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مسارات الحداثة العربية 
يادة خالد ز

أستاذ جامعي و سفري سابق

يدعوكم لحضور الندوة السادسة من سلسلة

  مسارات 

األكاديميني/المثقفني 
ين العرب البارز

 )حضوريًا و أونالين(

مناقشة

 فرانك مريمييه، 
مدير أبحاث في المركز الوطين للبحث العلمي )فرنسا(

محمد عثمانيل، جامعة باموّكله )تركيا(

يادة أستاذ جامعي،   د. خالد ز
سفري لبنان في جمهورية مرص العربية والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية )2007-

2016(، يشغل حالًيا منصب مدير فرع بريوت للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

من أعماله:

المدينة العربية والحداثة. دار رياض نجيب الريّس، 2019.	 

مدينة عىل المتوسط )ثالثية(. دار رياض نجيب الريّس، 2018.	 

سجالت المحكمة الرشعية، المنهج والمصطلح. المركز العربي لألبحاث ودراسة 	 
السياسات- بريوت، 2017.

المسلمون والحداثة األوروبية. المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات- بريوت، 2017.	 

الكاتب والسلطان، حرفة الفقهاء والمثقفني. المركز العربي لألبحاث ودراسة 	 
السياسات- بريوت، 2018.

حكاية فيصل )رواية(. دار الرشوق- القاهرة، 2012. دار النهار- بريوت، 1999.	 

فرانك مريمييه هو آنرثوبولوجي ومدير أبحاث في المركز الوطين للبحث العلمي في 
فرنسا. توىل منصب مدير المركز الفرنيس للدراسات اليمنية في صنعاء )1991 ـ 1997(، ومدير 

قسم الدراسات المعارصة في المعهد الفرنيس للرشق األدنى في بريوت )200٥ ـ 2009(. 
تركزت دراساته العلمية عىل المجتمعات الحرضية في المرشق العربي وعىل األوساط 

الثقافية واإلعالمية العربية. أرشف عىل مشاريع لرتجمة العلوم األجتماعية باللغة العربية 
إىل اللغة الفرنسية. من كتبه المنشورة باللغة العربية:

شيخ الليل. أسواق صنعاء و مجتمعها )بريوت، دار الفرات، 2021( , مدن متنازعة، بريوت، 
صنعاء، عدن )بريوت، دار الفرات، 201٥( و الكتاب والمدينة. بريوت والنرش العربي )بريوت، 

مختارات، 2006(

محمد عثمانيل، باحث دكتوراه في جامعة باموّكله الرتكية، متخصص في التاريخ 
العثماني الحديث ضمن التخصص الضيّق: »النظام اإلداري والسيايس والبريوقراطية 
العثمانية«، مهتٌم بمباحث فلسفة التاريخ والكتابة التاريخية الحديثة، تاريخ الذهنيات 

والتاريخ االجتماعي ووثائق األنا. ُمرتجم عن اإلنكلزيية والرتكية )بشّقيها العثمانية القديمة 
والحديثة(، ترجم كتاب المؤرخ الرتكي جمال قفادار من جامعة هارفرد تحت عنوان »بني 

عالمني: بناء الدولة العثمانية« لدى المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 2022. يعمل 
عىل مشاريع بحثية فردية متعددة مثل نظرة وتعامل مؤرخني عرب وأتراك مع قضايا التاريخ 

العثماني )السلطة العثمانية في البالد العربية، نشوء القومية، اإلصالح، العلمنة 
وماهيتها، هرمية الدولة وغريها(. حائز عىل ماجستري »الدراسات اإلسالمية واإلعالم«، 

وبكالوريوس الهندسة المدنية.

يديرالندوة 

ساري حنفي، الجامعة األمريكية في بريوت

WEDNESDAY OCTOBER 26 | 5:00–8:00 PM BEIRUT TIME (GMT+3)

CONFERENCE ROOM, 4TH FLOOR 
ISSAM FARES INSTITUTE, GREEN OVAL

Zoom attendance is open to the  public

TALKS WILL BE IN ARABIC

الدعوة عرب »زوم« عامة للجميع
المداخالت بالعربية

سري ذاتية

 لمزيد من المعلومات حول سلسلتنا،
 زوروا صفحتنا- بما فيها يوتيوبات الجلسات السابقة

For more information about our series,  
visit our page- including the YouTube videos of previous sessions

https://www.aub.edu.lb/fas/cames/Pages/arab_intellectuals.aspx
https://zoom.us/j/94586088951
https://zoom.us/j/94586088951
https://www.aub.edu.lb/fas/cames/Pages/arab_intellectuals.aspx
https://www.aub.edu.lb/fas/cames/Pages/arab_intellectuals.aspx
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