الدكتور شارل سان برو

)(Charles SAINT-PROT

له دكتوراه في العلوم السياسية و دكتوراه في إدارة أبحاث في القانون
مدير المعھد الفرنسي للدراسات الجيوسياسية )باريس( Observatoire d’Etudes Géopolitiques OEG
ھو متخصص بالعلوم السياسية و محلل سياسي حيث تر ّكز أبحاثه على الجغرافيا السياسية.
و ھو يدير" مركز موريس أوريو" للدراسات اإلسالمية و التمويل االسالمي و البحوث في القانون العام التابع
لجامعة القانون باريس ديكارت  ،ويدرس أيضا في جامعة كتلونيا في بارشلونا .كما يدرس في عدد من الجامعات
فرنسية و الدولية.
يشارك الدكتور شارل سان برو السيدة زينة الطيبي في إدارة مجموعة "الدراسات الجيوسياسية " الصادرة عن
المعھد) .دار نشر كارتاال -باريس(
قدم العديد من المحاضرات في مختلف المعاھد والجامعات ،وھو أيضا المستشار الدبلوماسي لكثير من السياسيين
والمؤسسات.
لدى البروفيسور شارل سان برو العديد من المؤلفات ) 30مطبوعة ( البعض ترجموا باللغة االنجليزية و باللغة
العربية و باللغة االسبانية  ) .أغلبھم مؤلفات حديثة(
 "سياسة فرنسا العربية " )La politique arabe de la France 2007ترجم باللغة العربية ( "اإلسالم  ،مستقبل السلفية بين الثورة و التغريب " L’Islam, l’avenir de la Tradition entre révolution et2008 occidentalisation
ترجم باللغتين العربية و االنجليزية .
 "المغرب يتحرك إلي األمام "  ) Le Maroc en marcheتحت إشرافه( باريس دار نشر المركز الوطني للبحوث العلمية 2009 CNRS "المفاھيم والمواقف الغربية تجاه اإلسالم"  Western Perception and Attitudes Towards Islam,أبو ظبي ECSSR - 2010ترجم باللغة العربية
 "رھان حوار الحضارات"  ) L’enjeu du dialogue des civilisationsتحت إشرافه( باريس  :معھد الدراسات الجيوسياسية  -مجموعة "الدراسات الجيوسياسية" رقم  - 10دار نشر كارتاال  Karthala 2010ترجم باللغة العربية.
 "التقاليد اإلسالمية لإلصالح"  La Tradition islamique de la réformeباريس دار نشر المركز الوطني للبحوث العلمية CNRS 2010ترجم باللغة االسبانية برشلونة  2011و باللغة العربية  -القاھرة 2012
" اإلسالم والتكيف مع العالم المعاصر :ضرورة االجتھاد" باريس L'Islam et l'effort d'adaptation au monde contemporain,l'impératif de l'ijtihâd
دار نشر المركز الوطني للبحوث العلمية 2011 CNRS
 "محمد الخامس /ملك المغرب" 2012 Mohammed V الحركة القومية العربية ،من النھضة الي البعث2013 ،Le Mouvement national arabe, de la Nadha au Baas, 2013

