
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 
 
   
   

   
 ندوة دولیة

 
 علم االجتماع في العراق: احتفال بالذكرى المئویة لعلي الوردي

 
 

 2014فبرایر  26و 25
 
 

 مكانال
Auditorium B1, College Hall 

 الجامعة األمیركیة في بیروت
 
 

 (SOAM)والدراسات اإلعالمیة   یةم االجتماعوعلالقسم  (AUB)-  الجامعة األمیركیة في بیروت
 (IJCIS) المجلة الدولیة للدراسات العراقیة المعاصرة
 (IACIS) الرابطة الدولیة للدراسات العراقیة المعاصرة
 )IAMESالرابطة الدولیة لدراسات الشرق األوسط (

 (ICCMES) المركز الدولي لدراسات الشرق األوسط المعاصرة
 (ACSS) المجلس العربي للعلوم االجتماعیة

 
، طارق )لجاري(جامعة كا، جاكلین إسماعیل ) الجامعة األمیركیة في بیروت - SAOM( : ساري حنفيةنظمالم اللجنة

 )عبد الحسین (جامعة بغدادالھاي ، )كوريإسماعیل (جامعة كال
 
 
 عامةالدعوة 

 مع ترجمة فوریة اللغات: العربیة واإلنجلیزیة
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 )2014فبرایر،  25(الثالثاء األول یوم ال
 

 االفتتاح والترحیب:    09:30 – 09:00 
الجامعة األمیركیة في بیروت ، أحمد دالل  

  ، طارق إسماعیل
 عبد الحسین الھاي 

 
 

 معلم ن: مائدة مستدیرة: تأمالت ع1 الجلســــــــة   09:30– 11:00
 

 ، جامعة كالجاريطارق إسماعیل الرئیس
 

 إبراھیم الحیدري
 سیناء الوردي
 جعفر الوردي

 ، جامعة بغدادد الحسینعبالھاي 
  األب سھیل قاشا

 شبكة االقتصادیین العراقیین، بارق ُشبَّر
 
 

 استراحة قھوة  11:30 -11:00
 
 

 : أفكار ومساھمات الوردي (عربي)2 الجلســــــــة            :11 30– 13:30
 

 ، الجامعة األمریكیة في القاھرةالرئیس: ولید قزیحة
  

  یة العراقیة المزدوجةتجاھات القیمیة للشخصإلا
 جامعة بغداد ،خلیل إبراھیم

 
 العامة في خطاب الوردي: قراءة في تحلیل الخطاب

 ، الجامعة المستنصریةصالح زامل
 

 ماھیة السلطة والدولة في فكر علي الوردي
 جامعة النھرین عامر حسن فیاض،

 
 ھ وفقاً الى "وعاظ علي الوردي: السوسیولوجي المؤرخ: محاولة للتأصیل في منظوره ومنھج

 السالطین" و"لمحات إجتماعیة"
 جامعة بغداد محمود عبد الواحد القیسي،

 
 

 غداء استراحة           14:30 – 13:30
 
 

 منھجیة الوردي  و : فلسفة3 الجلســــــــة  14: 30– 0016:
 

 ، جامعة یوركعبد هللالرئیس: ثابت 
 
 علي الورديالفلسفي من تفكیر العالم العراقي  جانبال
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 مجلة أوراق فلسفیة جدیدة محمد جلوب الفرحان، 
 

 علي الوردي ناقداً للمنطق اآلرسطي
 جامعة بغداد ،فیصل غازي مجھول

 
 علي الوردي والنقد للعقل البشري

 إبراھیم الحیدري
 
 

 استراحة قھوة  16:30 -16:00
 

 
 : الوردي: مناظرات القضایا المجتمعیة4 الجلســــــــة   16:30– 18:00

 
 الجمعیة اللبنانیة لعلم االجتماع ، الرئیس: علي الموسوي 

 
 ’األمة العراقیة‘من الجماعة الى المجتمع: علي الوردي وحلم 

 (عمان، األردن) صحیفة العالم حیدر سعید،
 

 علي الوردي بین الغایة والوسیلةأسئلة 
 بیروتجامعة الالعنف في  حسین شعبان،

 
 عالقة الوردي بابن خلدون 

 مركز الدراسات العراقیة، بیروت ،فالح عبد الجبار
 
 

 )2014فبرایر،  26 ألربعاء(االثاني یوم ال
 

 : الوردي والعالم5 الجلســــــــة  0 9:00– 11:00
 
 Middle East Economic Survey ،الرئیس: ولید خدوري   
 

 "تحلیل بعض المتغّیرات في مقاالت مجلة "إضافات: عربیةالالعراقیة والكتابة السوسیولوجیة 
 الجامعة األمیركیة في بیروت ،ساري حنفي

 
 1950واألكادیمیا: أوستین، تكساس   الوردي

   تكساسالجامعة الحكومیة في إلیزابث بیشوب، 
 الوردي من منظور نقدي

 ، جامعة بغدادعبد الحسینالھاي  
  

  اسة مقارنةدر: ونن عرب أخروالوردي ومفكر
 ، جامعة القدیس یوسف في بیروتآني طعمة

 
 

 استراحة قھوة  11:30 – 11:00
 
 

 شرح العراقی: الوردي 6 الجلســــــــة   11:30– :3013
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 ، المجلس العربي للعلوم االجتماعیةستناي شامي: الرئیس   
 

 الدیمقراطیة في العراق البعثي ةازدراء الوردي: مناظر
 فیلیبس ماربورغ ، جامعةأكیم رود

 
 فھم أمیركا للعراقفي مساھمة علي الوردي 

 ، الجامعة األمریكیة في القاھرةتشرجيدان 
 

  مراجعة نقدیة :ال علي الورديعملشخصیة العراقیة في ضوء أا
 الجامعة العالمیة للعلوم اإلسالمیة (لندن)الھاشمي،  .ج.محمید 

 
 قفي العرا تھالدیمقراطیة وإمكانیلالوردي  فھم

 أربیل –جامعة صالح الدین ، . امین النجارأشیرزاد 
 
 

 غداء استراحة  14:30 – 13:30
 
 

 اطر الوردي حول العراق الیومو: خ7 الجلســــــــة  :314 0– 17:00
 
 ، الجامعة األمیركیة في بیروتالرئیس: سمیر خلف  
 

 الوردي والطائفیة: تطبیقھ إلى العراق الیوم
 اري، جامعة كالجعلي راضي

 
  واعظوناطر الوردي: سیادة الوالعراق الیوم في خ

 طارق اسماعیل وجاكلین إسماعیل، جامعة كالجاري
 

 لطائفیة في العراقل هقدنو علي الوردي
 IAISجامعة اكستر،  كاظم، ج. فؤاد

 
  يلوردلألشغال االجتماعیة والتاریخیة ل في عرض 2003بنیة المجتمع العراقي بعد عام 

 جامعة بغداد، مرتضى النقیب
 

 الوردي و عوارض الحداثة   
 الجامعة األمیركیة في بیروت، عمر الدیوشي    
 
 

 مالحظات ختامیة  17:30 -17:00
 
 ، جامعة كالجاريطارق إسماعیل   

  ، جامعة بغداد، عبد الحسینالھاي 
 ، الجامعة األمیركیة في بیروتساري حنفي
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