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 10/10/2102-10/10/2102نشرة غري دورية 

هذه نشرة إخبارية خاصة باملركز تسلط الضوء بشكل مباشر وسريع على 

أنشطته وفعالياته وبراجمه، وتصدر بشكل غري دوري، صدر العدد األول منها عام 

ي تعود للصدور بشكلها اجلديد ، وها ه2004، وانقطعت عن الصدور منذ عام 1991

لتضع القارئ العزيز والزميل الكريم يف آخر أخبار  2012ونوافذها املتعدده يف عام 

 املركز.

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

 فـي سـطـــور ة اإلخـباريةنـشــرال 

ومت التأكيد يف االجتماع على ، 2012تقرير اإلجناز النصف السنوي للعام حيث ناقش عدة قضايا كان من أبرزها ،2012

 .استقطاب الباحثني ومشروع ،برنامج أصدقاء املركز ومشروع ،معايري اجلودة الشاملةمتابعة إجناز ، مشروع 

 مركز دراسات الشرق األوسط
Middle East Studies Center 

 

 مـجــــــــالـس وهيــئــــــات 

 اجمللس العلمي 

، وقّدم توصياته للمركز يف آليات تعامله مع جوانب ترمجة التلمود البابليتابع اجمللس العلمي يف املركز تداعيات نشر 

 .اإلعالميةاملوضوع العلميه الفنية و

كما شارك عدد من أعضاء اجمللس يف برامج املركز وفعالياته، وأهمها لقاءات الصالون السياسي الثالثة وحتكيم حبوث 

 مهارات حبثية.جائزة البحث العلمي لطلبة اجلامعات األردنية، والتدريب يف دورة تنمية 

 هيئة اإلدارة 

ومراجعة اخلطة السنوية وتعديلها تقرير لاجتماعات ملتابعة سري عمل املركز   5عقدت هيئة اإلدارة خالل شهري متوز وآب  

جمللس التخطيط للدورة القادمة والسيد نبيل عوده رئيسًا حبسب النتائج الرقمية، كما اختذ قرار تعيني السيد حممد العباسي 

 .مقررًا

 جملس التخطيط 

 آب/أغسطس  7املوافق   الثالثاءعه السابع يوم عقد جملس التخطيط اجتما

 فــعــاليـات أنــــشـطـة و 
  

 و املؤمترات ــدواتالنـــــــ 
  رباإلسالميون واملسيحيون الع: ندوة 

"، وستعقد مطلع اإلسالميون واملسيحيون العربرتب املركز يف هذه الفرته لعقد ندوة علمية متخصصة تتناول عنوان "ي

 شهر تشرين أول/ أكتوبر القادم.

 حركات اإلسالم السياسي يف الوطن العربي، التحديات واآلفاق: مؤمتر 

"، سالم السياسي يف الوطن العربي، التحديات واآلفاقحركات اإلبدأ املركز مبراسلة الباحثني للمشاركة يف مؤمتر "

 .2013الذي سيعقد نهاية شهر نيسان /أبريل العام القادم 

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_News.html
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 الدورات التدريبية
   2102محله إعالنية لعقد الدورتني التاليتني خالل شهر أيلول/ سبتمرب أطلق املركز يف هذه الفرته 

 

 دورةـــــــم الــــاس
 

 مبادئ فن التحليل السياسي
 

 تقدير املوقف السياسي
 

 ساعة تدريبية 01 ساعة تدريبية 02 الساعات التدريبية
 

 00/10/2102 -01 01/10/2102 -01 خـــــــــــاريــــتــــال
 

 قاعة مؤمترات املركز قاعة مؤمترات املركز دهاـــقــكان عـــم
 

 http://www.mesc.com.jo/Training.html ملزيد من االطــالع

 
 جتماعيةاألنشطة اال

  حفل غداء وتكريم 

دراسات العامل العربي كيالي على درجة الدكتوراه يف العقد املركز حفل غداء مبناسبة حصول الزميل عبداحلميد 

 ، وقد حضر احلفل موظفو املركز مجيعا.01/11/2102بتاريخ   سالمي والساميواإل

 

