
طالل د.  املركز  زمالء  إىل  أيضا   وانضّم 
نوح، حممد  زمالة  عىل  بحيازته   العظم 
الرشيعة البحثية  اهتامماته   وتشمل 
قد كان  و  والرتبية  والتاريخ   اإلسالمية 
ومعهد بمربوك  كلية  يف  سابقا   شغل 
جلامعة التابع  الرشقية    الدراسات 

 أوكسفورد

عىل فينر  مايكل  الدكتور  تعيني   تّم 
 زمالة سلطان عامن يف املركز، وهو من
والذي الدولية،  السمعة   اخلرباء ذوي 
عىل والنرش  والبحث  بالتدريس   قام 
 نطاق واسع يف جمال التاريخ اإلسالمي
رشق جنوب  منطقة  يف   وباألخّص 
احلديث التاريخ  يف  وحتديدا   آسيا، 

 الندونيسيا
 وقبل انضاممه إىل املركز، شغل الدكتور مايكل فينر منصب أكاديمي
والبحث بالتدريس  قام  أنه  كام  الوطنية،   بارز يف جامعة سنغافورة 
وجامعة ريفرسايد  كاليفورنيا  وجامعة  بوسطن  جامعة  يف    سابقا 

هارفارد

 قد أصبح املركز مصدرا متزايد األمهية يف متويل الطالب املسّجلني
من املترّبعني  كرم  استمرار  بفضل  وذلك  أوكسفورد،   بجامعة 
 اململكة املتحدة وخارجها. ويدعم املركز ستة وعرشين طالبا حاليا
العدد ويبلغ  والعليا،  األولية  اجلامعية  الدراسات  مستوى   عىل 
املاضية سبعني الثامنية  السنوات  املبذولة عىل مدى  للمنح   اإلمجايل 

 جائزة
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توسعة برنامج املنح الدراسية للمركز
 ورّحب املركز يف العام الدرايس الراهن بأحد عرش طالبا جديدا،
 ثالثة منهم عىل املستوى اجلامعي األول، وهم: السيدة فائزة رمحن
السيد مجيل،  يوسف  منحة  عىل  أكزتر  كلية  يف  القانون   لدراسة 
 حسيم شاه لدراسة االقتصاد واإلدارة يف كلية سانت ادموند عىل
يف الفيزياء  لدراسة  يعقوب  نوح  اسامعيل  والسيد  باركليز،   منحة 

 كلية اليونفرستي عىل منحة قاسم درويش
 ويشمل طالب الدراسات العليا الثامنية اجلدد عىل: الدكتور عديل
منحة عىل  لينكر  بكلية  املتكاملة  املناعة  يف  ماجستري  طالب   عيل، 
 مريديكا؛ السيد حممد تنوير عيل، طالب ماجستري يف اهلندسة بكلية
طالب علمي،  حممد  السيد  درويش؛  قاسم  منحة  عىل   املجدلني 
عىل باليول،  بكلية  النظرية  والفيزياء  الرياضيات  يف   ماجستري 
 منحة تون مهاتري؛ السيدة دعاء محودة، طالبة دكتوراة يف السياسة
القرق؛ صالح  عيسى  منحة  عىل  أنتوين  سانت  بكلية   االجتامعية 
الصحة علوم  يف  ماجستري  طالب  الكريم،  أنيس  حممد   الدكتور 
حممد السيد  مجيل؛  يوسف  منحة  عىل  املجدلني،  بكلية   العاملية 
 حكيمي بن حممد قاسم، طالب دكتوراه يف علوم وظائف األعضاء
طالب أوه،  جني  يو  السيد  ولفسون؛  بكلية  والوراثة   والترشيح 
رابني والسيد  هيوز؛  سانت  بكلية  البيولوجية  العلوم  يف   دكتوراة 
الثالث نفيلد،  بكلية   بامتاناثان، طالب ماجستري يف علم االجتامع 

 األخر عىل منحة مريديكا

رّحب املركز بأحد عرش طالبا جديدا

 تعيينات الزماالت الدراسية اجلديدة
زمالة سلطان عامن

د.  مايكل فينر

.

.

.

زمالة حممد نوح

د.  طالل العظم 

مدّرسة اللغة العربية
عىل حصلت  والتي  باجوا،  ربيعة  د.  باملركز  أيضا   والتحقت 
إثر العربية  اللغة  كمدّرسة  تاون،  جورج  جامعة  من   الدكتوراه 

تعيينها بكلية الدراسات الرشقية واألفريقية بجامعة لندن

.

..

.
.

.



