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 10/01/2102-10/19/2102نشرة غري دورية 

تسلط الضوء بشكل مباشر وسريع  دراسات الشرق األوسطمبركز نشرة خاـصة 

بشكل غري دوري، ـصدر العدد األول منها  على أنشطته وفعالياته وبراجمه، وتصدر

 2112، وها هي تعود للصدور بشكلها اجلديد ونوافذها املتعدده يف عام 1991عام 

 لتضع القارئ العزيز والزميل الكريم يف آخر أخبار املركز.

 http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_News.html  للمزيد من االطالع:

 نـشــرة اإلخـباريةال 

  إضافة إىل اطالع أعضاء اجمللس على التقارير املالية واإلدارية للمركز للشهور الثالثة األخرية.

 مركز دراسات الشرق األوسط
Middle East Studies Center 

 

 مـجــــــــالـس وهيــئــــــات 

 هيئة اإلدارة 

ومتابعة أنشطته وبراجمه اجتماعات ملتابعة سري عمل املركز  مخس لأيلول وتشرين األوعقدت هيئة اإلدارة خالل شهري 

 .وفق اخلطة السنوية

ومن أهم القرارات اليت اختذتها اهليئة مواكبة واقع التسويق والنشر اإللكرتوني ووسائله املتجددة من خالل نشر إـصدارات 

 .Androidنظمة الذكية ذات األجهزة األو ipadاملركز إلكرتونيا على اهلواتف الذكية وأجهزة 

 جملس التخطيط 

 أكتوبر تشرين أول/ 1املوافق   ثننيااليوم  ثامنعقد جملس التخطيط اجتماعه ال

 كان من أبرزها مشروع أـصدقاء ، يف مقر املركز، وحبث اجمللس عدة قضايا،2112

فتح ـصفحة تشاركية على موقع ينوي املركز تفعيله من خالل املركز الذي 

(Facebook.) 

 

 فــعــاليـات أنــــشـطـة و 
  

 و املؤمترات ــدواتالنـــــــ 

  اإلسالميون واملسيحيون العرب: ندوة 

يوم السبت  ،"اإلسالميون واملسيحيون العرب"علمية بعنوان: ندوة  املعهد امللكي للدراسات الدينيةبالتعاون مع عقد املركز 

 يف قاعة املؤمترات اخلاـصة به، وشارك فيها ثالثون باحثًا وخبريًا يف هذا اجملال من األردن ومصر ولبنان. 13/11/2112
 

توفري فرـصة ، ومسيحية تشكل إطارا ناظما لعالقاتهم يف جمتمعات ما بعد الثورة-لتوـصل إىل رؤية إسالميةهدفت الندوة ل

بلورة رؤية سياسية مشرتكة كما هدفت إىل  ،سيحيني العرب، ودعم العالقة اإلجيابية بينهمااحلوار بني اإلسالميني وامل

 .مسيحية( لطبيعة العالقة بني الطرفني يف املشاركة يف بناء الدولة العربية احلديثة -)إسالمية

 

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_News.html
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 ،احلمد جواد األستاذو األردن، يف الدينية للدراسات امللكي العهد مدير ،جابر أبو كامل الدكتورالندوة كل من  افتتح

 العالقة بناء: العرب واملسيحيون إلسالميونا" نعنوامنها  األوىل اجللسةوتناولت  األردن، يف األوسط الشرق دراسات مركز مدير

 ،قلته يوحنا الدكتور األنبا قّدمو وفلسطني، األردن يف األرثوذكسي اجمللس رئيس جابر أبو رؤوف الدكتور هاسترأو ،"والتحديات

 وشعورهم العرب ملسيحينيا رؤية تعرتي اليت واملخاوف اإلشكاالت أبرز" بعنوان ورقة مصر، يف الكاثوليك لألقباط البطريرك نائب

 ورقة يف األردن اإلسالمي العمل جبهة حلزب العام األمني منصور، محزة األستاذكما قّدم  ،"املنطقة يف اإلسالمي التيار صعود جتاه

