
 

 

1 

 

 أبرز الفعاليات  وهيئات   جمالس  أنشطة وفعاليات 

 برامج ومشاريع  مشاركات خارجية  معارض 

 مطبوعات  صداراتإ  االتصال بنا 

 

 الشهرياجتماع املوظفني 

عقد املركز اجتماعني للكادر العامل، وناقش املوظفون مع اإلدارة 

تفاصيل سري العمل كلٌّ حسب مهامه، كما تناول االجتماعان توجهات 

 .3102املركز اإلدارية والعلمية للعام احلالي 

 أبرز الفعاليات 

 

 3 ص... الثاني للندوة األردنية اللقاء التحضريي 

 

  3 ص... اإلسرتاتيجية القانونية للنضال "ندوة 

 

  2 ص... ما بعد االنتخابات "الصالون السياسي 

 

  2 ص...  لطلبة  جائزة البحث العلمي" اطالق 

 

 

www.mesc.com.jo/Activities/Act_News.html 

 

هيئة اإلدارة

اجتماعات دورية خالل شهري كانون ثاني  8عقدت هيئة اإلدارة 

، 3103، وتقييم خطة 3103وشباط، وناقشت فيها التقرير السنوي لعام 

التقارير املقدمة من ، بناء على 3102وتابعت وضع مشروع خطة املركز للعام 

الوحدات واألقسام، كما ناقشت هيئة اإلدارة األفكار املطروحة إلعادة 

هيكلة املركز وأقرتها بهدف االستمرار يف تطوير أداء املركز اإلداري 

 .والفين والعلمي

 

عقد جملس التخطيط اجتماعني دوريني، كان األول يوم السبت 

، كما اطلع 3103لسنوي للمركز للعام ، وناقش فيه التقرير ا9/3/3102

، يف حني ناقش يف االجتماع الثاني الذي 3103على ميزان املراجعة املالي لعام 

، 3102مشروع خطة املركز السنوية لعام  03/3/3102عقد يوم الثالثاء 

 .3102واطلع على املوازنة التقديرية ملركز للعام 

 

جملس التخطيط

 اتـيئــالس وهــجم

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_News.html
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ح كؤؤؤؤؤؤؤؤ      ؤؤؤؤؤؤؤؤ   "مؤؤؤؤؤؤؤؤ    

 لسي  ؤؤؤؤؤل ط  لؤؤؤؤؤ،    ل   ؤؤؤؤؤل   

 " لتحدي   و آلف ق

نظؤؤؤ  ا متؤؤؤ   ؤؤؤ   ؤؤؤ   مت   ؤؤؤ      

 ل   يؤؤؤؤؤؤؤ   وم ظؤؤؤؤؤؤؤ   و   ل ؤؤؤؤؤؤؤ،     

و  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ح    ل   يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

تؤؤؤؤؤؤؤؤد سي    ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤي  و  ت  سيؤؤؤؤؤؤؤؤ  

و  ؤؤؤؤؤتح  ن     ي،يؤؤؤؤؤ  ل دولؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ     

تف سؤؤؤؤؤؤ  و  ؤؤؤؤؤد  ل ؤؤؤؤؤؤ،     ل   يؤؤؤؤؤ     

م ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   لءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ح   و  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ     

مؤؤؤؤه اؤؤؤؤعي  لتؤؤؤؤد سي     و لسي  ؤؤؤؤي  

  لعي   مت   ف د ت    تأ ي  

  

82/8/8162-6/6ف  لي    مت كز خ    لفرتة  يشت   س ى  61 ل د    ل ش ة   خء  ي  

  82/10/8162 تؤؤؤؤ  ي   مت كؤؤؤؤز 

وت ؤؤ و   ل  ؤؤؤ   ألؤؤؤ،   فمؤؤؤ  و لؤؤؤدف    

وأل،   لسي  ي        ي   ومجؤه  

  ؤؤؤؤؤ     ل سؤؤؤؤؤ  ي   سؤؤؤؤؤد   مؤؤؤؤؤ   

.و لسي  ي  و لد  ،م  ي 

  ل دوة  ف  ني  حتت ش   

 " م  أ   أ  ن آم  ومست   ومز ا " 

