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المؤهالت العلمية
* عام ( : )1989درجة الدكتوراه في اللغويات مع تخصص فى العلوم السياسية و العالقات الدولية -

جامعة جورجتاون بواشنطن.

* (موضوع الرسالة  :تحليل لغوى لمطارحات " القدرة" في المفاوضات السياسية الدولية من منظور علوم
اللغويات و العلوم السياسية و العالقات الدولية).

( تم تقديم أول نموذج نظري تكاملي لتحليل تعقيدات عملية التفاوض وإدارة مشاكل التواصل عبر
الثقافات من منظور علوم اللغويات والعلوم السياسية والعالقات الدولية لتحليل آليات القدرة في المفاوضات
السياسية الدولية ,والذي أسهم به الباحث في تدشين مجال جديد للبحث العلمي بمسمى "لغويات
التفاوض" وذلك بعد أن قدم تفنيدا ألهم النماذج العلمية الدولية المهيمنة و المستخدمة في عملية
التفاوض) .ولقد نشرت جامعة جورجتاون الرسالة الكترونيا باالشتراك مع جامعة ميتشجان.
)( U.M.I-Ann Arbor , MI48106-Order Number 9009821
و لقد قام الباحث في هذه الرسالة بتحليل لالزمات الدولية مثل ازمة  – 1956العدوان الثالثي –
ازمة حرب اكتوبر رمضان  1973و أزمة العالقات االمريكية المصرية المعروفة باسم "أكيلي لورو"
وغيرها (حيث تضمنت الرسالة – باإلضافة للنموذج العلمى التكاملى الحديث –جزءا تطبيقيا و تأريخا
علميا لهذه األ زمات الدولية) ...ويعد هذا الجزء التطبيقى بمثابة تفنيد وتصحيح لتشويه معلوماتى فى
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أدبيات غربية عديدة ,حيث قدم الباحث في هذه الرسالة تحليال من المنظور المعبر عن العالم العربي
االسالمي

و فيما يتعلق بمدي تأثير المحتوي العلمى للرسالة

"Impact Factor
"
فلقد تمت االستشهادات بهذه الرسالة  -بعد نشرها – بما يفيد أنها "عبر تخصصية" كما يلي :
أوال -في الصين  :في جامعة تسينجهوا
)TSINGHUA University (THU
و هي جامعة من كبريات الجامعات الصينيه حيث اختارت تلك الجامعه الرسالة المنشوره لتكون متاحة
لطالبها بموقعها الرسمي و وصفتها بأنها من األدبيات الفارقة والتى اتسمت بدرجة متميزة من التوازن في
مجال اللغويات االجتماعية .
""Well-balanced, and cutting-edge collection in the area of Sociolinguistics
(http://webcatplus.in.ac.1p/webcatplus/detailsbook/6161121.html).

ثانيا -في فرنسا :تم االستشهاد بالرسالة ضمن بيبليوغرافيا اللغويات تحت علم التداوليه
Pragmatique
-Bibliographie Linguistique de L'annee 1993/ Linguis: Et complement des
)annees (4529

ثالثا  -في بريطانيا:

تم االستشهاد بالرسالة في الدورية العلمية بعنوان "التاريخ الدبلوماسي" الصادرة عن جمعية المؤرخين
للعالقات األمريكيه الخارجية في اطار دوريات أكسفورد.
(SHAFR) Oxford Journals " Doctoral Dissertations in U.S Foreign Affairs
Diplomatic History (1991) (15) (2) By Edward Coedeken.
و نظ ار ألن الرسالة تعرض وجهة نظر مختلفة لباحث من العالم العربي االسالمي لتقييم األزمات بعيدا
عن مركزية البحث الغربي  ,فان الرسالة تسجل رؤية لتاريخ السياسية الخارجية األمريكية في أزمات
بعينها و بالتالي فقد تم تصنيف الرسالة من منظور البحث التاريخي الدبلوماسي.
رابعا -في الواليات المتحده األمريكيه:

 -1تم االستشهاد بالرسالة في دورية من أهم الدوريات العالمية في علوم اللغويات التطبيقيه و تدريس
اللغه األجنبيه.
The Modern Language Journal, 74 Issue 3 (1990) 0026-7902-90-0003-352
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By David Benseler (Pages 352-367).

تحت عنوان:
(Doctoral Degrees Granted in Foreign Languages in the United States 1989).
 -2تم االستشهاد بموضوع الرسالة أثناء فترة تسجيلها بقسم اللغويات في كتاب مقرر في جامعة
جورجتاون للدكتور تانين بقسم اللغويات بعنوان
"That's Not What I Meant : How Conversational Style Makes or Breaks
Relationships." (Best Seller) Ballantine Books. New York 1986, by:D.Tannen
و قد صدرت الطبعه الثامنة عشر لذلك الكتاب منذ ذلك التاريخ.
 -3تم االستشهاد بالرسالة كذلك في دراسة منشورة بالمجلة العلمية للدراسات االنسانية و العلوم
االجتماعية لجامعة(University of PERDUE )..
Hassan, Hassan, M. Wageih, A Linguistic Analysis of Mechanisms Underlying
Power in International Political Negotiations. Dissertation Abstracts
International 1990 May v.50. p.3567 A.
( CLLC web. Ol.5 Issue 4) Dec. 2002. Bibliography Xianfeng Mon and Kovala,
Comp.
”“Selected Bibliography of Textal Analysis in Cultural Studies.
#http://docs. Lib. Perdue.edu/CLC web/vol.4/issue4/9#
حيث كان التصنيف الذي نشر تحت مسمي الدراسات الثقافيه و تحليل الخطاب.
-4عندما نشرت جامعة جورجتاون  1989الرسالة تم نشرها تحت عنوانين"المفاوضات الدبلوماسية"
و"ادارة المنازعات الدولية".
""Diplomatic Negotiation", "International Disputes
خامسا :في الوطن العربي :تم االستشهاد بالرسالة في مصادر عربية عديدة تحت مسمى علم
اللغويات والعالقات الدولية والبحث اإلمبريقى و منها علي سبيل المثال ال الحصر نرصد هنا ما ورد في
المجلة العربيه للدراسات الدوليه تحت عنوان:

(تحليل لغوي لديناميكيات "القدرة-القوة" في المفاوضات السياسية الدولية – شتاء .1990

و كذلك في كتاب أبحاث ندوة البحث االمبريقي الصادر عن كلية االقتصاد و العلوم السياسية بجامعة
القاهرة .1989
* المركز السوداني للبحث العلمي :2013 -
Sudanese Center for Scientific Research.
نقال عن البحث المنشور في مؤتمر اشكالية التحيز – برنامج حوار الحضارات و المنعقد في
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كلية االقتصاد و العلوم السياسية 2007الموضح لمضمون الدراسة بشيء من التفصيل و الذي جاء
بعنوان " مفهوم القوه بين فجوات في علم العالقات الدولية و توجهات في علم اللغويات".