 ."العرب املسيحيني مع التعامل يف اإلسالميني رؤية" عنوانب

 اللطيف عبد الدكتورها ترأسو ،"العربية الثورات بعد ام واملسيحيون اإلسالميون" عنوانفجاءت ب الثانية اجللسةأما 

 األمني ،جرجور رياض الدكتوروقّدم فيها  املسلمني، اإلخوان مجاعة يف والقيادي األسبق األردني النواب جملس رئيس ،عربيات

 بعنوان ورقه لبنان يف املسيحي-اإلسالمي للحوار العربي للفريق العام

 http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-27.html للمزيد من االطالع:

 مــعــــــــــــــــــــــارض 

حبثًا مقّدمًا من الطلبة املتنافسني للجائزة يف دورتها الرابعة عشرة لعام  31بعد حتكيم 

أعلنت اللجنة العليا املشرفة على اجلائزة النتائج النهائية، وفازت يف املرتبة األوىل  2132

ردنية مستوى إدراك طلبة اجلامعة األمن جامعة آل البيت عن حبثها " ابتهال العموشالطالبة 

من كلية  مساح عايش، وفازت يف املرتبة الثالثة الطالبة "حتاد الطلبةاألهمية دور جملس 

مكافحة الفساد وانعكاساته على تطور االقتصاد األردني من وجهة نظر "األونروا عن حبثها 

وُحجبت اجلائزة الثانية، وكذلك  األنروا"، -الرتبوية واآلداب اجلامعية كلية العلوم طلبة

جائزة العلوم املالية واملصرفية اإلسالمية، لعدم وصول أي من املتنافسني إليهما، وسيقام حفل 

 .32/33/2132توزيع اجلوائز يف اجلامعة األردنية يوم االثنني املوافق 

 /http://www.prizesr.com  للمزيد من االطالع:

 

، بعناوين وجماالت 2132بداية شهر كانون أول/ ديسمرب  2131لعام  مسة عشرةاخلاطلق اجلائزة يف دورتها نكما ست

 جديدة للتنافس العلمي بني طلبة اجلامعات األردنية.

 بــــرامــج  ومــشاريع 

بني  دولي للكـــتاب، والذي سيقام يف دولة اإلمارات بالفــــرتة مارض الشارقة الــيف مع ،عرب توكيل ،ارك املركزــيش

 .دار األعالم للنشر والتوزيعتتوفر إصدرات املركز يف جناح ، و10-30/33/2132

 

 األستاذ هشاموقدم كل من  ،"العربية للثورات املسيحية النظرة"

 السياسي، اإلسالم حركات شؤون يف املصري الباحث ،جعفر

 األهرام مركز يف السياسي واحمللل الباحث ،جاد عماد والدكتور

 لطبيعة مشرتكة مسيحية-إسالمية رؤية "مصر، يف للدراسات

 ." احلديثة العربية الدولة بناء يف والدور العالقة

 جزء   العربنيتوصلت إليه الندوة أن املسيحيوكان أهم ما 

 برنامج جائزة البحث العلمي لطلبة اجلامعات األردنية 

 يعتقدون أن دولة املواطنة واملساواة يف احلقوق نياإلسالمي أساسي من اجملتمع والدولة يعرب عن ثقافة التنوع واالختالف، وأن

الثورات العربية متثل فرصة إلعادة والواجبات بني مجيع املواطنني متثل األساس لطبيعة العالقة مع املسيحيني العرب، كما أن 

 .بناء الثقة والوحدة الوطنية بني مجيع أبناء األمة بعيدًا عن التصنيفات الطائفية واإلثنية

 

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-27.html
http://www.prizesr.com/
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  حتالفات القوى السياسية يف املنطقة العربية يف حتت عنوان " 12/21/1121بتاريخ قد فقد ُع خلامسا الصالون السياسيأما

جامعة الريموك األسبق، وشارك يف النقاشات ثلة من  رئيس فايز اخلصاونةالدكتور  هوأدار، "ظل الثورات واإلصالحات

 األكادمييني والسياسيني واخلرباء األردنيني.

