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 أبزس الفعالٗات  ِٔٗئات   جمالط  أٌشطٛ ٔفعالٗات 

 إصدارات  وطبٕعات  االتصاه بٍا 
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 تدطٗطجممط ال
كإٌُ األٔه  تابع -12اجتىاعا خاله شّز  عكد اجملمط 

ٔوشارٖعْ اليت  2013خالهلا خطط العاً اجلدٖد ٔتكارٖز اجناس 

 .ٖشزف عمّٗا

 جمــالط ِٔــٗئـات

 ِٗئٛ اإلدارٚ
تشزَٖ عكدت ِٗئٛ اإلدارٚ اجتىاعاتّا الدٔرٖٛ خاله شّزٙ 

خطٛ املزكش ٔدٔائزٓ صري أعىاه  ٔتابعت ،الثاٌ٘ ٔكإٌُ األٔه

 .التفصٗمٗٛ الكائىٛ ٔبزاجمّا حضب اخلطط ْٔحداتٔ

 

 املشاركات اخلارجٗٛ

يف  ملزاكش الدراصات العزبٗٛشارك املزكش يف املؤمتز الثاٌ٘  -

املزكش العزب٘ لألحباث ، ٔالذٙ ٌظىْ 9/12/2014-7الدٔحٛ 

 فمضطني قطٗٛ"، ٔالذٙ عكد حتت عٍٕاُ ٔدراصٛ الضٗاصات

 ".الفمضطٗين الٕطين املشزٔع ٔوضتكبن
ٔتضمٗىْ إبزاِٗي صٗف . قاً املزكش بشٖارٚ ٔسٖز التدطٗط وعال٘ د -

األردُ اليت صدرت عَ الٍدٔٚ األرٌٗٛ الزؤٖٛ الٕطٍٗٛ لإلصالح يف 

اليت عكدِا املزكش، ٌٔكاشْ وعْ بشأُ الٕضع االقتصادٙ يف 

 .البالد
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 31/12/2013-1/11ٓشتنل علٙ  فعالٔات املسنز خالل الفرتٗ   20العدد  اليشسٗ اإلخبازٓ٘ 

 اإلسالو حسنات ّمشتكبل ّاقع" عيْاٌ حتت 11/11/2013ّ 11 ْٓمٕ مداز نبريًا علٙ مؤمتسًا املسنز عكد

 حنْ مً الشٔاسٔني، ّالياشطني ّاألنادمئني اخلرباٛ مً ّمخشٌْ ماٜ٘ حنْ مبشازن٘ ،"العسبٕ الْطً يف الشٔاسٕ

 .املسنز مؤمتسات قاع٘ يف املؤمتس ّقاٜع السدنيشٕ، بٔينا ُعكدت بكٔ٘ فيدم يف االفتتاح ّقد ُعكدت جلش٘ .عسبًٔا بلدًا 12

ّغطٙ املؤمتس العدٓد مً ّساٜل اإلعالو احمللٔ٘ ّالعسبٔ٘ ّالدّلٔ٘، ّقد ُىشست خالصاتُ يف نتٔب صدز عً 

ٍرا ّستصدز . "ّقاٜع ّىتاٜج مؤمتس ّاقع ّمشتكبل حسنات اإلسالو الشٔاسٕ يف الْطً العسبٕ"املسنز محل عيْاٌ 

 ...التفاصٔل  .ًٔابعد حتسٓسٍا علن 2014ناف٘ أّزام املؤمتس يف نتاب خالل العاو 

 

 المـؤتـمـر
 

 ّاقع ّمشتكبل حسنات اإلسالو الشٔاسٕ يف الْطً العسبٕ "

 . . . .ٓتبع  

 املؤمتس فهسٗ

عكد مؤمتس لكٔادات حسنات اإلسالو الشٔاسٕ ّخرباَٜا ّاليدب الشٔاسٔ٘ احلانن٘ ميَا يف الْطً العسبٕ 