* عااام  1988 - 1985تخصصصف فصصى العلصصوم السياسصصية والعالقصصات الدوليصصة باإلضصصافة إلصصى سصصمينارات فصصي
تحليل لغويات القانون .Legal Linguistics
* عام  1985درجة ماجستير علوم (  )M.Sفى اللغويات النظرية .بحث بعنوان "دراسة فى علم المعانى

التوليصد  Generative Semanticsألفعصا المسصتقبل الوسصيطة مبنيصة علصى التحليصل الحاسصوبى للغصة
االنجليزيصصة األمريكيصصة المعاوصصرة وبصصالترميز علصصى مصصادة البرنصصامو االعالمصصى المعصصرو

ABC News

 -Nightlineجامعة جورجتاون بواشنطن.

* عاام  1981درجصصة ماجسصتير آداب) (M.A.فصصى اللغويصصات التطبيقيصة (فصصى مجصصا تعلصم اللغصصات واكتسصصابها
وبناء المهارات النقدية) جامعة تكساس بالواليات المتحدة األمريكية .

أهم الخبرات فى مجال التدريب والتنمية اإلدارية واللجان العلمية
المقدمة للمؤسسات العربية والدولية
PROFESSIONAL EXPERIENCE

 عمااك ستشاراااى ج ا لتاااة الاانمااة اللانكناااة ىالثن ا الااابل ثهناااص جاااا اىا اه ا ل
الاساكىاه لن نال ة نكىناابن ىكاشنطن.
 مستشار املوارد البشرية مبركز اعداد القادة الدارة األعمال لسنوات عديدة .

ااكة ع ا

 عضو جلنة احلوار ابجمللس األعلى للشئون االسالمية (. )2008-1994
 قااام عرااااد الااابىاد الااىىثاااة ج ا لتاااة لضكىاااد الازااابو باعاى اع لاااد بالا الااك ل ا لراااسك
الاكاصاك عثااا الفلاجاااد ل اىااا لاان الم ش اااد لفااك "وحددة المسدداعدات الفنيدة ألغدراض التنميدة" التابعددة
لصصصوزارة الخارجيصصصصة المصصصصصرية باالشصصصصتراك مصصصع البرنصصصصامو اإلنمصصصصا ى لألمصصصصم المتحصصصصدة OUDA-UNDP
وباالشددترام مددع جامعصصة هارفصصارد  ,وبكددل مددن :المعهصصد الدبلوماسصصى بصصوزارة الخارجيصصة المصصصرية ,األمانصصة
العامة بجامعة الدول العربية  ,المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدو العربية ,األمم املتحدة.
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 املشاركة ىف فعاليات مؤمتر التنمية والسكان حيث مت تددري اجلمعيدات األلليدة العربيدة املشداركة ىف املدؤمتر علدى أسدالي
التفدداو ىف املددؤمترات الدوليددة ومت النادداد ىف اج درا تعددديد علددى لؤددة وبعددء بنددود و يقددة املددؤمتر ل ددا اعددال أجندددة
اخل وصية الثقافية املتماشية مع الثقافة العربية االسالمية) .
 حاضر أبكادميية انصر العليا وأكادميية الشرطة ىف جمال التفاو

وادارة األزمات.

 سالم ىف برامج  MBAماجستري ادارة األعمال ابلربانمج املشرتك بني جامعة اسلسكا واألكادميية العربية التابعة جلامعدة
الدول العربية ىف جمال خت ه وىف الربامج اخلاصة ابألكادميية العربية.
 سالم ىف برامج الدراسات العليا ابسلسكا م ر بتدريس كورسات.
 املشاركة ىف املشروع األلفدى للمسدتقبليات جبامعدة األمدم املتحددة كخبدري ىف لؤدو ت التفداو
عام . 1996

والتواصدد عدرب الثقافدات

 سالم ىف العديد من الربامج وأوعية الفكر  Think Tanksىف جمال التعليم العاىل مب ر من منظور لؤو ت التفاو
والتواصد عرب الثقافات و ىف مؤمترات جمال تقييم األدا االعالمى أبكادميية أخبار اليوم.


سالم ابلدراسة واملشاركة ىف فعاليات وأنشطة مقاومة التدخني من خالل حبث "حرب الدخان" من منظور الربجمة اللؤوية
الع ددبية والتفدداو

NLPولددو حبددث مقدددم ابملددؤمتر الدددوىل املنعقددد جبامعددة اكسددفورد

وقددد مت تقدددر دورات تدريبيددة

مشتقة منه ىف أماكن عديدة ومنها املكت االقليمى ملنظمة ال حة العاملية ابألمم املتحدة  UNWHOابلقدالرة
وفعاليات أخرى عديدة كناشط ىف لذا اجملال.

