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 أبرز الفعاليات  وهيئات   جمالس  أنشطة وفعاليات 

 برامج ومشاريع  مشاركات خارجية  معارض 

 مطبوعات  إصدارات  االتصال بنا 

 

 أبرز الفعاليات 

 

 

 2ص ... سياسات التعليم العالي يف األردن

 

 

 3ص ...  الفكرة وخماطر تطبيقها: الفدرالية

 

       

 4ص ...  صدر حديثا
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جملس األمناء

وانتخب ، 24/03/2023بتاريخ  2023السنوي للعام  لس اجتعاع اجملعقد 

الدكتور عودة اجليوسي رئيسا للدورة الثالثة، خلفًا للدكتور علي حمافظة 

 .الذي ترأس اجمللس لدورتني سابقتني

أشاد بأععال و ،2022للعام اإلداري واملالي  اعتعد اجمللس التقريرين

 .العربية املركز وإجنازات  واملكان  اليت صنعها بني مراكز البحوث والدراسات

 ،2022فكرية خال عام الثقافية واملركز الع على أنشطة طابعد االو

العلعي وإجنازات  الثقافية  تسويق إنتاج املركزبضرورة اجمللس أوصى 

 .مستهدفني جددانتشارًا لدى والفكرية بشكل أكثر اتساعًا و

مع ، وأبدى دعع  هلا، 2023للعام املركز استعرض اجمللس خطة و

توسيع دائرة الربامج واألنشط  لدى أصحاب العاقة يف األردن الدعوة إىل 

أهعية دوام التواصل مع املؤسسات األكادميية والبحثية وإىل وخارج ، 

 .واإلعامية األردنية والعربية والعاملية وزيادت 

 جمــالس وهــيئـات

هيئة اإلدارة

 ،ونيسانذار عقدت هيئة اإلدارة اجتعاعاتها الدورية خال شهري آ

 وبراجمها حسب اخلطط  وحداتخطة املركز ودوائره وسري أععال  وتابعت

 .التفصيلية القائعة

 

حترير جملة دراسات شرق أوسطيةهيئة 

تناول أهم و، 2023مارس /عقدت هيئة التحرير اجتعاعًا دوريًا مطلع آذار

منها، إضافة إىل ز جنأوما  ،2022/2023املعتعدة خال الفرتة مشاريع اجمللة 

 عامخال ( 46-44) ألعداد اجمللةاملقرتحة  لدراسات والتقاريرا خطةمتابعة 

 . مقرتحات لتطوير اجمللة يف خمتلف أبوابهاناقشت اهليئة و، 2023
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واليت سيعقدها يوم " من أجل أردن آمن ومستقر ومزدهر"تابع املركز استعداداته لعقد الندوة األردنية اجلامعة حتت شعار 

 .، يف قاعة مؤمتراته مبشاركة هيئات ومؤسسات وأحزاب وقوى وشخصيات وطنية أردنية30/30/3313السبت املوافق 

بني أبناء األردن مجيعا للتشارك يف مواجهة التحديات اليت تواجه البالد، وتهدف الندوة إىل اإلسهام يف تأسيس بيئة للحوار 

وإىل بلورة رؤية وطنية يف اجتاهات مستقبل األردن وأدوار مؤسسات الدولة ومؤسسات اجملتمع األردني كافة يف بنائه وحتّمل 

 .املسؤولية جتاه ذلك

 

 تشجيع احلرية األكادمييةفقدان وراء هذا الرتاجع على كافة األصعده، وعلى رأسها  اورصد املشاركون أسباب

قطاع يف  نوعية حتقيق قفزةاألمر الذي يستلزم تدخل أمين وسياسي، وجود توفري البيئة الدميقراطية، ووعدم ومحايتها، و

 .وخمصصات املالية لعملية إصالح التعليم العالي إرادة سياسيةوهو ما حيتاج إىل  ليم العالي،التع

إىل تفعيل احلوكمة يف مؤسسات التعليم العالي وجلانها املختلفة، ونّبهوا إىل ضرورة التكامل بني املشاركون دعا و

، وهو ما يستدعي األخذ سياسات التعليم ومتطلبات سوق العمل األردني والعربي حتى تكون رافدًا أساسيًا للتنمية يف األردن

 .بتوصيات اللجان الفنية واألكادميية الرامية إىل تطوير قطاع التعليم، واليت كانت قد تشكلت منذ فرتات طويلة

، وأداره الدكتور "األردن سياسات التعليم العالي يف " عنوان حتت  17/33/3313الصالون السياسي الثامن يوم األحد  ُعِقد

وخرباء يف جمال التعليم  أكادمييون يف اجمللس العلمي للمركز، وشاركورئيس علي حمافظة أستاذ التاريخ يف اجلامعة األردنية 