ّمشتكبلَا يف ضْٛ الفسص ّالتحدٓات اليت تْاجََا ما بعد الثْزات العسبٔ٘،  احلههلبحث ّاقعَا ّجتازبَا يف 

ّإعطاٛ الفسص٘ للحْاز بني قٔادات ٍرِ احلسنات ّمفهسَٓا مع اليدب٘ الشٔاسٔ٘ العسبٔ٘، لتحكٔل مزٓد مً التفاعل 

اليدب الشٔاسٔ٘ ّالكٔادٓ٘ اإلدنابٕ بني تلو الكٔادات ّبني اليدب الشٔاسٔ٘ احلانن٘ األخسٚ مً جَ٘، ّبٔيَا ّبني 

 .يف اجملتنع العسبٕ مً جَ٘ أخسٚ

 املؤمتس أٍداف 

تْفري فسص٘ احلْاز املْسع ّالعاو بني حسنات اإلسالو الشٔاسٕ ّقٔاداتَا ّخنبَا احلانن٘ ّالباحثني ّاخلرباٛ  -1

 .العسب ّاليدب الشٔاسٔ٘ احلانن٘ مً غري حسنات اإلسالو الشٔاسٕ

شسّع عسبٕ إسالمٕ ىَطْٖ شامل دنشس العالق٘ بني ٍرِ احلسنات ّاحلهْمات العسبٔ٘ البحث اجلاد عً م  -2

 .مً جَ٘، ّبٔيَا ّبني الكْٚ الشٔاسٔ٘ األخسٚ مً جَ٘ أخسٚ

دعه التْجُ الشٔاسٕ املشتيري يف صفْف حسنات اإلسالو الشٔاسٕ ّتشجٔعُ علٙ حتكٔل طنْحاتُ ّتطْٓس   -3

 .٘ العسبٔ٘ احلدٓث٘ ّمشسّع األم٘ ّحتكٔل أٍدافَاذاتُ لٔهٌْ قادزا علٙ بياٛ الدّل

خدم٘ البحث العلنٕ يف دلال حسنات اإلسالو الشٔاسٕ يف عنل املشاٜل املطسّح٘ ّبعٔدا عً العنْمٔات،   -4

سْاٛ فٔنا ٓتعلل باملَتنني بالتعامل مع حسنات اإلسالو الشٔاسٕ، أّ فٔنا ٓتعلل بكٔادات حسنات اإلسالو الشٔاسٕ 

 .لالستفادٗ ميَا يف تكْٓه املشريٗ ّتشدٓدٍا مبا ذنكل بياٛ الدّل٘ ّأٍداف األم٘ العام٘ احلانن٘ ّخنبَا 
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 13/12/2013-1/11يشتنل على  فعاليات املزكش خالل الفرتة   20العدد  اليشزة اإلخبارية 
للنشيد
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 حمــاور املؤمتز 

 واقع حزكات اإلصالو الضياصي: احملور األول .1

 التخديات اليت تواجُ حزكات اإلصالو الضياصي يف الوطً العزبي: احملور الثاىي .2

 رؤى حزكات اإلصالو الضياصي: احملور الثالث .3

 الفزص وآفاق املضتكبل: احملور الزابع .4

 باىوراما املؤمتز

. 

اعليت  2013حبثًا مكدمًا مً الطلبة املتيافضني على اجلائشة يف دورتَا اخلامضة عشزة لعاو  15بعد حتليه 

مً اجلامعة األردىية باملزتبة  الطالبة يامسني املصزياللجية العليا املشزفة على اجلائشة اليتائج اليَائية، حيث فاست 

، وفاس يف املزتبة الثالثة "ز الوعي الضياصي لدى طلبة اجلامعة اهلامشيةدور اإلعالو االللرتوىي يف ىش"الثاىية عً حبثَا 

، "مفَوو الدولة املدىية يف فلز مجاعة اإلخواٌ املضلنني"مً جامعة الشرقاء األٍلية عً حبثُ  الطالب حمند أبو رمحة

