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Cordially invite you to the second symposium in the series: 

Trajectories of Arab Academics/Intellectuals 
(hybrid – in-person and online) 

 

من سلسلة: ثانيةيدعوكم لحضور الندوة ال  

العربمسارات األكاديميين/المثقفين البارزين    
)حضورياً و أونالين(   

 

How do we write our military history?  
The June 1967 war as an example 

Khaled Fahmy - University of Cambridge 
 

 كيف نكتب تاريخنا العسكري؟
ً  1967حزيران /حرب يونيو  نموذجا  

كامبردججامعة  - خالد فهمي  
 
 
 
 



 

Discussants 
Pascale Ghazaleh - American University in Cairo 
Gennaro Gervasio - Università Roma Tre, Rome 

 

 مناقشة
بالقاهرةالجامعة األمريكية  -بسكال غزاله   

  روما -روما تري  جامعة -جينارو جرفازيو 
 

Moderated by 

Sari Hanafi - American University of Beirut 
 

 يديرالندوة والنقاش
الجامعة األميركية في بيروت -ساري حنفي  

 

Friday Jan 14 | 5:00 PM-8:00 PM Beirut time  
 

بعد الظهر بتوقيت بيروت ثامنةالى ال خامسة| من الساعة ال ثانيال كانون 14الجمعة   
 

The Basile Antoine Meguerdiche Conference Hall (IFI Auditorium - Green Oval), AUB 
Attendance on campus is restricted to those who are vaccinated or have a recent PCR test 

 

 قاعة باسيل أنطوان مغرديش للمؤتمرات في معهد عصام فارس | الجامعة األميركية في بيروت
 يقتصر الحضور في الحرم الجامعي على من لديه لقاح أو فحص كورونا حديث

 
Zoom link:  

https://zoom.us/j/99955505632?pwd=TGljVnd3TExtUFNQcndEODdTQ0Z6Zz09    
Meeting ID: 999 5550 5632 

Passcode: 500204 
 
 

Zoom attendance is open to the  public 
ة للجميعالدعوة عبر "زوم" عام  

 
Talks will be in Arabic and English 

واإلنكليزية المداخالت بالعربية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/99955505632?pwd=TGljVnd3TExtUFNQcndEODdTQ0Z6Zz09


 
 
 
 

Biographies / سير ذاتية 
 

مؤرخ يعمل على التاريخ العربي الحديث، وتدور أغلب أبحاثه  خالد فهمي

حول تاريخ مصر االجتماعي في القرن التاسع عشر. يشغل اآلن منصب 

أستاذ كرسي السلطان قابوس بن سعيد للدراسات العربية الحديثة بجامعة 

كامبريدج ببريطانيا. من مؤلفاتّه: كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه 

(، والسعي للعدالة: الفقه والطب والسياسة ٢٠٠١الحديثة )وتأسيس مصر 

في مصر الحديثة )قيد النشر( باإلضافة للعديد من المقاالت األكاديمية 

 والصحفية بالعربية واإلنجليزية.

 
 

 
 

 

 

أستاذة مشاركة في تاريخ الشرق االوسط ورئيسة قسم  بسكال غزاله

التاريخ في الجامعة االمريكية بالقاهرة. تخص ابحاثها الفترة االنتقالية بين 

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في مصر. مشروع بحثها الحالي يخص 

 الملكية والمواطنة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

 
 

 

أستاذ مشارك في التاريخ والسياسة في الشرق األوسط  جيرفازيوجيناريو 

وشمال أفريقيا في قسم العلوم اإلنسانية في جامعة  روما تري. قبل 

انضمامه إلى روما تري، شغل منصب مدير مركز دراسات الشرق 

(، 2011-2009األوسط وشمال أفريقيا في جامعة ماكواري في سيدني )

حث في القاهرة في الجامعة البريطانية في مصر وكان يقوم بالتدريس والب

وتشمل اهتماماته البحثية: العلمانية  2016حتى أوائل  2011من عام 

والماركسية في العالم العربي، والدور السياسي للمفكرين العرب، والنشاط 

 المدني والحركات االجتماعية في العالم العربي )خاصة مصر(.

 
 

 

 