 تلقددى دعددوات كمتحددد زالددر ىف العديددد مددن املعالددد الدبلوماسددية العربيددة وجامعددة الدددول العربيددة واحتدداد امددامني العددرب
ومنتدددى القددانون الدددوىل بكليددة االقت دداد والعلددوم السياسددية و متحددد زالددر ىف دول عديدددة عددرب العددا منهددا الددوال ت
املتحدددة األمريكيددة ,بريطانيددا ,أملانيددا ,كندددا ,الكوي د  ,مدداليز  ,املؤددرب ,سددلطنة عمددان ليتحددد مددن منظددور خت دده ىف
لؤو ت التفاو والتواصد عرب الثقافات  .كما أمضي اعارة يف جامعة االمام حممد بن سدعود االسدالمية ابململكدة العربيدة
السعودية.
 قدم سلسلة من اماضرات وورش العمد للعديد من املشاركني من الدول األفريقية ىف مركز القالرة اإلقليمدى للتددري
على تسوية املنازعات وحفظ السالم ىف أفريقيا وذلك ىف جمال اإلعالم وادارة األزمات واستباقها -التدابع لدوزارة اخلارجيدة
امل رية .2014
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التكائز بشهاعاد الالاىا
* قدام بنشدر جمددال لؤدو ت التفدداو ىف اجلامعدات امل ددرية واعتربتده عدددة خت دات علميددة عديددة ىف صددميم حتدديث جماال ددا
العلميددة مثددد الطد النفسددي و علددوم االجتمدداع و القددانون  ,خاصددة ىف جمددال العلددوم السياسددية والعالقددات الدوليددة فكددان أول
مثرات لذا لو
 الحصول على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم االقتصادية والقانونية  ،فرع العلدوم السياسدية  -المجلداألعلددى للثقافددة  -و ازرة الثقافددة  -بجمهوريددة مصددر العربيددة  1998عددن كتدداب "مقدمصصة فصصى علصصم التفصصاوض
االجتماعى والسياسى  -عالم المعرفة . 1994
(والذى نشر بكثافة كبيرة على العديد من المواقع األليكترونية و العديد من تخصصات العلوم االجتماعية
وفي برامج الدراسات العليا و األبحاث و التدريب عبر عواصم العالم العربي و في جامعات علي المستوي
الدولي  ,وقد أشير اليه فى الدوريات العلمية ووسائل التواصل اإلعالمية المكتوبة والمقروءة).
* شهادة تقدير من الوحدة التنفيذية للمعونة اإلنمائية  OUDAالتابعدة لدو ازرة الخارجيصة المصصرية باالشصتراك
مع البرنامو اإلنما ى لألمم المتحصدة  .وذلدك تتويجدال للمسداهمات العديددة فدى بدرامج التددريب بالوحددة كخبيدر
دولى فى التفاوض وإدارة األزمات لتدعيم كفاءة األداء في دعم بنية المصدادر البشدرية بمصدر  30( .مدايو
. )1996
* ش ددهادة تق دددير م ددن ال ددديوان األمي ددرى بدول ددة الكوي ددت  -مكت ددب الش ددهيد  - 1995لت دددريب الكد دوادر البشد درية
بالديوان على إدارة الحوار والتوابع االجتماعية ألزمة الخليج .
* حصددل علددى شددهادة تقدددير مددن ماليزيددا فددى فعاليددات المصصصرتمر الصصصدولي الصصصذي نظمتصصصه الحكومصصصة الماليزيصصصة
باالشصصتراك مصصع رابطصصة خريجصصى األزهصصر مصصع جامعصصة ماليزيصصا ومرسسصصة نشصصر الصصدعوة االسصصالمية عددن بحثدده فددي
 2008عددن فقصصه النصصواز وعلصصم ادارة األزمصصات و جدداء هددذا البحددث فددي سددياح سلسددلة ابحدداث تمثددل جهددود
الباحث لتأسي ثقافة التفاوض من المنظورين العلمي و االسالمي معا.
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*في نوفمبر  1998تم اختيار الباحث من قبل مركز السير الذاتية الدولية بكامبريدج بانجلت ار ) (IBCضمن
دائرة المرشحين المختارين من ثمانين دولة عبر العالم للحصول علي جائزة الشخصيات األكثر انجا از في
مجال تخصصهم للقرن العشرين.
* شهادة تقدير من مركز التفاهم العربي الغربي . Arab-West understanding
*شهادة تقدير من ادارة ساقية الصاوي بعنوان "اثراء الواقع الثقافي و االبداعي في مصر" في االحتفالية في
 2012-2-22واالشترام فى العديد من أنشطة الساقية فى مجاالت التفاوض وادارة حمالت منع التدخين
باالشترام مع ممثلى منظمة الصحة العالمية بمكتب القاهرة.
* شهادة تقدير عن األداء فى فاعليات سمنار سالزبورج الدولى بعنوان "تأثير وسائل اإلعالم على السياسة
والسياسات واألحداث الجارية (سبتمبر  , )1995والذى شارم فيه رموز االعالم الدولى .

* الحصول على العديدد مدن شدهادات التقددير فدى نهايدة البدرامج التدريبيدة فدى مجدال التفداوض مدن مؤسسدات
التدددريب العربيددة  -الدوليددة  ,وعددن األداء فددي عدددة مددؤتمرات دوليددة فددي الترجمددة الفوريددة (شددهادة مددن جامعددة
كانساس األمريكية أثناء فترة االبتعاث للحصول على الدكتوراه).
* شهادة تقدير مقدمة من اتحاد الدارسين المصريين في الواليات المتحدة وكندا لخدمة أهداف االتحداد مدن
خددالل أنشددطة وادارة ندددوات فددرع واشددنطن العاصددمة (( )1986وعددن األداء ك درئي الوحدددة ال 26التحدداد
الدارسين المصريين فى أمريكا وكندا بواشنطن العاصمة أثناء فترة إبتعاثه.

 له عشرات الدراسات والكتب والمقداالت الصدحةية بالعربيدة واالنجليزيدة والعديدد مدن البدرامج فدى االعدالم
العربى والغربى والتى طرح من خاللها اسهامات "ثقافة التفاوض االيجابى من منظور اسالمى".
 شهادة تقدير ودرع تكريم من الملتقي العلمي األول لخبراء و رواد التدريب العرب .2014-12-2
 درع تكريم من جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا .2017
 عضوية شرفية بالصالون البحري المصري.
 تم ترشيحه لنيل جائزة الدولة للتفوح لعام  2008من قبل مجل
.2007-11-7

جامعة األزهر رقم  506بتاريخ

 تددم ترشدديح أعمالدده لنيددل جددائزة الملددك فيصددل العالميددة للد ارسددات اإلسددالمية مددن قبددل قسددم تأهيددل معلمددي
اللغددة العربيددة بجامعددة اإلمددام  1420-8-24حيددث قدددم الباحددث مفهومددا غيددر تقليدددي لفقدده الن دوازل و
تحديثه بربطه بعلم إدارة األزمات.
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 شددهادة تقدددير للمشدداركة فددي فاعليددات وتقددديم بحددث الددي الورشددة الدوليددة المشددتركة بددين اللجنددة الدوليددة
للصددليب االحمددر واالزهددر الش دريف واللجنددة القوميددة للقددانون الدددولي بجمهوريددة مصددر العربيددة 27-26
نوفمبر2019

 له العديد من المناظرات واللقاءات الفكريصة مصن المنظصورين العلمصى والحضصار وثقافصة التفصاوض مصن
منظصصصصور اسصصصصالمى مد ددع شخصد دديات دوليد ددة عديد دددة مد ددنهم المفكد ددر العد ددالمى ند ددوم تشومسد ددكى ,فوكويامد ددا,
هانتنجتون ,الرئي البرتغالى "جورج سامبيو"  ,وهو الرئي السابق لمنظمة تحدال الحضدارات التابعدة
لألمم المتحدة و الرئي السنغافورى السيد ناثان ورئي الوزراء الهولندى السدابق فدان أخدت و المفكدر
و الدبلوماسي األلماني مراد هوفمان و وزير خارجية ألمانيا سيجمار جابريل والدرئي االسدبق للسدودان
ثوار الذهب و األمير تشارلز ولدى عهدد بريطانيدا ...و اعضداء بدارزين بالبرلمدان االلمداني وعددد كبيدر
من الشخصيات الدولية.

