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 1022موجز تقرير أعمال المركز في عام 
،قرهذذ هقهذذ تق1022هذذ تقرير ذذرق ذذركزقر رثذذزقر  اذذققير ذذشقتلرير ذذرقتلمذذ  ققتل  ذذ  ق   ذذ ققتل ذذ  ق

وك زترذذ قرممذذثقق م مذذرقرت  رت ق تلرير ذذرقهذذرقةذذطرلشقلخذذرءقتليمذذرتنقرتل طر ذذ أق اذذاقخم  ذذشقن  ذذ ققتل رثذذزقرت 
ق.قررتك قتل  ققور  شقت    ققرخر يشقل تررط قرتإلمث التقتلري

ق
  1022على صعيد التطورات للعام : أولا 

ق:في قمط تقن   ققتل رثزقفيقه تقتل   قرحراًلق احرظً قفيق ك التقنة ة شقنه ط ق
 ذذذأقيذذذرقق يذذذ قررمذذذشقنث     ذذذشقفذذذيقتلذذذرخأقتل رمذذذيقتإل ذذذ ت قل ذذذرر رقحرثذذذ تقتإلةذذذر قتلة  ةذذذيق -2

 رقق رم ذذذش،قريركذذذتقق7م ذذذرًتق ذذذأقم حاذذذً قريق21،قمذذذ ر قف طذذذ ق12/2/1022-10رحضذذذ ر شق ذذذر يق
 .م لررقشقتلرئ ة شقلا رر ر

مي ذذذ شقق250،قرمذذذ ر قف طذذ قوحذذذرق10/22/1022-21 ذذر يق"قتإلةذذر  رأقرتلحثذذذ وذذذ ر ق"قروف ذذ ق -1
رو قمذذتقق. ذذأقت ر أقر  ذذرقررذذرووقرتلثر ذذتقرل م ذذ قرتلذذ  أقرتل  ذذربقرتلةذذر تأقرتلمحذذر أقرتل ذذرت 

كاةذذذذذ ت،قرهذذذذذ فتقللذذذذذاق رتةذذذذذشقوظر ذذذذذشقررقذذذذذشق  ذذذذذقق ري  ذذذذذش،قررز ذذذذذتق اذذذذذاقةذذذذذتقق22تلوذذذذذ ر ق
تإلةذذذر   أقمي ذذذرلقتل رلذذذشقتل رم ذذذشقتلح  اذذذشقفذذذيق رحاذذذشق ذذذ قم ذذذ قتلاذذذررتت،قلضذذذ فشقللذذذاق رتةذذذشق

 .تلرح   تقتلريقررتك ق رققتإل رحقرتلاررتت،قررر شقتإلةر   أقلث ف شقتلر   قق  ط 
ق( كا تًقق10)قل  ترقتلرا ر قتلم ماي -3

رك ذذشقلارا ذذر قتلمذذ مايقم لا ذذشقتل رم ذذشقفذذيق مذذر أق كاذذ تقنرققرق1022 ذذأقتل رثذذزقفذذيق ذذ  ق ذذ رتق
ق. أقتليخعقتلثم ر،قرك نق ل قم  قةورتتق ررت اشق ذأقتل  ذققتلذ رربققذ  قمطذ ق مذرتتقتل ير ذ أ

رر اِّققررك شقتلرا ر قتلم مايقيخر قور  شقفيقةم ققتلثمهق ذأقنهذ ق  ذ رق ذأق  ذ  رقتلررت ذ تق
شقغ ذذذرق ةذذذ ر ق ذذذأقررتاوذذ قتإلةذذذر يقري  ذذذشقثرذذذبقتلرفةذذذ رقتل  و ذذشقتإلةذذذرتئ ا شقتلرذذذيقتيررقذذذتق ةذذ ح

رق لقت وم  ن،قث  قري  قه هقتلررك شقي  شق ظ  شقل ترةيقتلةوشقتلومر شقتل طر ذ أقمروي ذشقثرمطذ ق
ق.،قرث ل ق ا  نقتآلا رقرتلر ر خقتلي    أقمرتئبقتإلةرتئ ا  ت

ق1025-1021لافرذذذر ققر ذذذ  غشقرركطذذذ تقتل رثذذذزق1020-1005ري ذذذ  قررحطذذذ تقتل رثذذذزقلافرذذذر قق -4
ررمذذذشقري ذذذ  ق:ق وطك ذذشقلار ذذذرققللذذذاقري ذذذ  ق ق ذذ ق ذذذأقيذذذرقق ذذذ  قخذذر قنمرزهذذذ رفذذ قيخذذذشقلكرتئ ذذذشق

مي ذً ق ذأقك طذررقتل رثذز،ق يذ قررمذشق  ذقق مذررثشقمذ أقق33 ا  ش،قرت   ت قتةرم وشقم ر قف طذ ق
لرركطذذذ تقطذذذ ق ذذذ  غشقت كاذذذوقتلريخذذذ خقره ئذذذشقتإل تر قلاري ذذذ  قر ذذذ  غشقتلرركطذذذ تقتلك  ذذذ  ،قررذذذ قف 

.ققليزتو تقتلرفث رقتل  ر   ق رل  ًققتلف  ا ش     رققتلك    ق رت  ش  
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تةذذرث  ققرمذذث قق كذذ لوقتل رثذذذزقره ئ رذذ قتالةرمذذ ر شلقح ذذلقرذذذ قرمذذث ققتل كاذذوقتل  اذذيقلا رثذذذزقق -5
/قرذذ ر خ/ق اذذر قة  ةذذ ش) ذذأقنثذذ      أق ذذأقن ذذح بقتالير   ذذ تقتل يرافذذشقق1022يذذرققتل ذذ  ق