ة اإللال  الضياصي يف مضري"مً جامعة الطفيلة التكيية عً حبثُ  الطالب حمند درويشكنا فاس باجلائشة الزابعة 

 .وحجبت اجلائشة األوىل لعدو متلً املتضابكني مً الولول إليَا، "األردٌ، الواقع واالجتاٍات واملضتكبل

 
، فكد فاس باملزتبة األوىل مضار العلوو املالية واملصزفية اإلصالميةأما يف 

الضياصة  دور الشكاة يف"مً اجلامعة األردىية عً حبثُ  الطالب ٍيثه عنايزة

 الطالب شيت حلني لوبيط، وفاس باملزتبة الثاىية "اليكدية يف ظل اقتصاد إصالمي

ضوابط الفتوى يف معامالت املصارف "مً جامعة العلوو اإلصالمية العاملية عً حبثُ 

ومت توسيع اجلوائش خالل احلفل الذي أقيه يف مدرج جامعة العلوو ، "اإلصالمية

 .24/12/2014التطبيكية بتاريخ 
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 31/12/2013-1/11ٜشتٌُ ع٢ً  فعايٝات املزنش خالٍ ايفرت٠  20ايعدد  ايٓشز٠ اإلخبار١ٜ 
 

، "ٚتداعٝاتٗا اإلٜزا١ْٝ-خٝارات ايتخٍٛ يف ايعالقات األَزٜه١ٝ"َٔ اجمل١ً، ٚتضُٔ َكااًل افتتاحًٝا بعٓٛإ  56صدر ايعدد 

 ". ايتخزى ايرتنٞ املعاصز يف إفزٜكٝا: "ٚاحت٣ٛ ايعدد حبجًا ذلهًُا، بعٓٛإ

Middle East Studies Center - Jordan –Amman 

Tel: 0096264613451  Fax: 0096264613452 

Mobil: 00962797070455  P.O.BOX: 20543 Amman 11118 Jordan 

www.mesc.com.jo    :bWe   mesc@mesc.com.jo Email: 

ايػزب١ٝ يف ظٌ  -آفام ايعالقات اإلٜزا١ْٝ"تكزٜز  نُا تٓاٍٚ ايعدد دلُٛع١ َٔ املكاالت ٚايتكارٜز َٔ بٝٓٗا

، ٚتكزٜز "األردٕ ع٢ً ايضٛر١ٜ األس١َ تداعٝات"، ٚتكزٜز " األٖداف ٚاآلثار: ٜٗٛد١ٜ ايدٚي١ "، ٚتكزٜز "ر٥اص١ رٚحاْٞ

ِّ ثالث١ تكارٜز ْاقشت ايشإٔ "ايضٛر١ٜاملبادر٠ ايزٚص١ٝ يٓشع األصًخ١ ايهُٝٝا١ٝ٥ " ، إضاف١ إىل ًَف ايعدد ايذٟ  ض

اْعهاصات "، بُٝٓا حتدخ ايتكزٜز ايجاْٞ عٔ "إصزا٥ٌٝ ٚاألس١َ يف َضز"املضزٟ، حٝح دا٤ ايتكزٜز األٍٚ بعٓٛإ 

ق١ًُٝٝ ٚايعزب١ٝ َٔ املٛاقف ايدٚي١ٝ ٚاإل"، ٚاختتِ املًف بتكزٜز "األس١َ يف َضز ع٢ً قطاع غش٠ ٚايكض١ٝ ايفًضط١ٝٓٝ

 ".األس١َ املضز١ٜ

أمحد ايشٓام، ٖٚٛ ْتاج حًك١ ْكاش عكدٖا املزنش، .، ٚحزرٙ د(25)ز١ٜ ايشزم األٚصط ٖٚٛ ضُٔ صًض١ً شٗ

 املٓطك١، يف ٚايتطٛرات األردٕ، يف ايشعيب احلزاى تزادع ظٌ يف ايضٝاصٞ اإلصالح ٜٚتٓاٍٚ ايهتاب َعٛقات