ثهم اعى اث بالم لزاد المنركى

 خريف ( 1989بحث منشور بالعربية ) " البحث اإلمبريقى بين فجوات أبحاث علم العالقات الدوليةوتوجهات علم اللغويات " ندوة البحث اإلمبريقى ( 17،18ديسمبر  ) 1989بكلية االقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة  ( .بكتاب الندوة الصادر من ملية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
للدمتورة ودودة بدران .) 1991
 ربي ع : 1991بحصصث منشصصور باإلنجليزيصصة بعن صوان  " :نحصصو علصصم للغويصصات السياسصصية  :مفصصاءة التفصصاوضوطرق لإلبداع في تدريس اإلنجليزية"  -مرمز تطوير تدريس اللغة اإلنجليزيصة  -بجامعصة عصين شصمس
في المرتمر الدولى السنو الحادي عشر .
 عععا : 1994كتصصاب بالعربيصصة بعنصوان  :مقدمصصة فصصي علصصم التفصصاوض االجتمصصاعي والسياسصصي  ،سلسصصلةعالم المعرفة  -المجلس الوطنى للثقافة واآلداب  -الكويت  -الكتاب رقم . 190
(تم االستشهاد بهذا الكتاب بكثافه كبيرة في مئات المصعادر اخخعرم معح ب ع د و دراسعات و
كتععب و بععرامم علميععة بكليععات االاتصععاد و العلعع

السياسععية و اللغ يععات و ادارة اخزمععات و

8
عبر العالم العربي و في م اا دولية مثل م ا
ال ق ق و االعال و بجامعات عديدة و م اا

 GoodReadsالدولي بكل اللغات و الذم يقدر عدد أعضاؤه بما يقرب مح الثالثيح ملي نا).

