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Cordially invites you to our first hybrid lecture for Fall 2021-22 
2021-22لخريف  نحضوريا أو أونالي دعوكم لحضور أول محاضرةي  

 

Is religiosity necessarily moral? 
 هل التدين بالضرورة أخالقي؟

 

Talks are mainly in English - discussion in English and Arabic 
 والعربية اإلنكليزيةوالنقاشات في  باإلنكليزية المداخالت بشكل أساسي

 

Speakers / المتحدثان 
 

Ahmad Z. Obiedat - Wake Forest University 
جامعة ويك فوريست -أحمد زهاء الدين عبيدات   

 

Riyad Al-Issa - Universiti Putra Malaysia 
جامعة بوترا ماليزيا -رياض العيسى   

 

Discussants / المناقشان 
 

Ghina Ismail - American University of Beirut 
الجامعة األميركية في بيروت -غنى إسماعيل   

 

Bashshar Haydar - American University of Beirut 
الجامعة األميركية في بيروت -بشار حيدر  

 

Chaired by / يدير الجلسة 
Sari Hanafi - American University of Beirut 

الجامعة األميركية في بيروت -ساري حنفي   
 

Wednesday October 6, 2021 | 4:00 PM-6:30 PM 
من الساعة الرابعة الى السادسة والنصف بعد الظهر | 2021تشرين األول،  6األربعاء   

 

The Basile Antoine Meguerdiche Conference Hall (IFI Auditorium - Green Oval), AUB 
الجامعة األميركية في بيروت | قاعة بازيل أنطوان مغرديش للمؤتمرات في معهد عصام فارس  

 
Attendance on campus is restricted to AUB faculty, students and staff 

 يقتصر الحضور في الحرم الجامعي على أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين في الجامعة األمريكية في بيروت
 

Zoom link: 
https://zoom.us/j/96388604641?pwd=aHRTemozTjY4WE8vVktiKzgvbkpmUT09 

Zoom attendance is open to the  public  
عامة للجميع عبر "زوم" الدعوة   

 

https://zoom.us/j/96388604641?pwd=aHRTemozTjY4WE8vVktiKzgvbkpmUT09


 
 
 
 

Biographies / سير ذاتية 
 

Dr. Ahmad Z. Obeidat is Assistant Professor of Arabic Language and Culture at Wake 
Forest University, USA. His research interests include Arabic semantics, the cross-
cultural intersection of Arab-Islamic philosophy with science and secularism, and the 
relationship of classical Islamic law, theology, and mysticism to current Arab social 
movements. 

 

العربية والحضارة اإلسالمية بجامعة ويك  أستاذاً مساعداً للغةالدكتور أحمد زهاء الدين عبيدات يعمل 
لى الفلسفة العربية اإلسالمية فوريست في والية كاروالينا الشمالية بأمريكا. تنصبُّ بحوثه الحالية ع

المعاصرة وصالتِها بالعلم والعلمانية. وبالتوازي مع ذلك يستكمل رؤيته في حل إشكاالت الحركات 
  اإلسالمية من من خالل علم الداللة العربي كجامع بين أصول الفقه وعلم الكالم والتصوف.

 
 

Riyad Al-Issa is a PhD Candidate in sociology at Institute for Social Science Studies 
(University Putra Malaysia). His doctoral research explores Muslim youth afterlife 
beliefs. His main research interests centers on how Muslim youth understand and 
integrate afterlife beliefs in everyday life. He developed scales for measuring Islamic 
afterlife beliefs, such as: Afterlife reward and punishment beliefs (ARPB), Afterlife Hope 
Expectations (AHE) and Afterlife Fear Expectations (AFE). 

 

طالب دكتوراه في معهد الدراسات االجتماعية )جامعة بوترا ماليزيا(. يستكشف بحثه  رياض العيسى
معتقدات اآلخرة لدى الشباب المسلم. تركز اهتماماته البحثية على كيفية فهم الشباب المسلم لمعتقدات 

للعلوم  ةاألطر النظريالحياة اآلخرة وأثرها النفسي والسلوكي في حياتهم اليومية. تستخدم دراساته 
التطورية، وكذلك علم اإلدراك الديني. طور مجموعة من األدوات لقياس معتقدات وتوقعات الحياة 

 .توقعات العقاب األخروي ،توقعات الثواب األخروي، معتقدات الثواب والعقاب اآلخرة،  مثل:
 