املٓطك١، ٜٚكع ايهتاب يف  يف ٚايتطٛرات األردٕ، يف ايشعيب احلزاى تزادع ظٌ يف االقتضادٟ اإلصالح َٚعٛقات

 .   صفخ١ َٔ احلذِ ايضػري( 55)

 
أمحد ْٛفٌ، ٖٚٛ ْتاج حًك١ ْكاش عكدٖا املزنش، . ، ٚحزرٙ د(22)ٖٛ ضُٔ صًض١ً شٗز١ٜ ايشزم األٚصط 

 يف األطزاف ٚأٖداف ٚدٚافع احلاي١ٝ، اإلصزا١ًٝٝ٥-ايفًضط١ٝٓٝ املفاٚضات جلٛي١ ايدٚي١ٝ ٜٚتٓاٍٚ ايهتاب ايب١٦ٝ

 الصت٦ٓاف نريٟ َبادر٠ َٔ اإلصزا٥ًٝٞ ٚاملٛقف ٚفزصٗا، احلاي١ٝ االصزا١ًٝٝ٥-ايفًضط١ٝٓٝ املفاٚضات دٛي١

 .صفخ١ َٔ احلذِ ايضػري( 88)ايضالّ، ٜٚكع ايهتاب يف  َفاٚضات

ًّٝا تضٛرًا ٜٚكدّ ايرتادع، أٚ ايتفاقِ حاييت يف تداعٝاتٗا ٚاجتاٖات املضز١ٜ األس١َ ايعدد ٖذا يف تكزٜزاي ٜتٓاٍٚ  بشإٔ أٚي

 َضاحل١ ٚدٗٛد َبادرات عرب املُه١ٓ يًُعاجل١ َالَح ٜزصِ نُا احملت١ًُ، ٚايضٝٓارٜٖٛات األطزاف ٚخٝارات ايتداعٝات

 األس١َ َٔ يًدزٚج ٚآيٝات٘ ٚقٛاعدٙ ايتفاٚض أصط ع٢ً االتفام يٝتِ َكبٛاًل، ٚايٛصٝط داٖش٠ األطزاف ناْت حاٍ يف ٚتفاٚض

 ايتخٍٛ ٚاجتاٖات ايعزب١ٝ املٓطك١ دلٌُ ع٢ً صًب١ٝ ٚتداعٝات َهْٛاتٗا، بهٌ ملضز نارث١ ٜعين تفاقُٗا ألٕ ايزا١ٖٓ،

 .فٝٗا ايدميكزاطٞ

 ع٢ً ايكدر٠ ٜٚضعف املٝشات ًٜػٞ َتبادٍ قضٛر فج١ُ األس١َ، ْٗا٤إل يد٣ أٟ طزف ٚاضخ١ رؤ١ٜ ًٜٚخظ ايتكزٜز عدّ ٚدٛد

 ْظزٜات ٚترتادع ايضٝاص١ٝ األس١َ تتفاقِ صٛف َبادرات طزح أٚ يًتفاٚض أفل غٝاب ظٌ ٚيف ايطزفني، يد٣ األس١َ َٔ اخلزٚج

 .ٚاألَٔ االقتضاد تدٖٛر تشاٜد عٔ ْاٖٝو املشرتى، ايعٝش َٚفاِٖٝ

 :ٖٚٞ ،ٚ تفاقُٗاأصٝٓارٜٖٛات ذلت١ًُ يتداعٝات األس١َ يف حاٍ اصتُزارٖا ٜٚضع ايتكزٜز أربع١ 

ٚصٝٓارٜٛ جناح ، ٚصٝٓارٜٛ فشٌ االْكالب ع٢ً املضار ايدميكزاطٞ ايدصتٛرٟ ،ايتض١ٜٛ ايضٝاص١ٝ

 .ٚصٝٓارٜٛ اْشالم َضز إىل ايعٓف ،ايكا١ُ٥ يف فزض قٛاعد يعب١ صٝاص١ٝ ددٜد٠ايضًط١ 
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