عععا ": 1995المسصصتقبليات وقضصصايا التخطصصيو اللغصصو  :مصصا بصصين اإلنجليزيصصة والعربيصصة والترجمصصة" (بحصصثمنشور تم تقديمه إلى مرتمر اللغة العربية فى الحياة العلمية والعلمية  -جامعة الدولصة العربيصة 12/11
نوفمبر  . )1995ونشر فى سلسلة متاب "قضايا فكرية" بعنوان " :لغتنا العربية فصى معرمصة الحضصارة" -
الكتاب السابع عشر  ،مايو . 1997
عا  : 1995حبث ابالجنليزيدة " :لغويات الوعي والالوعي مبعد جديد مصن أبعصاد إجصراءات بنصاء الثقصة  :حالصةالحوار العربى (المتوسطى) األوروبي"  .بحث مقدم فى مرتمر "خبرة منظمة األمن والتعاون األوروبى فى
مجا بناء الثقة  -وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة سبتمبر 1995م
"Conscious And Unconscious Linguistics As A New Dimension in
ConfidenceBuilding Measures: The Case of the Euro-Arab (MED) Dialogue.
A Study presented to the Cairo Seminar: "The Organization for Security and
Co-operation in Europe (OSCE) Experience in the Field of Confidence
Building" Cairo-Ministry of Foreign Affairs, Sep. 1995.
[ وقد تصم نشصر هصذا البحصث فصى مجلصة معهصد البحصوث والدراسصات العربيصة  -التصابع لجامعصة الصدو العربيصة ،
العدد  - 25يوليو .] 1966
 ععععا  " 1995بحصصصث منشصصصور بالعربيصصصة بعنصصصوان " :مباريصصصات التفصصصاوض اإلدار وتقصصصويم األداء الجصصصامعى :الجامعات المصرية منموذج" .
"Managing Administrative Negotiating Games and Evaluation of Arab
Academic Performance: The Case of the Egyptian Universities".
تم تقديم ومناقشة هذا البحث فى "المرتمر الدولى العلمى فى الجامعات المصصرية ودورهصا فصى خدمصة قضصايا
التنميصصة والبي"صصة" والمنعقصصد بجامعصصة األزهصصر مصصن  20-17يوليصصو  1995وتصصم نشصصره بمجلصصة مسصصتقبل التربيصصة
العربية  /يولية 1995م .
 عععا : 1995بحصصث مقصصدم باإلنجليزيصصة بعن صوان  :إدارة المقصصابالت فصصى عمليصصات التفصصاوض  :دراسصصة مصصنمنظصصور علصصم اللغويصصات االجتمصصاعى والسياسصصى  :دالالت لتصصدريا اإلعالميصصين والدبلوماسصصيين ,نشصصر فصصى
وقا ع المرتمر الدولى.
 عا  " 1995بحث بالعربيصة بعنصوان " :القصدس ودعصادة لياكصل التفصاوض"  :دراسصة مصن منظصور النظريصاتالحاكمة للحوار الدولى"  ،أبحاث ندوة القصدس  :ماضصيها ومسصتقبلها  ،جامعصة األزهصر  -مرمصز وصالح مامصل
لالقتصصصصاد اإلسصصصالمى  18مصصصن جمصصصاد اآلخصصصرة  12 - 1416نصصصوفمبر 1995م  -ععععا  ": 1995بحصصصث
بالعربية منشور بعنوان " :الهوية والشرق أوسطية ووراعات القرن القادم  :دراسة من منظور النظريصات
الحاكمة للحوار الدولى" متاب هي"ة قصور الثقافة  ،وزارة الثقافة  ،جامعة المنيا  ،ديسمبر 1995م .
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 عا  " : 1995بحصث بالعربيصة منشصور بعنصوان ":لغصة التسصلو والتطصر واإلرهصاب بصين خطصاب األوصولياتالمعاورة وملفات الحوار اليومي " :دراسة من منظور علم اللغويات االجتماعى السياسى عبر الثقصافى" ،
ندوة األووليات المعاورة  -مرمز والح مامل لالقتصاد اإلسالمى 1995 ،
 عا  : 1995بحث منشور بعنوان" :الخطاب الديني المرسسي فى مصر  :اآلليصات والتوجهصات"  ،تقريصرالحالة الدينية  ،مرمز الدراسات السياسية واالستراتيجية  ،األهرام .
عععا  : 1996بحصصث منشصصور بعن صوان"قراءة نقديصصة ألدبيصصات األوصصوليات المعاوصصرة والبعصصد الصصدينى فصصى إدارةالعالقصصات الدوليصصة " :مجلصصة المسصصتقبل العربصصى  ،مرمصصز دراسصصات الوحصصدة العربيصصة  ،بيصصروت  ،لبنصصان  ،العصصدد
. 1996/5 ، 207
 عا  ": 1996بحصث مقصدم باإلنجليزيصة بعنصوان " :تحليصل لغصو  -اجتمصاعى لخطصاب المصرامرة  ،دالالتلمفهوم مفاءة األداء التواولى عبر الثقافات ودراسة اإلنجليزية لألغراض المتخصصة .
A Sociolinguistic & Cross-Cultural Communication Analysis of Conspiracy
Discourse: Implications for the Notion of Communicative Competence in
E.S.P Classes.
بحث مقدم إلى المرتمر القومى الدولي الخامس للغة اإلنجليزية لألغراض المتخصصصة  -جامعصة حلصوان -
أكتوبر . 1996
عا (: 1996بحث منشور باإلنجليزية بعنوان " :استراتيجية لدعم مهصارات الكفصاءة اللغويصة االجتماعيصةمرسسصصة علصصى تحليصصل الخطصصاب  /المطارحصصات "  -نشصصرت فصصى مجلصصة العلصصوم التربويصصة  ،الصصصادرة عصصن معهصصد
الدراسات التربوية بجامعة القاهرة  -يونيو 1996م) .
* A Discourse Analysis - Based Instructional Strategy for Enhancing
Critical & Sociolinguistic Competence, Published in Journal of
EducationCairoUniversity, June 1996.
عا : 1996بحث منشور بالعربية بعنوان  :إدارة ومنع األزمات  :ما بين المشروع األلفى لجامعة األمصمالمتحصصصدة والمشصصصروع العربصصصى الصصصذ ينبغصصصى أن يكصصصون "  :بحصصصث مقصصصدم إلصصصى المصصصرتمر األو إلدارة األزمصصصات
والكوارث  ،وحدة بحوث األزمات  -جامعة عين شمس  14-13 ،أكتوبر . 1996
 عا  : 1997بحث منشور بالعربية بعنوان  " :دبلوماسصية المسصار الثصانى " مقصدم فصي نصدوة االتجاهصاتالحديثصصة فصصي التصصدريا الدبلوماسصصى " متصصاب النصصدوة الصصصادر عصصن معهصصد الدراسصصات الدبلوماسصصية بصصصوزارة
الخارجية السعودية (1417 -12 -)27 -26هص 1997/5/ )4-3( -م
 عععا : 1997كتصصاب بالعربيصصة بعنصوان " :التفصصاوض وددارة المقصصابالت " :دراسصصة مصصن واقصصع تفصصاعالت أشصصهراإلعالميين والسياسيين  ،العبيكان  ،الرياض  ،يوليو  ، 1997والطبعة الثانية 2001م.
ولقد حظي لذا املؤلف بعدد كبري من االستشهادات "راجع موقع جوجد ببحث عنوان الكتاب و اسم الكات ".
 عععا : 1999كتصصاب بالعربيصصة بعنصوان " :سصصيناريوهات الحصصرب والسصصالم"  :دبلوماسصصية المسصصار الثصصانى مصصنالريصصاض 1419 ،هصصص ،
منظصصور اللغويصصات االجتماعيصصة والسياسصصية  ،دار المع صراج الدوليصصة للنشصصر ،
1999م .
ولقد حظي لذا املؤلف بعدد كبري من االستشهادات "راجع موقع جوجد ببحث عنوان الكتاب و اسم الكات ".
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 عا : 1999بحث مقدم باإلنجليزية بعنصوان ":تحليصل لمرتكصزات سصيناريوهات الصصراع والتعصاون فصى عصصرالعولمة  :نحصو دبلوماسصية جديصدة لألل يصة الثالثصة مصن منظصور لغويصات التفصاوض ,ومصن منظصور باحصث مصن
العصصالم العربصصى اإلسصصالمى"  .بحصصث مقصصدم فصصى المصصرتمر السصصنو لملتقصصى مشصصاريع المسصصتقبليات الصصذ تنظمصصه
جمعيصصة مسصصتقبليات العصصالم ) World Future Society(WFSفصصى  4أغسصصطس  1999بواشصصنطن
بالواليات المتحدة األمريكية ( .نشر مضمونه ابلعربية ىف كتاب سيناريولات احلرب والسالم )1999
A Discourse Analysis of Scenarios of Conflict & Cooperation in the
Globalization Era: Towards a New Millennium Diplomacy from a
Negotiational Linguistics Perspective and From the Perspective of an Arab
Islamic Perspective .
 عععا  : 2002دراسصصة منشصصورة بالعربيصصة بعنصوان " :حصصروب الهويصصة ومسصصتقبل التفصصاوض مصصع الغصصرب  :نحصصوالمشروع العربى إلدارة النواز الدولية واستباقها"  -المكتبة األكاديمية  - 2002القاهرة  .ج.م.ع .
_ عام  2003دراسة منشورة بعنوان "آفاق املستقبليات و حتد ت الدور امل رى 000ما بني التنبؤ و النبو ات" ,دراسة من