   إفطار رمضان ملوظفي املركز 

أقام املركز إفطاره السنوي للموظفني وعائالتهم، حيث دأب 

ز على إقامته مثل هذا اإلفطار سنويا لزيادة الرتابط االجتماعي بني املرك

كادر املركز والرتويح عنه وتقوية بيئة العمل، وحضره مجيع املوظفني 

العاملني إضافة إىل أعضاء من جملس التخطيط، وشهد اإلفطار تفاعال 

اجلميع، وختللته كلمة ترحيبية من املركز ومسابقات  وسرورا من

 .صالة الرتاويحومواعظ و

 

 بــــرامــج  و مــشاريع 

 2102للعام  01األردنية/ الدورة  جائزة البحث العلمي لطلبة اجلامعات 
تابع املركز من خالل اللجنة العليا املشرفة على اجلائزة استالم البحوث من الطلبة املشاركني يف اجلائزة حيث وصل عدد 

طالبا وطالبه يف جماالت متعدده، وقد حّددت اللجنه أعضاء جلنة التحكيم، وعلى إثر ذلك وّزعت إدارة اجلائزة  01تنافسني إىل امل

 البحوث على احملكمني، وهي يف انتظار نتائج التحكيم.

 برنامج إعداد فريق مساعدي البحث 

ن الربنامج وذلك بعقد بدأ املركز يف املرحلة الثانية م

يوم السبت أيام، وبدأت  1تنمية املهارات البحثية على  دورة

 متدربا، وقدم مادتها التدريبية 02، وشارك فيه 21/1/2102

من الدكتور نظام بركات والدكتورة فريال أبو عواد، كل 

  وتناولت الدورة حماور البحث العلمي السياسي: مناهجه وتارخيه

وخطة البحث ومراحل إعداد البحث، ومصادر املعلومات ومجعها والتعامل معها، وإجراء تطبيق الكمي،هوم البحث وأنواعه، ومف  

 عملي على إعداد خطة حبث.
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 السياسي الصالون 

بتاريخ  الصالون السياسي الثانيُعقد 

العالقة بني النظام مالمح "حتت عنوان  51/7/2152

واإلسالميني يف األردن يف ضوء نتائج انتخابات 

، وقّدم املداخالت الرئيسة فيه كل "الرئاسة املصرية

تقاعد املواللواء ، عبد اهلل النسور د.النائب الي معمن 

مدير حترير صحيفة السبيل و، موسى احلديد

الدبلوماسي اجللسة  أدار ، كماعاطف اجلوالنيأ.

 .الدكتور خالد عبيداتالسابق 

 ،"العربية النظام الدولي ونظم ما بعد الثورات" عنوان حتت 1/8/2152بتاريخ فقد عقد  الثالث الصالون السياسيأما 

 رافق هذا النشاط إقامة إفطار على شرف احلضور الكرام.وزير اإلعالم األردني األسبق،  جواد العنانيالدكتور معالي وأداره 

  جملة دراسات شرق أوسطية 
 تشرف هيئة حترير جملة دراسات شرق أوسطية على عدد من املشاريع اليت من شأنها تطوير مسار اجمللة وتقدميها للقارئ

، حبسب املؤلف والعنوان واملوضوع، بغية 15" حتى العدد مشروع الكشاف العام للمجلة"منها وقد أنهى بأسهل الطرق  وأحدثها، 

وسيصار إىل رفع الكشاف كامال على املوقع ، أو ملف نشر يف اجمللةدراسة أو تقرير حبث أو  أيالوصول إىل يف الباحثني مساعدة 

 اإللكرتوني اجلديد للمجلة.

 
 مــعــــــــــــــــــــــارض 

  

 معرض عمان للكتاب 

يف كلية الرتبية الرياضية يف مدينة احلسني للشباب ه تبدأ فعالياتوالذي ، معرض عمان الدولي للكتابيشارك املركز يف 

 خصومات تشجيعية للقراء.يقدم ميزة وامللعروض ، وسيقدم املركز جمموعة من ا51/9/2152-1عمان يف الفرتة من  يف

 10/17/2152"  يف عمان بتاريخ اهليئة العاملية اإلسالمية للتعليم/ رابطة العامل اإلسالمي " ل وفدااستقب 
 57/17/2152" يف عمان، بتاريخ مقاربات عملية اخلروج من األزمةحضور الندوة اليت عقدتها مجعية الشؤون الدولية بعنوان " 
 57/17/2152" يف عمان، بتاريخ املوسوعة الفلسطينية امليسرةحفل إشهار " حضور 
 57/17/2152" يف عمان، بتاريخ العيد القوميحضور حفل استقبال السفارة املصرية مبناسبة " 

