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دكتوراه دولة في التاريخ االجتماعي من .  5491من مواليد الشيخطابا ،عكار ، لبنان الشمالي 
     . 5491يمارس التدريس في الجامعة اللبنانية منذ العام . جامعة السوربون،باريس األولى 

عين عضوا في المجلس العلمي االستشاري للجامعة اللبنانية عن كلية اآلداب والعلوم االنسانية 
ودعي مرارا استاذا .شارك في عدد كبير من المؤتمرات العلمية، العربية والدولية. 5441عام 

انتدب خبيرا في األمم . زائرا إلى جامعات طوكيو ومعاهدها ،وجامعة جورج تاون بواشنطن
نال جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب . 4002و 4009دة لشؤون التنمية في المتح

،ثم وسام التاريخ العربي من اتحاد 5441،ووسام المؤرخ العربي عام 5421الشبان للعام 
 4000جائزة أفضل كتاب عربي في االنسانيات عن العام ،و5441المؤرخين العرب عام 

          " الشمس المشرقة" هبي للثقافة اليابانية من مرتبة اليابان الوسام الذحكومة ه تمنح
 . 9202نيسان   92بتاريخ 

 :من مؤلفاته العامة 
االستقالل والميثاق : لبنان "، و5499،بيروت "  5441 – 5459تاريخ لبنان االجتماعي "  

الهجرة  "،و5425بيروت " الجذور التاريخية للمسألة الطائفية " ،و5499، بيروت "والصيغة
من البداوة : ،والمشرق العربي المعاصر"5421،بيروت "هجرة الشوام –اللبنانية إلى مصر 
"  440 – 5290الدولة والمجتمع في المشرق العربي "،و5421،بيروت " إلى الدولة الحديثة

، بيروت "4001- 5490،واالستمرارية والتغيير في تجربة التحديث العمانية  5440بيروت 
، دار الفارابي ، "4050 – 5490أربعون عاما من التنمية المستدامة : عمان " ، 4002
 .  4050بيروت 

 :من مؤلفاته وابحاثه عن اليابان 
منشورات سلسلة . تشابه المقدمات واختالف النتائج: النهضة العربية والنهضة اليابانية "-5

ربي في اآلداب والفنون للعام حاز على جائزة أفضل كتاب ع. 5444عالم المعرفة الكويتية 
4000 . 

باالشتراك مع علي .النهضة وتفاعالتها في العالم العربي واليابان منذ القرن التاسع عشر -4
 . 4005منشورت بيت الحكمة ،تونس .المحجوبي،وفتحي القاسمي،وعبد اللطيف الحناشي

ت مركز دراسات الوحدة منشورا. الدروس المستفادة عربيا  : النهضة اليابانية المعاصرة  -1
 . 4009، وطبعة ثانية 4004العربية ،بيروت 

 .4001، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت "اليابان بعيون عربية -9
. 4005اإلستراتيجية اليابانية تجاه الشرق األوسط بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  -1

 ، 45ية،أبو ظبي،سلسلة المحاضرات،العدد مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيج
 . 4001للعام 

دراسات "مركزاإلمارات ،أبو ظبي،سلسلة ،المستعربون اليابانيون والقضايا العربية -1
 .صفحة 544،في 4004للعام  599الرقم " إستراتيجية



منشورات مركز االمارات . التحدي واالستجابة:  5491 – 5211تاريخ اليابان الحديث  -9
 . 4004للبحوث والدراسات االستراتيجية ،أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

منشورات مؤسسة الفكر .اليابان والوطن العربي ،العالقات المتبادلة واآلفاق المستقبلية -2
 . 4051، بيروت "العربي 

 .مقاالت عدة عن اليابان نشرت بالعربية واالنكليزية ضمن كتب جماعية وفي مجالت علمية-4
في جامعات " ابحاث األساتذة الزائرين"دراستان باالنكليزية نشرتا في طوكيو ضمن  -50

 .  يابانية
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