منظور لؤو ت التفاو –املكتبة االكادميية -القالرة .10-2003
ولقد حظي لذا املؤلف بعدد كبري من االستشهادات "راجع موقع جوجد ببحث عنوان الكتاب و اسم الكات ".
_ عددام  2003دراسددة منشددورة بعنددوان " لطددار حتليلددي ملسددتو ت التفدداو االعالمددى عددرب الثقافددات -دالالت لالعالميددني و
االكادمييني -دراسة مقدمة للمؤمتر السنوى الثاىن لل حافة و افاق التكنولوجيا -أكادميية أجبار اليوم( ابريد )2003
_ عددام  2003حبددث منشددور ابالجنليزيددة بعنددوان "العقددد العددرا و العقددد الؤددرا" دراسددة ىف صددور و اشددكال التكدرار و اسددالي
االقناع و احلاج ىف مواقف التفاو االدارى و االجتماعى و السياسى –جملة كلية اللؤات –جامعة األزلر.
Arab Mind and Western Mind: Discourse Analysis of Forms and Functions of
Repetition in Social and Political Interviews And Negotiating Situations
)(Implications for Cross-cultural Communication and Translation
_ عام  2004حبث مقدم ابالجنليزية بعنوان " العقد العرا و العقد الؤرا" التأكيد على أمهية حوار الثقافات و التؤل على
ال عوابت االدراكية ىف عملية بنا األرضية املشرتكة  ,مؤمتر احلوار االسالمى املسيحى احلوار بني املسدلمني و املسديحيني بعدد
احدا  11سبتمرب –شتوجتارت -أملانيا 25-32 -مارس (عن صياغة األجندة حلوارات األد ن و الثقافات).
  2004حبث بعنوان "لدارة األجندات والسيناريولات املتنازعة يف حوار الثقافات حتليد اخلريطة الذلنية للخطاابت ذاتالنطاق التواصلي األوسع هبدف حن األرضية املشرتكة للتؤل على ال عوابت اإلدراكية لضبط عمليات احلوار وقواعده
ومفاليمه"و دراسة مقدمة يف لطار املشروع النظري األول لربانمج حوار احلضارات حمور عمليات ولؤة احلوار القواعد
واملبادئ واملفاليم دراسة يف التأصيد النظري  ,كلية االقت اد والعلوم السياسية.2004-2002 ,
 " 2004العقد العرا والعقد األمريكى ...اىل أين معضالت التواصد ومعضالت السياسة" دراسة مستقبلية من منظورلؤو ت التفاو  ,املكتبة األكادميية
  2005دراسة مقدمة لوقالع املؤمتر الدوىل العاشر ابجلامعة األمريكية ابلقالرة (مهارات اللؤة التعلم والتدريس واملعايريالدولية) بعنوان "دراسة التفاعالت املرورية دالالت أوسع لفهم كفا ات التفاو ".
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  2005حبث مقدم ابلعربية يف ندوة أورواب ولدارة حوار الثقافات األورو-متوسطية حنو رؤية عربية لتفعيد احلوار ودعمامل ا  ,والبحث بعنوان"اخلطاب الشبكي الوطين القواعد واألسس والتحد ت رؤية أتسيسية"  ,كلية االقت اد والعلوم
السياسية.
  2006دراسة مقدمة لوقالع املؤمتر الدوىل (احلادى عشر) ابجلامعة األمريكية ابلقالرة (مهارات اللؤة التعلم واملعايريالدولية وحتد ت التؤيري) بعنوان "تقيم ادراك معايري ادارة االختالفات الثقافية".
  2006حبث منشور اليكرتونياً بعنوان "لدارة األزمات املتسمة أبجوا انفعاالت حادة ىف سياق الفاوة التواصلية املستمرةبني العا العرا االسالمى والؤرب حتليد أطر االدراك املتباين ألزمة الرسوم الدمناركية كمثال  ,دراسة من منظور لؤو ت
التفاو والربجمة اللؤوية الع بية ومنظومة القيم االسالمية العاملية" مقدم كبحث للمناقشة من قبد عدد من سفرا الدول
الؤربية الذي نظمه مركز التقارب بني العرب والؤرب ) (CAWUلقا عرب قاىف لنخبة من الدبلوماسيني واالعالميني
واألكادمييني بعنوان "حرية التعبري واحرتام اآلخر...كيف تتعامد مع املواقف ال عبة ىف أجوا االنفعاالت واالسا ات؟15-
ابريد  -ساقية ال اوى – القالرة( .مع  CDلتفاعالت لذا اللقا )
  2006حبث بعنوان " مداخد ومستو ت ولشكاليات ترمجة اخلطاب االعالمى كيف ومىت تتقاطع عملية الرتمجة معالسياسة التحريرية دراسة عينات مرتمجة بلرتكيز علي نيوزويك املرتمجة ليل العربية -املؤمتر العلمي السنوي الثالث لقسم
ال حافة أبكادميية أخبار اليوم حول " ال حف العربية وترمجة ال حف األجنبية"  26-25يونيو.
  2006حبث مقدم لندوة اللؤة واهلوية وحوار احلضارات (أكتوبر  2004ومنشور عام )2006بعنوان " امل طلحواملناظرة خرالط التفاو ودبلوماسية التعامد مع السياق الدويل احلرج"  ,كلية االقت اد والعلوم السياسية.
  2006متحد رليسي ممثال جلامعة األزلر يف مؤمتر مؤسسة "اان ليند" األورو متوسطية للحوار بني الثقافات ,منشورعلى املوقع األليكرتوىن للمؤسسة بعنوان "أمهية احلوار الثقايف واحلوار بني األد ن يف املنالج التعليمية ,".وذلك يف 21
نوفمرب.
  2007حبث منشور بعنوان "مستقبد القاعدة العلمية االنطالق من اخلطا السبع لثقافة االمتحاانت لىل آفاق قافةالبحث العلمي واإلبداع ".املكتبة األكادميية ابلقالرة.
  2007حبث مقدم بعنوان " اإلعالم بني ممارسة أسالي اإلق ا ولدارة ال راعات حنو سياسة لعالمية منهاية إلدارةحوار املذال والطوالف من منظور لؤو ت التفاو وفقه لدارة النوازل" مؤمتر الدوحة الدويل املشرتك بني جامعة قطر
وجامعة األزلر حلوار املذال اإلسالمية -دور التقري يف الوحدة العملية لألمة – الدوحة من  22-20يناير.
  2007حبث مقدم بعنوان " لدارة األزمات وال راعات يف اإلعالم دراسة يف آليات االستفزاز واإلق ا االعالمى منمنظور لؤو ت التفاو (من لدارة ملف السنة والشيعة لىل ملفات التفاو االجتماعي والسياسي) ,حبث مقدم يف
فعاليات املؤمتر العلمي الرابع ألكادميية أخبار اليوم "ال حافة العربية يف ظد التحوالت السياسية واالقت ادية
والتكنولوجية".
  2007حبث ابالجنليزية بعنوان "حنو لسرتاتياية تفاوضية على أساس من قواعد البياانت  Data baseإلدارة تداعياتخطاب االسالموفوبيا وللتعامد مع مع عوالق التواصد عرب الثقافات" ,منشور ابجمللة العلمية جلامعة األزلر
 وىف كتاب صادر عن اجمللس األعلى للشئون االسالمية ابللؤتني العربية و االجنليزية. ولقددد حظددي لددذا البحددث بعدددد كبددري مددن االستشددهادات "راجددع موقددع جوجددد ببحددث عنددوان البحددث ابالجنليزيددة و اسددمالباحث".
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  2007حبث منشور بعنوان " مفهوم القوة  Powerبني فاوات علم العالقات الدولية وتوجهات وتطورات يف علماللؤو ت حالة منوذج لؤو ت التفاو والتواصد عرب الثقافات" ,مؤمتر لشكالية التحيز يف العلوم االجتماعية حمور
اللؤو ت والعلوم السياسية والعالقات الدولية ,برانمج حوار احلضارات ,كلية االقت اد والعلوم السياسية( ينشر بدار
الشروق مع جمموعة من األحبا تقدر أ .د .عبد الولاب املسريى).
 عملية التشبيك الوطنية ) (Networkingالقواعد و االسس و التحد ت – رؤية أتسيسية .ندوة اورواب و حوارالثقافات االورومتوسطية حنو رؤية عربية للتفعيد ( حبث منشور بكتاب ملركز حوار احلضارات حترير أ.د اندية م طفي.
 2008تقييم ادراك طالب برانمج ماجيستري ادارة االعمال لفاوات التواصد عرب الثقافات دالالت لتعظيم قدراتالتفاو الدويل (حبث منشور يف جملة البحو العلمية و الرتبوية و النفسية العدد  135اجلز الثالث .
  2008كتاب "سيناريولات احلرب والسالم حنو اسرتاتياية لبنا دبلوماسية القوة " ,دار هنضة م ر( .لقد حظىلذا املؤلف بعدد كبري من االستشهادات ...راجع موقع جوجد بنقر عنوان الكتاب واسم الكات )
  2008كتاب "التفاو ىف ع ر االستفزاز"  ,دار هنضة م ر( .لقد حظى لذا املؤلف بعدد كبري من االستشهادات...راجع موقع جوجد بنقر عنوان الكتاب واسم الكات )
  2008كتاب "فخاخ التفاو وحروب املعلومات" ,دار هنضة م ر( .لقد حظى لذا املؤلف بعدد كبري مناالستشهادات ...راجع موقع جوجد بنقر عنوان الكتاب واسم الكات )