 .يف األردن العالي

 www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_8.html   ملزيد من االطالع

 

من أجل أردن آمن ومستقر "الندوة األردنية حتت شعار 

 ومزدهر 

الفكرة وخماطر تطبيقاتها يف الوطن : الفيدرالية"حتت عنوان  14/34/3313األحد ُعِقد الصالون السياسي التاسع يوم 

الدكتور إمساعيل عبد الرمحن أستاذ االقتصاد وعضو اجمللس العلمي للمركز، وشارك يف النقاشات ثلة من  ه، وأدار"العربي

 .ات عربيةاألكادمييني واخلرباء والسياسيني األردنيني وبعض السفراء العرب ومندوبي سفار

مبجموعة إثنية أو مذهبية، وإذا ما أضيف إليها االرتباط مبكان مرتبطة عادة الفيدرالية لى أن املشاركون عأكد 

جغرايف من الوطن فإنها قد تكون مقدمة لالنفصال، أما يف املناطق اليت ال ترتبط فيها الفيدرالية مبجموعة من هذا النوع، 

 .فإنها تعد مقّدمة لالندماج بني هذه الكيانات كدولة واحدةوال تشكل كياناتها دولة واحدة، 

 

. . . .يتبع  

أكَّد املشاركون على أهمية طرح املوضوع الذي يشهد تراجعًا 

بواقع البالد يف هذه  كان عليه قبل عقدين، وهو ذو عالقةملموسًا عما 

ركنًا  يالعال املرحلة ومستقبلها؛ حيث  يشكل إصالح قطاع التعليم

 .أساسًا يف التنمية واإلصالح الشاملني
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للمزيد
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 :شارك املركز يف األنشطة والربامج  التالية
 

  37/33/3373يف بريوت، بتاريخ  املركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاههالذي أقامه  امللتقى التمهيدي هليئات التحالف 

 31/33/3373اليمن، بتاريخ  يف صنعاء األمحرهد عاجتماع جملس أمناء م 

يف فندق الند مارك، " نتخابي يف األردناإلطار اال"ورشة العمل اليت عقدتها منظمة التقرير الدميقراطية الدولية ومركز هوية بعنوان  

 73/33/3373بتاريخ 

مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار والذي أقامه " والتحدياتاآلفاق : قتصادي يف بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمياالالتكامل "مؤمتر  

وزارة اخلارجية املصرية واملركز الرتكي اآلسيوي للدراسات  بالتعاون مع 3231/3/3373يف القاهرة، بتاريخ  مبجلس الوزراء املصري

وذلك من خالل تقديم ورقة بعنوان اإلسالمي  التعاون منظمة يف دول الرابع ملراكز الفكر املنتدى ضمن فعاليات TASAMاإلسرتاتيجية 

 "التحدي السياسي للتكامل االقتصادي بني دول منظمة التعاون اإلسالمي"

، بتاريخ عمَّاناملكتبة الوطنية دائرة ، والذي أقيم يفبني اإلدارة واألمل، ذكريات وجتاربحفل إشهار كتاب الدكتور علي عتيقة 

31/33/3373 

 33/34/3373يف عمَّان، بتاريخ " االتفاقية األردنية الفلسطينية للدفاع عن القدس واملقدسات"حتت عنوان  "للدراساتمركز الرأي "ندوة  

اجلامعة األردنية بالتعاون مع عمادة البحث  –كلية الشريعة  –، الذي نظمه فريق باحث املستقبلباحث املستقبل -املؤمتر الطالبي األول 

 32/34/3373 العلمي يف اجلامعة، بتاريخ

 33/34/3373يف عمَّان، بتاريخ جلمعية اجملمع العربي للوساطة والتحكيم يف امللكية الفكرية االجتماع غري العادي  

 

إىل أن الفيدرالية ال تندرج يف إطار فقه  ملشاركونا وأشار

القانون الدولي والقانون الدستوري فقط، وإمنا تتعدى هذا 

اإلطار القانوني إىل الفضاء السياسي الرتباطه بتحديد شكل 

ا إىل إخضاع املوضوع لدراسات علمية موضوعية والدولة، ودع

 واالستفادة من جتارب الدول والشعوب األخرى يف هذا السياق، 

العربية، وذلك انطالقًا من والنظر إىل موضوع الوحدة يف بعدها اإلنساني واجلغرايف مع احلفاظ على املصاحل 

مرجعيات أساسية، أبرزها مفهوم األمة واملصاحل القومية العليا، والدور العربي يف املنطقة والعامل، ومواجهة مصادر 

 .وعلى رأسها إسرائيل، التهديد اخلارجي

يًا، وإمنا هو خمرج ن من أن مشروع الفيدراليات اليوم ليس خمرجًا عربيًا قوميًا أو إسالمر املشاركوومن هنا حذ

