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والذي تقيمو جامعة آريس في لبنان ومركز أجيال لحقوق اإلنسان

ب -المشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا ()15-13
مارس .2012

ج -عضو المجنة التنظيمية في مؤتمر ( مائة عام من العالقات
اليابانية اإلسالمية) المركز اإلسالمي في اليابان يونيو .2000
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"مؤتمر حقوق اإلنسان" في بيروت.
ب -بحث " التكييف القانوني لمثورة الميبية وأثره عمى المصالحة
الوطنية " مقدم إلى مؤتمر المصالحة الوطنية  ،ليبيا.
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 "deal with itمنشور في مجمة الدراسات اإلنسانية  ،جامعة
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بيم :
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