تستند إىل برنامج سياسي العربية املرحلة تتطلب بلورة حتالفات واقعية وفاعلة بني القوى السياسية وخلص الصالون إىل أن 

فافات على أسس أيديولوجية ومن تغييب املصلحة الوطنية العليا من االصط ر، كما حذَّوطين كجزء من املشروع النهضوي العربي

 .املطالب الشعبية اليت قامت على أساسها الثوراتجتاوز و

صيل املعلومة بسهولة ويسر، ومن املتوقع أن ينطلق صمم املركز موقعا جديدا للمجلة، ليسهل على الباحث التصفح فيه وحت -

 .1121املوقع قبل نهاية العام اجلاري 

اإلسالميون والثورات العربية، بعنوان "21/10/1121-22بتاريخ  ،الدوحةيف مركز اجلزيرة للدراسات  ندوةيف  شارك املركز 

 .احدى جلساتها مدير املركز حيث ترأس "ادة بناء الدولةحتديات االنتقال الدميقراطي وإع

دور بعنوان " 12/10/1121بتاريخ  ،القاهرةيف  مركز الدولي للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجيةلورشة عمل ليف  شارك املركز 

التعاون بني املراكز البحثية مراكز الدراسات والتفكري يف العامل العربي يف ظل املتغريات احلادة يف املنطقة، وآفاق وجماالت 

يف مرحلة التحول الدميقراطي ما  دور مراكز الدراسات يف الوطن العربي"حول ورقة عمل مدير املركز قدم و ،"العربية املختلفة

 ."بعد الثورات

 مــشـاركـات خــارجــية 
  

 
  

 

 اتبوعــــــــــــــــــــــــطامل 

"، وهو ضمن سلسلة شهرية الشرق األوسط إدارة املرحلة االنتقالية ما بعد الثورات العربيةكتاب "

 مناطها، والعواملوأ ومكوناتها االنتقالية املرحلةطبيعة يتناول الكتاب و ،جواد احلمدحرره األستاذ (، 12)

 واألولويات أمام املرحلة االنتقالية، والتوصيات االنتقالية، والتحديات املرحلة إلدارة احلاكمة األساسية

 .$3.00د.أ= 1011بـ( صفحة من احلجم الصغري، ويباع 01يقع الكتاب يف )إلدارتها، و

 http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_5.html للمزيد من االطالع:
 

 بتــــــاريخ السياســــــي الرابــــــع   الصــــــالون ُعقــــــد

ــت21/0/1121 ــوان ، حتــ ــتقبل مســــرية  " عنــ مســ

ــالد يف األردن ــواء  ،"اإلصـــــ ــود وأداره اللـــــ حممـــــ

 مدير مركز الدراسات االسرتاتيجية يف  إرديسات

 

 http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_4.html للمزيد من االطالع:

 

 مشروع استكمال أعداد جملة دراسات شرق أوسيطية وتطوير املوقع اإللكرتوني 

 السياسي  برنامج الصالون

 والسياسيني واخلرباء األردنيني. األكادمييني ثلة من النقاشات يف أكادميية امللك عبد اهلل الثاني للدراسات الدفاعية، وشارك

 مجيع املخلصني من أبناء الوطنحتتاج إىل جهود شاملة األردن مير بأزمة وخلص الصالون إىل ضرورة إدراك اجلميع بأن 

 اإلصالد الشامل يف أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية وإدارة الدولة مبنهجية جديدة. من أجل حتقيق تهموحكم

 شهرية الشرق األوسط

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_5.html
http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-27.html
http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-27.html
http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-27.html


 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"، وحبثًا حمكمًا بعنوان هل حان موعد الربيع العربي الفلسطيينفتتاحيا بعنوان "امقاال تضمن العدد 