  2008حبث بعنوان "فاوة حتد ت التواصد عرب الثقافات وتنمية العمد الدبلوماسى حنو لندسة عربية متكاملةلدبلوماسية املسار الثاىن من منظور لؤو ت التفاو (دالالت لتدري الدبلوماسيني واملتفاعلني ىف السياقات
الدولية)"مقدم جلامعة الدول العربية – املنظمة العربية للتنمية االدارية ىف االجتماع السنوى األول ملديرى املعالد
الدبلوماسية واالدارات العربية بوزارات اخلارجية وقيادات العمد الدبلوماسى ابلوطن العرا.
  2008حوار الثقافات ادارة األجندات والسيناريولات املتنازعة " من اصدارات برانمج التأصيد النظرى للدراساتاحلضارية  ,دار الفكر العرا بدمشق.
  2009حبث ابالجنليزية بعنوان "كيف قام أوابما بتؤيري أو عدم تؤيري أطر احلرب على االرلاب وال راع العرااالسراليلى حنو منوذج للتحليد النقدى للخطاب لكسر األطر أو احلفاظ عليها ىف ادارة ال راعات املمتدة" كلية االقت اد
والعلوم السياسية  ,مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات.
How did Obama save or Break George Bush's Frames on the 'war on terror',
& and the 'the Arab Israeli Conflict': Introducing CDA-Based Frame Saving
Frame Breaking Model For Managing Protracted Conflicts", Faculty of
Economics & Political Sciences, Center For Civilization Studies & Dialogue
Cultures.
 2009قافة التفاو يف االسالم  ,اجمللس األعلي للشئون االسالمية  ,وزارة االوقاف امل رية الندوة  , 38القالرة -272009-3
عام  2010حبث منشور مت تقدميه للمؤمتر العلمى األول ىف جماالت اللؤو ت االجتماعية النفسية و احلاسوبية والتواصد عرب
الثقافات بني اللؤو ت الؤربية والعربية جبامعة اكسفورد بعنوان "الربجمة اللؤوية الع بية ,التفاو اجلماعى والتواصد عرب
الثقافات دراسة حتليلية خلطاب مقاومة التؤيري ىف سياق ادارة مشاكد وأزمات التدخني من منظور عرب قاىف( ".نشر ىف يوليو
ابجمللة العلمية لكلية اللؤات والرتمجة  ,العدد)48
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"NLP: Collective Negotiations & Cross Cultural Communication: Analysis of
"Discourse Files of Change-Resistance in dealing With Smoking Problem.
 2010حبث ابالجنليزية بعنوان "استخدام االستعارات االدراكية Conceptual Metaphorىف ال راعات املمتدةمناظرة آلة الدعاية االسراليلية والؤربية خب وص نتالج حرب أكتوبر"(نشر ىف يوليو ابجمللة العلمية لكلية اللغات والرتمجة ,
العدد)48
 2012ديبلوماسية املسار الثاين و االبعاد املفتقدة يف جلان احلوار ابألزلر و اجمللس االعلي للشئون االسالمية حنو سيناريومعياري متعدد األبعاد الدارة أزمات االسالموفوبيا  .حبث مقدم يف مؤمتر مركز الدراسات احلضارية و حوار الثقافات بكلية
االقت اد و العلوم السياس ية جامعة القالرة ابلتعاون مع الفريق العريب للحوار االسالمي املسيحي (حمور احلوار االسالمي
املسيحي و الربيع العريب)  19ايل  21مايو عام 2012
" 2012فاوة األدارة و اسقاط النظام القدر" تفكيك لؤة االستبداد و التحريء  .دراسة من منظور لؤو ت التفاو والربجمة اللؤوية الع بية .ندوة اللؤة و التواصد بكلية االداب جامعة عني مشس قطاع الدراسات العليا و البحو .
  2013حرب الدخان حتليد خطاب التان و التفاو اجلماعي من منظور عرب قايف "كتاب". 2015حبث قيد النشر بعنوان "السباق التفاوضي علي االسالم معركة م ر و األزلر من أجد الوسطية" ,دراسة منمنظور حتليد النظم التفاعلية و التحليد النقدي للخطاب.
رليس قسم اللؤة االجنليزية ذي الشع الثال ة اللؤو ت – االدب االجنليزي –الرتمجة الفورية ملدتني من .2013-2008 رليس قسم العلوم السياسية ووكيد كلية الدراسات العليا بكلية اإلقت اد و العلوم السياسية جبامعة املستقبد أ نا فرتة لنتدابهمن جامعة األزلر.
 2015املشاركة ىف املؤمتر الدوىل جلامعة املستقبد ابإلشرتاك مع جامعة وسط فلوريدا وعنوان املؤمتر "املشهد اإلسرتاتياى
للشرق األوسط مالة عام بعد احلرب العاملية األوىل"....عنوان البحث "التؤل على اإلدراك السلىب ىف مفاوضات املياه بني
م ر وأ يوبيا..حنو سيناريو املكس للاميع...دراسة من منظور منوذج من علم التداولية إلدارة العالقات املركبة.
“Overcoming the Negative Perspective in the Water Negotiation Processes
Between Egypt and Ethiopia: Towards an Integrated win-win Normative
”Scenario from the Perspective of a Pragmatic Complexity-Based model
 2017املشاركة ىف ورشة العمد الدولية بعنوان "معاً من أجد التطرف وتعزيز احلوار والىت ينظمها منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة مع جامعة الدول العربية وجامعة األزلر والرابطة العاملية خلرجيى األزلر ( 20-19نوفمرب )2017
البحث مقدم بعنوان "اخلطاب الديىن و قافة التفاو كآلية للتعايش والتماسك منوذج األندلس بني أعبا املاضى واختيارات
املستقبد".
 2017املشاركة ىف املؤمتر الدوىل رقم  34ملركز تطوير اللؤة االجنليزية CDLT
البحث بعنوان "حتليد املواجهات التفاوضية بني كيسنار والسادات أ نا ازمة حرب اكتوبر  1973دالالت مستقبلية
للدبلوماسية والقدرة والثقافة"
CDA Analysis of Sadat-Kissinger Encounters in October War Crisis 1973:
Future Implications for Diplomacy, Power, & Culture”r
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" 2017املشاركة ىف احلوار املشرتك بني فريقى العمد مبركز احلوار ابلفاتيكان وأعضا مركز احلوار ابألزلر للتمهيد إلعادة
وجمرة املفاليم ذات
عالقات احلوار والتعاون بني األزلر والفاتيكان"...حبث بعنوان "دور األزلر ىف مواجهة التطرف والتع
العالقة داخد وعرب الثقافات حنو اسرتاتياية عاملية مشرتكة للتعامد مع جذور اإلرلاب والتطرف".
 21-19( 2017مايو ) املشاركة يف فعاليات مؤمتر برلني عن مسئولية األد ن و اخلاص ابلسعي لتدشني دبلوماسية جديدة
للحوار عرب األد ن و الثقافات  Interfaith Diplomacyيتناول تعميق مهارات التفاو و الوساطة و أتكيد دور
الدين يف بنا السالم و حد ال راعات و مبنظور يقاوم لستؤالل الدين يف تعميق ال راعات.
( 2018يونيو) املشاركة يف فعاليات الربانمج ال يفي جلامعة لليوبوليس ابإلشرتاك مع مركز التفالم العريب الؤريب يف حبث
بعنوان
A Cognitive Map for Interfaith and Intercultural Encounters
Burdens of the Past , Options for Meeting Future Challenges: A Critical
Discourse Analysis for European Discourses from an Arab Muslim
Perspective
( 2018يوليو) لستكماال لفعاليات الربانمج ال يفي جلامعة لليوبوليس و مركز التفالم العريب و للبحث املشار لليه أعاله مت
تقدر البحث التايل
A Quick Response by an Arab-Muslim Scholar to the Lecture by Lord George
Carey entitled:
”“Reforming Religious Discourse as a way of Combating Terrorism
لتكون لحدي حاالت التفاعد مع اخلطاب األورويب.
( 2018نوفمرب) املسامهة يف املؤمتر الدويل جبامعة عني مشس  CDELTعن اللؤو ت  ،التدريس و البيئة و ذلك بتقدر
حبث عن دراسة خطاب املنظمات و اإلتفاقيات الدولية خب وص نشر الوعي البيئي .
Guest speaker : Environmental Communication and Negotiation as a New
Academic Turn : Implications for designing interactive material for EFL and
political science classes. - CDELT 35th International Conference – Nov 2018.