 مــشـاركـات خــارجــية 
  

 
  

 

  إصـــــــــــــداراتـنـــــــا 

  صدر حديثًا عن املركز
  شـــرق األوســـطشـــهريـــة الـــ 

"، وهو ضمن سلسلة شهرية الشرق ما بعد الثورات العربية اخلارطة السياسية للوطن العربي كتاب "

خارطة و، دولية للوطن العربي ما بعد الثورات العربيةالقليمية واإلرؤى ال تناول الكتاب ، (22األوسط )

ما اإلقليمية خارطة التكتالت العربية و، خارطة القوى السياسية واحلزبيةو، التحديات الداخلية واخلارجية

( 94يقع يف )، وحسن األنباري وآخرون أ.الكتاب  وشارك يف، 2152 ة عامتى نهايالعربية حبعد الثورات 

 (.$3صفحة من احلجم الصغري، ويباع بدينارين )
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شارك (، 23"، وهو ضمن سلسلة شهرية الشرق األوسط ) تقدير موقف الثورات العربية كتاب "

 ونقاط القوة نقاطويناير املصرية،  22ثورة  " يتناول الكتاب و ، براهيم عبد الكريم وأخرونإ فيه 

انعكاسات تغيري النظام يف أي من و، وليبيا وسوريا اليمنكل من  يف والثوار النظام من لكل ضعفال

 املمانعة حمور على السورية الثورة رأثوليبيا واليمن وسوريا على كل من تونس ومصر والثورات العربية، 

 الثورات بعد ما موقف تقديرو، العربية الثورات من السعودية العربية اململكة موقفو، املنطقة يف

   (.$3( صفحة من احلجم الصغري، ويباع بدينارين )421يقع الكتاب يف )"، العربية

مؤشرات التحول وحماوالت اإلعاقة يف الوطن العربي"، فتتاحي بعنوان "املقال االتضمن العدد 

-4791االنتخابات املصرية يف ظل التعددية السلطوية وما بعدها )"بعنوان األول  :حبثني حمكمنيو

وإىل جانب البحثني  "،األمريكية واحلرب بالوكالة -أزمة العالقات الباكستانيةالثاني "و ،"(2142

اسرتاتيجيات التعامل مع الثورات العربية: دراسة حالة ضم العدد حتلياًل اسرتتيجيًا حتت عنوان "

 ".تركيا، إيران، السعودية

ملف انتخابات الرئاسة املصرية، وندوة:  من بينها:، امللفات والتقاريرتناول جمموعة من كما 

لسلطة الفلسطينية، وإضراب األسرى الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية، وترمجة التلمود مستقبل ا

 .عامًا.. التحوالت والتطورات 11البابلي.. ملاذا؟، والنكبة الفلسطينية 

 

 2142، صيف 11العـــدد 

  جمــلة دراسات شــرق أوسطية 

 تـقـاريـر و نــشـرات 

 نشرات الرصد اليومي لإلعالم العربي الناطق واملرئينشرة مرتمجة من  19اصدرت وحدة الشؤون اإلسرائيلية يف املركز 

 (2492 -2422، األعداد )شهري متوز وآبخالل 

 

ألعداد ، اشهري متوز وآبخالل  شؤون إسرائيلية يف أسبوع تقريرمن  أعداد 1اصدرت وحدة الشؤون اإلسرائيلية يف املركز 

 (117 -113من )

 وني العربي اليوميةنشرة الرصد اإلذاعي والتلفزي

 تقرير شؤون إسرائيلية يف أسبوع

 
 نالالتصال ب

 

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 يف اإلعالم 

اعترب الشيخ الدكتور سلمان العودة األمني املساعد يف احتاد علماء املسلمني أن ترمجة 

على قناة الرسالة الفضائية بتاريخ  ميالد" إىل اللغة العربية إجنازًا كبريًا، كان ذلك يف برناجمه التلمود البابلي"

ى د.العودة استغرابه من الذين هامجوا الرتمجة بدال من شكر من قاموا عليها ألنها قدمت لنا حماولة وأبد 41/10/2142

 لقراءة جديدة للفكر اليهودي، ال سيم أن اليهود ال يرغبون باطالع اآلخرين على تفاصيل فكرهم وديانتهم.

 

http://www.mesc.com.jo/
mailto:mesc@mesc.com.jo

