحقوق االقليات "،بدعوة من دار الندوة،  -
بيت  بريوت،مؤمتر :"حقوق السجناء واقع وحتدايت" بدعوة من اجلمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء،  -

 27/6/2014احملامي 
   9/10/2014يف بريوت قضااي املرأة" اهليئات النسائية، مؤمتر :"املنظمات الدولية و  -
- 14يف  الصني "امللتقى االكادميي للحوار الثقايف بني اجلامعة اللبنانية وجامعة الدراسات االجنبية يف بكني"،  -

21/8/2014    
 



ندوة  "مرجعيات التكفري وآفاقه املستقبليه"،بدعوة من منتدى الفكر واالدب،صور،جنوب   -
  29/11/2014لبنان،

االوسط"، - الشرق  يف  الفرنكوفونية  للجامعات  اإلقليمي  ظيب،   3/2015-1"املؤمتر  العربية    أبو  االمارات 
 املتحدة

"مستقبل التغيري يف الوطن العريب"، بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية،واملعهد  السويدي يف   -
 12/11/2015-9يف  بريوتاالسكندرية، 

  بريوتاالرهاب يف سوراي"، بدعوة من معهد الدراسات املستقبلية،  ندوة :"احلرب الروسية على -
21/11/2015 

 
 

 Soutenance  DE THESE  « LES PARTIS LIBANAIS ET LA REFORME DE 

L’ÉTAT AU PRISME DES PRIORITES ELECTORALES » (1992-

2009).Universite’ de Lyon.France 

 
 

ندوة "املؤسسات التعليمية وحتدايت الرتبية على املواطنة يف اطار التنوع الثقايف" بدعوة من جامعة االداب   -
   20/1/2016يف بريوت والعلوم اللبنانية، 

الشرق   - يف  اجليوبوليتيكية  اخلارطة  رسم  اعادة  يف  ودورها  األجنبية  والتدخالت  الداخلية  "النزاعات  ندوة 
 5/2/2016يف  اجلامعة اللبنانية د العايل للدكتوراة يفاالوسط"،بدعوة من املعه

ندوة: "احلوار الثقايف بني ايران والعرب"، بدعوة من املستشارية الثقافية االيرانية، وكلية احلقوق يف اجلامعة   -
   1/3/2016يف   بريوتاللبنانية، ومركز احلضارة لتنمية الفكر االسالمي:  

ات"،بدعوة من مركز النهرين للدراسات االسرتاتيجية، ومركز دراسات  مؤمتر:" خطاب التطرف وعنف االصولي -
 8/3/2016-7، يف العراقجامعة الكوفة،  

- Colloque international  sur” la nouvelle diplomatie francaise au  Moyen 

orient” organise’ par Academie de Geopolitique de Paris.le 23juin 2016. 

Parisla Sorbonne. Universite’ de 
 

مؤمتر "الشرق األوسط يف ظل النظام العاملي اجلديد، وتداعيات الصراع العاملي على املنطقة" بدعوة من مركز   -
 2016متوز  15-12يف بريوت  البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف اجليش اللبناين،

 



   13/7/2016 بريوت،"، حماضرة يف مؤسسة االمام احلكيم يف 2006"عشر سنوات على حرب متوز  -
 

مؤمتر "التداعيات االجتماعية بعد "داعش"اشكاليات خطاب التطرف الديين" بدعوة من مؤسسة احلكيم يف   -
 3/11/2016و2يف بريوت بريوت، وبيت احلكمة يف العراق،

- Colloque:”les martyres mis en scene dans l’espsce 

public(Liban.Iran).journees d’etudes 4 et 5 novembre 2016.Univr.Aix 

Marseille.France 

 

"مؤمتر الطف الدويل الثامن" بدعوة من كلية اآلداب، اجلامعة املستنصرية بعنوان  "الزايرة األربعينية..مسرية   -
 11/2016/ 29-28يف  بغداد للتكامل اإلنساين"  

 
  الثابت واملتغري"   2016و  1982ندوة يف معرض الكتاب الدويل يف بريوت:مناقشة كتاب "حزب هللا بني   -

 5/11/2016يف بريوت 
 

Soutenance de thèse : « Le partenariat Euromed. Contribution à l’étude du 

 Bordeaux.France».Universite’ de  power de l’Union Européenne-soft

16/12/2016  

 12/1/2017مؤمتر اإلرشاد األسري ، بدعوة من مركز أمان والعتبة احلسينية املقدسة يف العراق، بريوت يف   -
 

   1/2017/  24اىل21"مؤمتر احلوار الثقايف بني العرب وايران"، بدعوة من جامعة العالمة الطباطبائي، طهران ، -
 

