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CORDIALLY INVITE YOU TO THE SIXTH SYMPOSIUM  
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DISCUSSANTS

FARHA GHANNAM, Swarthmore College

MOHAMMAD BAMYEH, University of Pittsburgh

MODERATED BY

SARI HANAFI, American University of Beirut

BETWEEN THEORY AND THE FIELD 
REFLECTIONS ON THE CHALLENGES OF 

KNOWLEDGE PRODUCTION IN THE ARAB REGION
SETENEY SHAMI 

ARAB COUNCIL FOR THE SOCIAL SCIENCES

 بين "النظرّي" و "الميدانّي"
تأّمٌل في تحّديات إنتاج المعرفة في المنطقة العربية

ستناي شامي
المجلس العربي للعلوم االجتماعية

يدعوكم لحضور الندوة السادسة من سلسلة

  مسارات 

األكاديميين/المثقفين 
البارزين العرب

 )حضوريًا و أونالين(

مناقشة

فرحة غنام، جامعة سوارثمور

محمد بامية، جامعة بيتسبرغ

يديرالندوة 

ساري حنفي، الجامعة األميركية في بيروت

WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023 | 5:00–8:30 PM BEIRUT TIME (GMT+3)

ASFARI INSTITUTE CONFERENCE ROOM

Open to the public in-person or via zoom

TALKS WILL BE IN ARABIC

مفتوحة للجمهور حضوريا أو عبر زوم
المداخالت بالعربية

سير ذاتية

سة للمجلس العربي للعلوم االجتماعية منذ  ستناي شامي هي المديرة العامة المؤسِّ
عام 2012. وهي عاِلمة أنثروبولوجيا من األردن وقد حصلت على درجة البكالوريوس من 
الجامعة األمريكية في بيروت وشهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، 

بيركلي. بعد أن أنشأت أول قسم للدراسات العليا في األنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، 
األردن انتقلت في عام 1996 إلى المكتب اإلقليمي لمجلس السكان في القاهرة كمديرة 

لبرنامج منح الشرق األوسط في السكان والعلوم االجتماعية )MEAwards(. في تموز/يوليو 
1999، انضّمت إلى مجلس أبحاث العلوم االجتماعية في نيويورك SSRC كمديرة برامج 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا )حتى 2010( وإنتر آسيا. عِملت كأستاذة 
زائرة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي وجامعة جورجتاون وجامعة شيكاغو وجامعة 

ستوكهولم والكلية السويدية للدراسات المتقدمة في العلوم االجتماعية )أوبساال(. ترّكز 
عملها الميداني على األردن ومصر وتركيا وشمال القوقاز. تتمحور اهتماماتها البحثية 
حول قضايا اإلثنية والقومية في سياق العولمة والسياسة الحضرية واستراتيجيات بناء 

الدولة والهجرة والتهجير والعالقات العابرة للحدود. تشمل أحدث منشوراتها الكتاب الذي 
 Seeing the World: How U.S. شاركت في تأليفه )مع ميتشل ستيفنز وسينثيا ميلر ادريس

Universities Make Knowledge in a Global Era )مطبعة جامعة برينستون 2018( والمجلدات 
  Middle East Studies for the New Millennium: Infrastructures of Knowledge المحّررة

 Publics, Politics شاركت في تحريره مع سينثيا ميلر إدريس، مطبعة جامعة نيويورك 2016( ؛(
and Participation: Locating the Public Sphere in the Middle East and North Africa  )كتب 

.)2009 ، SSRC

الدكتورة فرحة غنام أستاذة يوجين النك للبحث في األنثروبولوجيا في جامعة سوارثمور 
ببنسلفانيا. حصلت غنام على شهادة الدكتوراة في األنثروبولوجيا من جامعة تكساس في 

أوستن وعلى الماجستير في األنثروبولوجيا والبكالوريوس في الصحافة واإلعالم من جامعة 
اليرموك في األردن. اهتماماتها البحثية والتدريسية تركز على المدينة والفضاء والهوية 

والجندرية والعولمة والطبقات اإلجتماعية في الشرق األوسط بشكل عام وفي مصر بشكل 
خاص.  من ضمن مؤلفاتها كتاب عنوانه:

 Remaking the Modern: Space, Relocation, and the Politics of Identity in a Global Cairo  
California University Press)(  وكتاب أخر عنوانه :

  .)2013 Live and Die like a Man: Gender Dynamics in Urban Egypt (Stanford

 American Ethnologist, وإلى جانب ذلك نشرت العديد من المقاالت في مجالت العلمية مثل
 City and Society, Ethnos, Visual Anthropology, and the International Journal of Middle

East Studies.  وهي تعد حاليًا كتابا جديدا عن الطبقة اإلجتماعية والجندرية وأخالقيات 
الرعاية في القاهرة. 

 محمد بامية أستاذ علم االجتماع بجامعة بيتسبرغ بالواليات المتحدة األمريكية ، 
ومحرر مجلة 

 International Sociology Review of Books. وهو متخصص في دراسة الحركات والثورات 
االجتماعية والتاريخ المقارن لألفكار وعلم االجتماع العالمي. حصل على الدكتوراه. في علم 

االجتماع من جامعة ويسكونسن ماديسون عام 1990.

تشمل مؤلفاته:

.)2019 ,Lifeworlds of Islam: The Pragmatics of a Religion (Oxford University Press

 ,Social Sciences in the Arab World: Forms of Presence (Arab Council for Social Sciences
.)in English, French, Arabic :2015

.2015 ,(4(30 With Sari Hanafi, eds., Arab Uprisings. A special issue of International Sociology

 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/96045244216
https://zoom.us/j/96045244216
https://www.aub.edu.lb/fas/cames/Pages/arab_intellectuals.aspx
https://www.aub.edu.lb/fas/cames/Pages/arab_intellectuals.aspx

	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 