 العربي املتوقع خطوة اعرتاضية على نتائج الربيعرمبا يكون و إضعاف أي دور مستقبلي لألمة العربية، دولي يهدف إىل

 .دي إىل بناء دول قوية يف املنطقةتؤأن 

إعداد  املشاركون أسئلة متعددة حتتاج إىل إجابات حمددة، وهو ما يستدعي القيام جبهود علمية من قبيلطرح و

 .دراسات أو عقد ندوات متخصصة يف املوضوع

 

 

 

 
استمرت اللجنه العليا املشرفة على اجلائزة باستقبال طلبات تسجيل الطلبة، واستالم خططهم البحثية،وقد وصل 

طالبًا وطالبًة من معظم اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة، وقّدم  721إىل  عدد املسجلني يف اجلائزة حتى اآلن،

 .واحدًا منهم خططًا حبثية 72
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 معرض الرياض الدولي للكتاب

شارك املركز يف معرض الرياض 

الدولي للكتاب، والذي أقيم يف العاصمة 

-5الرياض يف الفرتة من  السعودية

75/33/3373. 

نفدددددددت كتدددددد  اإلصدددددددارات   وقددددددد

 ومشداري  اجلديدة املتعلقة بالثورات العربيدة  

بي  أكثر من مئة نسخة من كل والتغيري، 

كتاب، كما شهد املعرض اتفاقدا  مبددايا    

مدددد  دار املن ومددددة لبدددديعهم  قددددو  النشددددر    

شدر  أوتدد ية   اإللكرتوندي للدة دراتددات  

بشدددددكل ردددددري  فدددددري، باإل دددددافة      

تسجيل عدد من االشدرتاكات اجلديددة يف   

 .م بوعات املركز

  

 
 

 من تلسلة  كتابهذا الصدر 

 وميّثل نتاج  لقة، (44)الدراتات رقم 

خ ط  لو   دراتية عقدها املركز

والقضية، مساقات تدريسية لفلس ني 

وحياول ملء فراغ يف املكتبة العربية يف 

وتوزيعاتها  طار اخل ط الدراتية املنهجية 

خ  ا دراتية  يتضمن  يث الففلية،

 والدبلوم الدورات املكثفة،: ملستويات ثالثة

 

 

 
 

 

وجاء ، اللةمن  43العدد  صدر

مثن اتتئناف "بعنوان فيه املقال االفتتا ي 

تأمينها  املفاو ات م   تراايل

حبثني  ا توى العددو، "اترتاتيجيا 

األبعاد الدولية : "عنوانبحمكمني، األول 

الثاني و، "االنتشار النووييف تياتات 

التكوين اإلثين يف السودان ": عنوان

دراتة يف  :يف تقسيم الدولةودوره 

 " .السياتيةاجلغرافيا 

تقارير معلوماتية  العددتناول  كما

االنتخابات النيابية األردنية " ول  موثقة

نتخابات اال"و ول  ،"3373لعام 

اإلتراايلية وتشكيل احلكومة 

 ،"اإلتراايلية الثالثة والثالثني اتالفيةاال

 من بينها، أخرى تقارير افة     

السيناريوهات احملتملة للمشهد "

قراءة املشهد السياتي يف "، و"الفلس يين

قراءة يف تقرير من مة التجارة "و ،"مفر

 ".العاملية على مفرت  ال ر 

 دورية رري  لكرتونية نشرة وهي

 اإلتراايلية الدراتات و دة عن تفدر

 برامج برصد وُتعنى والفلس ينية،

 تتناول عربية وتلفزيونية  ذاعية متميزة

 القضايا أبرز والتحليل بالعمق

 والعربية والفلس ينية اإلتراايلية

 عادة تستضيف برامج وهي واإلقليمية،

وحمللني  واترتاتيجيني خرباء

 القرار لفان  يتيح ما وهو  تراايليني،

 تقييم على االطالع واملهتمني وللبا ثني

 ألبرز  تراايل يف وازنة جهات

 واإلقليم العربية املن قة يف املستجدات

وقد صدر عددان جتريبيان ، والعامل

من هذه النشرة خالل شهري آذار 

 .3373 ونيسان
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نشرة ( 53)املركز  أصدرت

مرتمجة من نشرة الرصد اإلذاعي 

والتلفزيوني العربي اليومية خالل 

، وهي 3373/  آذار ونيسانشهري 

 (.3345-3373)األعداد 

 

 

 

املتوتط، والدبلوم العالي، ويق  الكتاب يف 

صفحة، وميكن احلفول على ( 332)

موق  املركز نسخة  لكرتونية جمانية على 

 .اإللكرتوني
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