،قر لذذ قمطذذ هقتالرريذذ نقمور  ذذشقن  ذذ ققتل رثذذزق ذذأقتلو ح ذذشقتل ا  ذذشق(مذذر  شة  ةذذشق/قتقر ذذ  /ققذذ ورأ
ق.ر رتقمشق ةررىقتلكر  قف ط 

،ق%10تل مذذررث أقفذذيقل ذذ ترتر قتل يرافذذشقماذذ ق  ذذ لط ق ذذ  ق رف ررذذشقفذذيقز ذذ   قوةذذبققتل رثذذزقحيذذ ق -6
،قرنوذر قف ا ذً قر ر ف ذً قث  قم ءقحير قررز عق كاشق رتة تقمر قنرةذخ شقفذيقتلكزتئذرقل ذ  ق ذ  قرتحذ 

 ".   ً ق أقتلمو نقرتإلم تءق10ق- رثزق رتة تقتلمر قت رةخ"م ل رثزقم ورتأق
 

 مجالت الهتمام األساسية : ثانياا 
مذذ لرحرققت مذذرزقفذذيقتل كذذ ققتل رمذذيقرهذذرقرخذذررتتقق1022يذذرققتل ذذ  قتهذذر قتل رثذذزقرممذذثقق رثذذزققق

رن ذذ رقتل   ذذ ق ذذأقتل رتةذذ تقرتلرحاذذ رتقرتل خمر ذذ تقر يذذ قق،تلحرتثذذ تقتإل ذذرح شرقاذذررتتقتلرم ذذعقتل رمذذيق
ررتقذعقق    ًتق أقنومخر قفيقه تقتلة   ،قث  قتهر قم ر م شقتلمذنأقتالةذرتئ ايقرتلفاةذخ ويقرت ر وذيقررحرالرذ

ق.تل وخيشقتإلةر قتلة  ةيقفي
 

 نشاط المركز الثقافي والعلمي :  ثالثاا 
،قحايذذذ تقويذذذ  (ق6)قةذذذت،قر يذذذ قوذذذ رتتق ا  ذذذشق(3)عقنرمذذذ اذذذاقتل ذذذ   قتلرق ذذذيقفيذذذ ق يذذذ قتل رثذذذزق

لضذذذذ فشقللذذذذاقمرت كذذذذ قت يذذذذرىقتلا مرذذذذشقرتل ر ايذذذذشقمكذذذذ ئز قتلمحذذذذلقتل ا ذذذذيقلخامذذذذشقايذذذذ ف ر أ،قق(1)ر ح ضذذذذرر أ
 قتلحفذققتلةذور قم يراذهقمرت كطذ قرتحرف الرطذ ،قر يذق1022ل ذ  ققتلا لاشق مذر تلك    تقت ر و شقفيق رررط ق

ق.وم خً قاي ف ً قر ا  ً قرتكر     ًقق(23)تقتلوم خقلط تقتل   قحرتليك رءقف  ل  ،قل ما ق تالكر   يقتل ا ي
ق

 اإلصدارات الورقية واإللكترونية :  رابعاا 
 خمر ذ تقق(1)رةذعقق ااق    قتإل  ترتتقرتل خمر  تقتلررق ذشقرتإللثرررو ذشقفيذ ققن ذ رقتل رثذز

ن ذ ت ق ذأق كاذشق رتةذ تقمذر قق(3) رقنرم ذشررق شق أقتل رتة تقرتلو رتتقرمطر شقتلمر قت رةخ،قث ذ قن ذ
ومذذرتتقللثرررو ذذشقي  ذشقم لمذذنأقتإلةذذرتئ ايقن ذذ رق وطذذ قق(3)نرةذخ شقتلف ذذا شقتل حث ذذش،قث ذذ قن ذ رقاذذرل

لثرررو ً ق  ق  ققللاق   تًقق350حرتليقق1022يرقق   ق ق.ت  ترتًق(ق26)،قرمط تقن  رقتل رثزقررق ً قرت 
ق
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 األهداف ومؤشرات اإلنجاز : خامساا 
ذذذر ق -1005تةذذذرو  ًتقللذذذاقرركطذذذ تقتل رثذذذذزقلافرذذذر ق ذذذأق ذذذذ  قق1022رمذذذ  ا شقلا ذذذذ  قتليخذذذشقتل تقض 
،قركذذذ نتقتليخذذذشقتةذذذرث  اًلق1025-1021،قللذذذاقحذذذ أقتةذذذرث  قق ذذذ  غشقتلرركطذذذ تقتل   ذذذشقلافرذذذر ق1020

ذذذرمرت كطذذ قر مذذ ر  ط ،قق1020يخذذشق ذذ  ق هذذ تهق  اذذاقةذذرشقنهذذ تهقر ذذبقفذذذيقق1022زقتل ذذ  قح ذذلقرث 
ثذذذ أقفذذذيقحذذذ ر ققشقرتل ةذذذرك  خذذ ا ذذذً قمذذذنأق ذذ قرحيذذذ ق ذذذأقتلمذذذرت  قرت   ذذذ ققتل يختل ذذذ ثرر ،قق نهذذ تهقتلفرذذذرق

قق.70%
 

لرخذذرءق اذذاقتل ز ذذ ق ذذأقنومذذخشقتل رثذذزقرمرت كذذ قرت  ذذ ترتر ق  ثذذأقتلركذذرءقللذذاق رق ذذ ق مذذرقتلذذرتمخق*ق
،قmesc@mesc.com.jo عقتل رثذزقم إل   ذقق،قنرق مذرقتلررت ذقق ذwww.mesc.com.jo تإللثررروذي
قق 4613451-6-962+نرقتلرافرأق
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