يًا تيجا"، كما ضم العدد حتلياًل اسرتيف ضوء التحوالت السياسية العربية 2102االنتخابات الربملانية اجلزائرية "

 ".الفلسطينية.. إىل أين؟ القضيةاجلمود السياسي يف حتت عنوان " 

، من بينها: "الثورات العربية يف اإلعالم اإلسرائيلي، قراءة املقاالت والتقاريرجمموعة من العدد تناول و

لصال  يف حتليلية يف تغطيات مراكز الدراسات ووسائل اإلعالم اإلسرائيلة للشأن املصري"، و "مستقبل مسرية اإل

األردن"، و "حتّوالت السياسة االنتقالّية وحتّدياتها يف مصر"، و "االعتداء على رفح املصرية: قراءة يف احلدث 

مصر  -وتداعياته"، إضافة إىل عرض كتاب: "مستقبل احلركات السياسّية اإلسالمّية يف ظّل الثورات العربّية

 منوذجًا: حنو رؤية حضارّية للتغيري من فقه الواقع والتاريخ".

 2102، خريف 10العدد  -جمــلة دراسات شــرق أوسطية

  اإلصــــــــــــــــــــــــدارات 

 

 نشرة الرلصد اإلذاعي والتلفزيوني العربي اليوميةنشرة مرتمجة من  (44)ؤون اإلسرائيلية يف املركز لصدرت وحدة الشأ

 (2201-2013األعداد )وهي ، أيلول وتشرين األولخالل شهري 

 

خالل شهري أيلول وتشرين  شؤون إسرائيلية يف أسبوع تقريرمن  أعداد (8)لصدرت وحدة الشؤون اإلسرائيلية يف املركز أ

 (411 -411، األعداد من )األول

 

 التلفزيوني العربي اليوميةنشرة الرلصد اإلذاعي و

 تقرير شؤون إسرائيلية يف أسبوع

 
 لالتصال بنا

 

Contact Us Middle East Studies Center - Jordan –Amman 
Tel: 0096264613451  Fax: 0096264613452 

Mobil: 00962797070455  P.O.BOX: 20543 Amman 11118 Jordan 
www.mesc.com.jo    Web:   mesc@mesc.com.jo :Email 

  التلمود البابلي 

 تنييعكف املركز حاليا على تطوير اجمللد األول من ترمجة التلمود البابلي والذي حيوي املقدم

تصحيح بعض األخطاء اإلمالئية والفهارس، ويهدف من ذلك إىل زيادة الضبط العلمي و ،املصطلحات ومسرد ،اإلدارية والعلمية

 .2102 / نوفمربالواردة فيه، ومن املتوقع االنتهاء منه يف منتصف شهر تشرين ثاني

(، 13) الندوات"، وهو ضمن سلسلة  اإلسالميون وحتديات احلكم يف أعقاب الثورات العربيةكتاب "

لدكتور حامد قويسي، والدكتور عصام البشري سابقًا، حرره كل من ا وهو نتاج ندوة علمية عقدها املركز

ويتناول الكتاب  دول عربية، 8باحثًا وخبريًا ومفكرًا من  01راقه يف أو وشارك،اد احلمدجو واألستاذ

حتديات احلكم أمام اإلسالميني بعد الثورات، واإلدراك القيادي اإلسالمي هلذه التحديات، كما يعرض 

ى االستجابة هلا، الكتاب جزءا من رؤية اإلسالميني للسياسات الداخلية واإلقليمية والدولية وحتدياتها ومد

 .$12.00د.أ=  85.1بـويباع ، Hardcoverتوسط، وهو جملد  ( لصفحة من احلجم امل341يقع الكتاب يف )و

 التجريبية من الكتاب عرب: نسختكل محِّ
http:// http://www.mesc.com.jo/Pubication/Pub_Stud/Semi63Ebook/index.html#/0 
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