  ل      لتحضريي  ل  نل

ي،   ف      س د  مت كز 

 ل      لتحضريي  21/16/8162

   ليت  ي ظ ه   ل  نل ل  دوة  ف  ني 

 

  

س د  مت كز ط ن س   مت      

سءت  مت، فق    ص     ي،   ل

ندوة س  ي     ، ن  61/18/8162

 ال رت تيجي   ل  ن،ني  ل  ض   "

  وش  ك فيه  خ    " لف س يين

ن ن،ني،ن وأك  ميي،ن و ي  ي،ن م  

 ف  ن وف س   ومص  ولء  ن

 .و ل ،يت

  ف   ي  ون نشت  ل دوة  حمل و 

  الحت        ئي ل و ل ض  :  لت لي 

 لف س يين ط  ل  ن،ن  لدولل  و حلق 

ط  ل ، ة وحق ت  ي   متصري  

ل    وم  و ال رت تيجي   ل  ن،ني  

 . لف س ي ي 

وند  نتهت  ل دوة إىل سد  م  

 لت،صي    ليت تس ا  ط حت يق 

 ال رت تيجي   ل  ن،ني  ل  ض   

 لف س يين  ك   صد   س   ل دوة 

  ال رت تيجي   ل  ن،ني  ل  ض  "وثي   

   ليت ك نت ند أسدته  " لف س يين

ط  مؤؤؤؤ  مستشؤؤؤؤ  ي   جل ؤؤؤؤ  س  يؤؤؤؤ  

 لؤؤؤؤؤؤدولل وأكؤؤؤؤؤؤ  ميي    ل ؤؤؤؤؤؤ ن،ن 

 .ن ن،ني  و ي  ي 

 

 html-12-www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc.28   ال   متزيد م  

شه  س دي ط  ي ،ي ك ن  مت كز

-2إىل أي    أ  ي   ل    / نيس ن

61/10/8162.  

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-28.html
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 ما بعد االنتخابات، دور الربملان يف اإلصالح السياسي واالقتصادي

ما بعد االنتخابات، دور "حتت عنوان  01/10/0102عقد املركز صالونه السياسي السابع يوم األحد 

وأداره معالي الدكتور أمني مشاقبة أستاذ العلوم السياسية  ،"الربملان يف اإلصالح السياسي واالقتصادي

ورئيس جملس إدارة حترير صحيفة الدستور الغراء، وشارك يف النقاشات ثلة من السياسيني واألكادمييني 

واخلرباء األردنيني

 وأبدى املشاركون وجهات نظر متباينة حول الواقع السياسي الذي مير به األردن ومسؤوليات النظام 

 العملية أفرزتهجتاهه، وما والقوى السياسية واجملتمعية

02/0/0102-0/0فعاليات املركز خالل الفرتة  يشتمل على  01العدد  النشرة اإلخبارية 

مؤمترا صحفيا أعلنت فيه يناير / عقدت اللجنة العليا املشرفة على اجلائزة مطلع شهر كانون ثاني

عنوانًا حبثيًا  01ت أمام الطلبة ، حيث طرح0102عن انطالق فعاليات الدورة اخلامسة عشرة للجائزة للعام 

يتنافسون عليها يف املسار العام سياسيًا واسرتاتيجيًا واقتصاديًا وإعالميًا وفكريًا، ويف مسار العلوم املالية 

 .أضافت جائزتني أخريني لتصبح ست جوائز بداًل من أربعواملصرفية اإلسالمية، وقد كانت اللجنة 

موقعًا جامعيًا أردنيًا حكوميًا  02للجنة إعالنات ومطويات تعريفية باجلائزة على وقد وّزعت ا

 .وخاصًا، وما زال التسجيل يف هذه الدورة مستمرًا

 عشرة اخلامسة الدورة انطالق مع تزامنا العلمي البحث جائزة ملوقع اجلديدة الواجهة كما ُأطلقت

 .اجلائزة خيص ما كل على واالطالع التسجيل اجلامعات طلبة على يسهل بشكل للجائزة
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االنتخابية، إال أنهم أمجعوا على أنه ميكن أن يكون 

