
 

 

 

 

 
 

 : المنتدى اإلقليمي العربي للعلوم اإلنسانية"نسانيةلعلوم اإلا زتمرك  عادة إ"

 (2021 أبريل/نيسان 6-7)

 بتوقيت باريس 12:00/بتوقيت بيروت 13:00الساعة  من ابتداء  

 

 جدول األعمال

 اليوم األول -أبريل نيسان/ 6الثالثاء 

 ومالحظات استهاللية ات/ترحيب بالمشاركين

لقطاع العلوم  ةالمساعدة العام ةالسيدة غابرييال راموس، المدير• 

 االجتماعية واإلنسانية، اليونسكو

للمجلس العربي للعلوم  ة العامةشامي، المدير ستناي ةالدكتور• 

 (ACSSاالجتماعية )

 (CISH) لعلوم اإلنسانالدكتورة دارينا صليبا، مديرة المركز الدولي • 

 الكلمة الرئيسية "العلوم اإلنسانية للغد"

لسفة أداما ساماسيكو، الرئيس السابق للمجلس الدولي للف الدكتورمعالي   

ة ( ورئيس المؤتمر العالمي للعلوم اإلنسانيCIPSHوالعلوم اإلنسانية )

(WHC) 

 االفتتاحيةالجلسة 

 رئيسة الجلسة 

، مديرة مكتب السيدة كوستانزا فارينا 

 اليونسكو في بيروت

13:00 - 14:00 

 )توقيت بيروت(

الدكتورة هدى الصدة، منتدى المرأة والذاكرة، جامعة القاهرة حول • 

 دقيقة(. 15" )القّوة في الحكاية :األرشيفة "جندر

العلوم  صياغةيرفين حول "إ -كاليفورنياالسيدة منيرة حب هللا، جامعة • 

 دقيقة( 15اإلنسانية" )

س السيدة ريم جودي، السيدة هنا شلتوت، السيدة تمارا سليمان، المجل• 

 اتالمنظمالعلوم اإلنسانية النّقديّة: العربي للعلوم االجتماعية حول "

 دقيقة( 15" )واالتجاهات

 مناقشة

في  نقديّةاللعلوم اإلنسانية ا -الجلسة األولى 

 واتجاهات أمثلةة: المنطقة العربيّ 

 رئيسة الجلسة

المجلس العربي شامي،  ة ستنايالدكتور

 دقائق(  10)للعلوم االجتماعية 

 WHC 2017توصيات مؤتمر 

 واإلمكانيات في المنطقة العربية

14:00 - 15:30 

 

 

 استراحة                                                       16:00 - 15:30

"تعليم العلوم اإلنسانية على مستوى  حولالدكتور سعيد المصري •  تدريس العلوم اإلنسانية  -الجلسة الثانية  16:00 - 17:30  



 

 

 

 

 
 

 دقيقة( 15التعليم العالي في مصر" )

( حول CERDالسيد بسام بو غوش، مركز البحوث التربوية والتنمية )• 

 دقيقة( 15لبنان" ) "تعليم الفلسفة، المرحلة االبتدائية في

 (AIأمل الفالح، جامعة السوربون حول "الذكاء االصطناعي ) الدكتورة• 

 دقيقة( 15والعلوم اإلنسانية" )

في بيروت حول "هل يمكن  األميركيةالدكتور ساري حنفي، الجامعة • 

 دقيقة( 15أن يكون الدين جزًءا من العلوم اإلنسانية؟" )

 مناقشة

 في القرن الحادي والعشرين

 رئيسة الجلسة

وزيرة  -ماري قعوار  الدكتورةمعالي 

 التخطيط والتعاون الدولي السابقة )األردن(

 

 اليوم الثاني -أبريل /نيسان 7األربعاء 

 دقيقة( 15)السيد محمد العجاتي، المنتدى العربي للبدائل • 

مية السيد زياد عبد الصمد، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتن• 

 دقيقة( 15)

 دقيقة( 15في بيروت ) األميركيةالسيدة لينا أبو حبيب، الجامعة • 

 دقيقة( 15فاديا كيوان، منظمة المرأة العربية )الدكتورة • 

 مناقشة

 لمعرفة من أجل الدمجا - الثالثةالجلسة 

 الجلسة رئيس

قسم األبحاث  رئيسجون كرولي،  الدكتور

، اليونسكو SHSوالسياسات واالستبصار، 

 دقائق( 10)

13:00 - 14:30 

 استراحة                                                     15:00 - 14:30

 دقيقةCISH (15 ) دارينا صليبا، الدكتورة • 

االجتماعية في العلوم  بحوثا، مجلس تنمية غودوين مورونغ الدكتور• 

  دقيقةCODESRIA(15 ) إفريقيا 

 دقيقة( 15كوريا )في تشونجسوه كيم، جامعة سيول الوطنية الدكتور • 

 مناقشة

ما وراء إلنسانيات ا - الرابعةالجلسة 

 الحدود

 رئيسة الجلسة

 10)  مارسيا كوفاروبياس سعادة السفيرة

 دقائق(

15:00 - 16:30 



 

 

 

 

 
 

 20روزي برايدوتي، المؤتمر األوروبي للعلوم اإلنسانية ) الدكتورة• 

 دقيقة(

 دقائق( 3بيروت )في سايكو سوجيتا، مكتب اليونسكو الدكتورة  •

 (دقائق 3المجلس العربي للعلوم االجتماعية )شامي،  ستناي الدكتورة• 

 (دقائق 3) CISH دارينا صليبا، الدكتورة  •

 17:00 - 16:30 الجلسة الختامية

 