( 2019نوفمرب  ) 2 -3للقا حبث يف مؤمتر  CDELTالدويل بعنوان “ Computerized Negotiation
– ”in ESP classes: Implications for addressing decision making processes
CDELT 36th International conference : Humachine in English language
teaching.
 (2019نوفمرب  )27-26املشاركة يف الورشة الدولية املشرتكة بني األزلر الشريف و اللانة الدولية لل لي األمحر و اللانة
القومية للقانون الدويل جبمهورية م ر العربية ببحث بعنوان "حنو دبلوماسية جديدة إلدارة معضالت التواصد حول خطاابت
أسالي التعامد مع األسري  ،ملف التعامد مع اجلثامني و لفتعال التعار بني السيادة و القانون الدويل:
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دراسة من منظور القانون الدويل اإلنساين و الشريعة اإلسالمية".

Impact Factor
امتوي ذو التأ ري يف جمال حوار الثقافات و األد ن.نشر مركز التفالم العريب الؤريب
Arab-West Understanding
العديد من املناظرات و األحبا اليت قدمها صاح السرية الذاتية و اليت قدم من خالهلا ردودا علمية و من منظور اسالمي
للعديد من األحبا و املقاالت الؤربيه و كذلك أكثر من رد علمي فيما يتعلق ابالحدا املسيئة للرسول علية ال الة و
السالم و للثقافه العربيه االسالميه يف سياقات عديدة علي مدي العقود املاضيه و لذلك يشمد موقع املركز و التقارير ما يفيد
بقياس مدي أت ري حمتوي لذه الدراسات واملقاالت التناظرية و هوماأفادبه مؤخرا الدكتور كورنوليوس هولسمان مدير املركز يف حبثه
الذي قدمه يف جامعة "وس بوليميا" بتشيكوسلوفاكيا و جا بعنوان
"Signs of Hope: Muslim and Christians Scholars Working Towards DialogueOASIS Christians and Muslims in the Age of MESTIZAGE of Civilization.
يف 2013-6-9
الدور االعالمى
ابإلضافة اىل تقدر العديد من الدراسات العلمية ,فقد مت تقدر وجهة نظر اعالمية موضوعية ل اح لذه السرية الذاتية من
منظور علم التفاو وادارة األزمات والتفاو عرب الثقافات ىف وسالد االعالم املرلية واملسموعة مع الرتكيز على منرب قناة
النيد االخبارية ابالجنليزيةوNILE TVكذلك جريدة اجلازي امل رية وذلك من أجد اجياد مساحة للت دى حلالة عدم
التوازن القالم على ساحة االعالم الدوىل من انحية وفوضى املعلومات وحروهبا من منابر تبث التحريء واملعلومات اخلاطئة
واملؤلوطة ومبا يدعم استنها دور أكثر فاعلية لإلعالم امل رى الوطىن إلعال األجندة الوطنية والكشف عن أسالي
وأدوات حروب االرلاب املادى والفكرى والكشف عن أدواته وأساليبه خاصة ىف ظد ارتفاع وترية ذلك االرلاب متعدد
األبعاد ,احلروب ابلوكالة.

ملحوظة ميكن الرجوع اىل العديد من املواقع من خالل شبكة االنرتن وكتابة
 Hassan Wageihمن خالل  Googleوابللؤة العربية ..حسن حممد وجيه ميكن أيضاً كتابة االسم
ابلالتينية كما يلى  .Wajih – wagihوكذلك Hassan,Hassan
AWRالدوىل راجع املوقع.

16