مثة تغّير يف الرأي العام جتاه اجمللس السابع عشر يف حال 

حتقيق قدر معقول من اإلصالح السياسي  جنح يف

واالقتصادي واالجتماعي يعيد ثقة املواطن به ومبؤسسات 

 .الدولة
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وذلك  21/10/0102، بتاريخللعمل الوطين يف عمَّان راجع مجعيةوالذي اقامته  امللتقى الشبابي حلق العودةشارك املركز يف  

 " مسار التسويه وقضيه الالجئني"من خالل تقديم ورقة بعنوان 

يف  "منتدى تطوير السياسات اإلمنائية"ضمن فعاليات  امللتقى العربي اإلقليمي التشاوري ملنظمة التجارة العامليةشارك املركز يف  

  00/10/0102، بتاريخعمَّان

من خالل تقديم  02/10/0102-02يف غزة،بتاريخ التداعيات و آفاق املستقبل: احلرب على غزة يف مؤمترشارك املركز  

 اإلقليمي السياسي يف حتقيق شروط املقاومة وانتصارها يف احلرب الدورورقة بعنوان

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_7.html
http://www.prizesr.com/
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82/8/8162-6/6فعاليات املركز خالل الفرتة  يشتمل على  61العدد  النشرة اإلخبارية 

 نرة للكتاب الدولي الرابع واألربعومعرض القاه

واألربعني، والذي أقيم يف الفرتة من شارك املركز يف معرض القاهرة الدولي للكتاب الرابع 

، حيث عرض املركز مطبوعاته يف كل من جناح دار األعالم يف قاعة احتاد 10/18/8162 -82/16

الناشرين العرب ودار السحاب املصرية يف السرايا املصرية ودار النشر للجامعات، يف ساحات العرض 

، وفتح آفاق وعالقات جديدة مع "مود البابليالتل"املكشوف، وشهد املعرض عقد اتفاقيات بيع كتاب 

 .الناشرين العرب
 

 معرض الرياض الدولي للكتاب

-0الفرتة من  يفالرياض  السعوديةيقام يف العاصمة ، والذي كة يف معرض الرياض الدولي للكتابرتب املركز للمشار

، وُيعد هذا املعرض من أضخم املعارض الدولية يف املنطقة وأجنحها من حيث اإلقبال والقدرة الشرائية واملشاركة 60/12/8162

 .من الناشرين
 

، وحرره (82)، وهو ضمن سلسلة شهرية الشرق األوسط "مستقبل السلطة الفلسطينية"صدر كتاب 

 املشهد السياسي القائمالدكتور أمحد اخلالدي، وهو نتاج ندوة علمية عقدها املركز، ويتناول الكتاب 

الفلسطينية وموقع السلطة فيه، وواقع الوضع الداخلي الفلسطيين وآفاقه، وآفاق مستقبل السلطة للقضية  

صفحة من احلجم الصغري، ويباع ( 622)السيناريوهات واخليارات الواقعية، ويقع الكتاب يف  -الفلسطينية

 3,00$بدينارين، 

 

، وحبثني حمكمني، "قراءة التحوالت العربية بني الواقعية واألوهام"مقاال افتتاحيا بعنوان  من اجمللة وتضمن  18صدر العدد 

الصومال ما بعد املرحلة "بعنوان والبحث الثاني " 8168النظام االنتخابي األمريكي وانتخابات الرئاسة للعام "األول بعنوان 

 من اهليمنة األحادية إىل تعددية :األمريكي الرتاجع"، كما ضم العدد حتلياًل اسرتاتيجيًا بعنوان "االنتقالية

 ".األقطاب الدولية

، وتقرير "قراءة يف بروتوكول باريس االقتصادي" :وتناول العدد جمموعة من املقاالت والتقارير، من بينها

، "االستفتاء الدستوري واستقرار مصر"، وتقرير "جمازر اإلبادة وردود الفعل الدولية: املسلمون يف ميامنار"

".انعكاسات الربيع العربي على القضية الفلسطينية"ومقال 

والتلفزيوني العربي اليومية خالل  نشرة مرتمجة من نشرة الرصد اإلذاعي( 20)أصدر املركز 

 (.8268-8812)، وهي األعداد 8162/ شهري كانون ثاني وشباط
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