، بدعوة من مركز الزيتونة   2017-2016تقدير اسرتاتيجي  -مؤمتر :" قضية فلسطني :تقييم اسرتاتيجي -
   15/2/2017يف  بريوتللدراسات واالستشارات،  

أاير/مايو   17و16، صوفيا، بلغاراي مؤمتر الدين واإلرهاب، بدعوة من مركز دراسات الشرق األوسط ،  -
2017 

 
، ورقة حبثية حول "أولوايت  2017يوليو/-متوز  4-2 مشهد  إلذاعات اإلسالمية،مؤمتر احتاد القنوات وا  -

 السياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط".  
 30/10/2017 قم ، ايران،مؤمتر "القرآن والعلوم اإلنسانية"، بدعوة من جامعة املصطفى العاملية،   -



اإلستفادة من دروس املاضي لبناء مستقبل أفضل"بدعوة من  ،  بلفور"الواقع العريب بعد مائة عام على وعد    - 
 2017تشرين الثاين   5-4 دمشق مؤسسة وثيقة وطن،  

ندوة "دور مراكز التفكري اإلقليمية يف عملية صنع القرار،قضية فلسطني منوذجا"" بدعوة من مركز الزيتونة    -
 30/1/2018 بريوت لدراسات واإلستشارات، 

إيران: حنو مستقبل مشرتك، األمن والتعاون واإلستقرار، بدعوة من املركز اإلستشاري  مؤمتر العرب و  -
   18/1/2018و17يف  بريوتللدراسات والتوثيق، 

 2018/ 28/1-27يف  بغدادمؤمتر بغداد عاصمة اإلعالم العريب،  -
 



 2018/ 21-20بريوت مؤمتر التأصيل الثقايف للعلوم اإلنسانية، بدعوة من جامعة املعارف، -
،  طهراناملؤمتر الثاين والثالثني للوحدة اإلسالمية، بدعوة من اجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية،  -

24-26/11/2018 
   29/11/2018-28،العراق  مؤمتر"الدراسات اإلنسانية الواقع والوظيفة"، جامعة واسط ، -
، واجلامعة  لمي والتكامل االجتماعي" بدعوة من جامعة املوصاملؤمتر الفكري الثاين حول: "التنوع الديين والقو  -

 2019/  7/  1اىل    30/6  العراق،التقنية الشمالية، واجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، املوصل /

الشؤون االجتماعية يف   - اليونيسف ووزارة  ، بريوت  لبنانورشة عمل"احلماية االجتماعية" بدعوة من منظمة 
24/1/2019  . 

الغبريي،   - وبلدية  الرتبوية  التعبئة  من  بدعوة  السماوية"،  األداين  يف  اإلنسانية  "القيم  يف    بريوتملتقى 
7/2/2019 . 

 . 28/3/2019يف  بريوت مؤمتر "جمتمعنا وضرورة التأصيل األخالقي" بدعوة من الرابطة اللبنانية الثقافية،  -
   28/2019-27،قطر،الدوحة فقدان الوزن"، منتدى اجلزيرة الثالث عشر" اخلليج: من األزمة اىل -
 2019 28-26، بغداد ملتقى الرافدين لألمن واإلقتصاد، بدعوة من ملتقى الرافدين للحوار، -
 20/1/2020-18، السودانندوة"املسلمون وحتدايت العصر"بدعوة من جامعة النيلني، -
راسات االسرتاتيجية حول املغرب  ندوة: "املتوسط عقدة متجددة يف الصراع الدويل"، بدعوة من مركز الد -

   22/2/2020 تونس، العريب،

  واالبتكار   املهن   مركز ندوة "التعليم عن بعد آفاق وحتدايت"، )أون الين( بريوت، بدعوة من اجلامعة اللبنانية،   -
 17/6/2020  .األعمال  ورايدة

وسوراي"، )أون الين( بدعوة من رابطة اخلرباء  ندوة "قانون قيصر وتداعياته السياسية واالقتصادية على لبنان  -
 18/6/2020واحملللني السياسيني، بريوت 

-  

   21/7/2020ندوة "التعليم عن  بعد آفاق  وحتدايت"، جامعة املعارف ، لبنان،  -
 22/7/2020ندوة "األسرة التحدايت وسبل املواجهة"، بدعوة من مركز املعارف للدراسات الثقافية، بريوت   -
املعر املؤمتر   - دور  األول حول:"  اإلفرتاضي  واالجتماعية"الدويل  اإلنسانية  العلوم  الدينية يف  من  بدعوة    ، فة 

 21/10/2020مؤسسة "حوزة وجامعة" يف إيران، 
 
 



 
 
 

 ترمجات )مقاالت وكتب(  -د

 21/1981املدارس الفرنسية يف سوراي يف هناية القرن التاسع عشر، )مقال( جملة الفكر العريب، عدد  -
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