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2008ابريل/ نيسان-)19(العدد  
 

   االرمنية في جامعة القاهرة -مؤتمر دولي حول العالقات العربية 
نظم مرآز  :  القاهرة – 2008ابريل /  نيسان 29

 29الدراسات االرمينية بكلية اآلداب جامعة القاهرة في 
"  ، مؤتمرا علميا دوليا ، بعنوان   2008ابریل /نيسان

، تحت "الماضي والحاضر: نياارمي-الوطن العربي
رعایة وزیر التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في 
مصر الدآتور هاني هالل ، ورئيس جامعة القاهرة 

  .الدآتور علي عبد الرحمن یوسف
حضر المؤتمر شخصيات دبلوماسية وثقافية واآادیمية 
ودینية مصریة وارمنية ، وعدد آبير من االساتذة 

  . يين والطالب الجامع
افتتح المؤتمر بكلمات لكل من رئيسة مرآز الدراسات 

  االرمينية الدآتورة زینب ابو سنة ، وعميد آلية اآلداب 
احمد خيري،    .من اليمين السفير روبين قره بيتيان، د                  
  زینب ابوسنة . احمد عبد اهللا زاید  و د. د              

 وسفير جمهوریة ارمينيا في مصر الدآتور روبين قره بيتيان ، زایدهرة الدآتور احمد عبد اهللافي جامعة القا
                            .ووآيل وزیر التعليم العالي المصري الدآتور احمد خيري

 االرمنية التاریخية والحاضرة ، وعلى دور االرمن في الحياة –شددت آلمات االفتتاح على العالقات العربية و
  .والثقافية واالجتماعية المصریة عبر التاریخالسياسية واالقتصادیة 

شارك في المؤتمر اساتذة جامعيين واآادیميين من آل من مصر ولبنان وسوریا وارمينيا ، حيث تمت مناقشة 
  :  جلسات متتالية3 في مواضيع مختلفة

  
  :الجلسة االولى

  ".األرمينية بعد استقالل أرمينيا-یةالعالقات المصر" سفير مصر السابق في أرمينيا بعنوان :فؤاد رسالن.  د-
 صحفي وباحث في الشؤون : األستاذ سمير عربش-

أرمينيا في عهد الخالفة "بعنوان ) سوریا(األرمنية 
  ". العربية

أستاذ في الجامعة اللبنانية وباحث في : حنا الحاج.  د-
-العالقات األرمينية"بعنوان ) لبنان(العلوم االجتماعية 
         ".یخيةاإلسالمية التار

أستاذ االدب العربي في جامعة : هایك آوتشاریان.  د-
غير المسلمين في األمة "بعنوان ) أرمينيا(یریفان 
        ". الذميون األرمن: المبكرة

 باحثة في دار المخطوطات :فينيرا مارآرایان.  د-
تجزئة أرمينيا اإلداریة " بعنوان ) أرمينيا(األرمينية 

  ". الفة العربيةواإلقليمية في عصر الخ
  زینب ابو سنة.حنا الحاج ، د. فؤاد رسالن ، د.   من اليمين د              

 ". العربية من خالل الترجمة-العالقات األرمنية"بعنوان ) سوریا(استاذ وباحث في الترجمة : نزار خليلي.  د -
حملة انطونيوس وآليوباترا على "بعنوان ) مصر(ستاذ التاریخ في جامعة عين شمس أ: أبو اليسر الفرح.  د-

  ". أرمينيا
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  :الجلسة الثانية

األسرة الجمالية "بعنوان ) مصر( رئيس قسم التاریخ في آلية اآلداب جامعة القاهرة :محمد برآات البيلي.  د-
  ".األرمينية وأثرها في التاریخ الفاطمي

) مصر( باحث في التاریخ :حمدجمال آمال م.  د-
  ".األرمن في مصر في العصر العثماني"بعنوان 

 استاذ التاریخ في جامعة :محمد رفعت اإلمام.  د-
السمات العامة لألرمن "بعنوان ) مصر(اإلسكندریة 

  ".في مصر الحدیثة
 نائب في البرلمان :األستاذ هاآوب بقرادونيان -

          ". ي لبناناألرمن ف"بعنوان ) لبنان(اللبناني 
 عضو اتحاد الكتاب العرب :نورا أریسيان.  د-
  ".األرمن في سوریا"بعنوان ) سوریا(
 أستاذ في الجامعة اللبنانية وباحث :أدونيس العكرة.  د-

  موقف "بعنوان ) لبنان(في الترجمة والفلسفة 
  نورا اریسيان ،. محمد رفعت ، د.  من اليمين د                      
  عفيفي.    فيرا یعقوبيان، د                       

 ".1923-1915العرب من استقبال الالجئين األرمن في البالد العربية 
  

  :الجلسة الثالثة
النقوش العربية في أرمينيا "بعنوان ) سوریا( باحث في الترجمة وعضو اتحاد الكتاب العرب :شوآت یوسف. د

  ". آمصدر تاریخي
اذ في جامعة طنطا  أست:فاروجان آازانجيان.  د-
  ".مصر في شعر إندرا"بعنوان ) مصر(
 أستاذ تاریخ : البروفسور نيكوالي هوفانيسيان-

أرمينيا مرآزًا "بعنوان ) أرمينيا(البلدان العربية 
  ". للدراسات العربية

 عميد آلية اآلداب :أردا أرسينيان إآمكجي. د  -
دور جامعة "بعنوان ) لبنان(بجامعة هایكازیان 

       ."زیان في الوطن العربيهایكا
 أستاذ تاریخ العصور :فایز نجيب اسكندر.  د-

العالقات "بعنوان ) مصر(الوسطى بجامعة بنها 
 ".األرمينية العربية في القرون الوسطى

 فاروجان آازانجيان، . اردا اآمكجي، د.  من اليمين د                  
   را اریسياننو.نيكوالي اوهانسيان، د.               د            

االرمنية عبر العصور ، ودعت الى -وصدرت في ختام المؤتمر توصيات شددت على اهمية العالقات العربية
  .عقد مؤتمرات سنویة من شأنها توطيد وتعزیز العالقات العربية واالرمنية في مجاالت مختلفة 

  
  انتهى

 
 