خريف/شتاء ١٤٣٧هـ / ٢٠١٦/٢٠١٥م      ٤

احلياة جوانب  ملختلف  املمّثلني   البارزين 
قّدموا والذين  والدولية،   الربيطانية 
إضافة وخربهتم  وقتهم  من   مشكورين 

املناقشات مع  تفاعلهم   إىل 
الربنامج خالل  من  املتحدثون   وشمل 
وارثي، البارونة  اللوردات  جملس   عضو 
عيل، روشنارا  السيدة  الربملانية   والنائبة 
الربملاين والنائب  كابل،  فنسنت   والسري 
والسيد جريف،  دومينيك   السيد 
يف الدائم  السكرتري  دونيل،   مارتن 
واملهارات، واالبتكار  األعامل   وزارة 
للشباب املاليزي  الوزير  تفّضل   كام 
بمخاطبة الدين،  مجال  خريي  السيد   والرياضة، 

 املشاركني
مجعية تطوير  يف  العام  هذا  اجلهود   وترّكزت 
يبلغ والذي   ، الربنامج  من  للخرجيني   حيوية 
خالل النقاش  حمور  وكان  خرجيا،   ٢٥٠  عددهم 
الكلمة بإلقاء  قام  والذي  اخلرجيني،  اجتامع   يوم 
السابق املدير  شيبري،  توم  السري  فيه   الرئيسية 
املنظامت ورئيس  اخلريية  ويلز  األمري   ملنّظامت 

حاليا فرجن  ملجموعة  التابعة   اخلريية 

للمركز املسلمة  الناشئة  قيادة  برنامج   بلغ 
باستقباله ٢٠١٥م  يف  عمره  من  العارش   عامه 
املهنية اخللفيات  شّتى  إىل  املنتمني   املشاركني 
املرصفية واألعامل  املدنية  اخلدمة  ذلك  يف   بام 
والقطاعات واإلعالم  والقانون   واملحاسبة 
واألوساط احلكومية  غري  واملنظامت   الرقمية 
إحكام املجموعة  استطاع  لقد   األكاديمية. 
القادة من  جمموعة  مع  التفاعل  عىل   قدرهتا 

بالذكرى املسلمة  الناشئة  قيادة  برنامج   حيتفل 
العارشة إلنشائه

الزمالء الزائرون اجلدد
العام خالل  املركز   رّحب 
من بعدد  الراهن   اجلامعي 
السيد منهم:  الزائرين،   الزمالء 
البكالوريوس كيهان،   إلكري 
اهلل عبد  زمالة  عىل   )بلكنت(، 
أرشد السيد  شيفننج؛   جول 
ليسانس إسامعيل،   حممد 
اإلسالمية )اجلامعة   احلقوق 
ماجستري ماليزيا(،   الدولية، 
عىل )لندن(  األعامل  إدارة   يف 
األوراق وهيئة  املركز   زمالة 
للتمويل املاليزية   املالية 
جوناس د.  أ.   اإلسالمي؛ 
البكالوريوس،  أوتربيك، 
زمالة عىل  )لوند(   دكتوراه 
رمحن، طارق  د.  أ.   زائرة؛ 
وشيفيلد(، )بيشاور   ماجستري 
ماجستري )شيفيلد(،   دكتوراه 
 اآلداب )سرتاثكاليد(، دكتوراه
زمالة عىل  )شيفيلد(،   اآلداب 
د. الزائرة؛  املطوع  العزيز   عبد 
البكالوريوس درجة  قو،   نينغ 
)بكني(، ماجستري   )الصني(، 
زمالة عىل  )بكني(،   دكتوراه 
 بحثية زائرة؛ د. نكوال جيلمور،
 بكالوريوس، ماجستري، دكتوراه

)أوكالند(، عىل زمالة زائرة

توعية الشباب املسلمني الربيطانيني

 املشاركون يف الربنامج عام ٢٠١٥م مع السري فنس كيبل

. .

.

.



 ومن كبار الشخصيات الربيطانية املشاركة يف الندوة
السيد السابق،  اخلارجية  وزير  سرتو،  جاك   السيد 
 أندرو ميتشل، وزير الدولة للتنمية الدولية السابق،
 واللورد ريتشاردز من هريستمونسيوكس، الرئيس
روبرتسون، هيو  السري  الدفاع،  ألركان   السابق 
اخلارجية وزارة  يف  السابق  األوسط  الرشق   وزير 
بيكيت، توم  واجلنرال  الكومنولث،   وشؤون 

مستشار الرشق األوسط يف وزارة الدفاع
املركز جهود  من  هاّما  عنرصا  الندوة  هذه   ومتثل 
التحديات ضّد  املتبادل  والتفاهم  احلوار   لتعزيز 
خاّصة اإلسالمي  العامل  تواجه  التي   العاملية 

 واملجتمع الدويل عىل نطاق أوسع

 جدول أعامهلم التدقيق السنوي لألعامل األكاديمية
 للمركز وأولوياته، فضال عن شؤوهنا املالية وخطط

املستقبلية التنمية 
بأمناء للرتحيب  فرصة  أيضا  االجتامع  هذا   وأتاح 
رجاء الدكتورة  سعادة  اإلدارة:  جملس  يف   جدد 
القرق، العام ملجموعة عيسى صالح   القرق، املدير 
 وأ. د. ترييزا مورغان، مرّشحة جامعة أوكسفورد،
يف والتعليم  الرتبية  وزير  بكر،  أبو  بيهني   ومعايل 
األمناء اتفاق  تّم  وكذلك  السالم.  دار   بروناي 
العزيز عمر وسعادة عبد  بيهني  معايل  انتخاب   عىل 
 السفري عيسى القرق                     كأمناء فخريني،
يف املتفانية  خدماهتام  عىل  هلام  تقديرهم  عن   إعرابا 

 املجلس لسنوات عديدة

برز والذي  هبا،   حائز 
يف النطاق  الواسع   بعمله 
وسيقوم التعليم،   جمال 
اهلاّم: املركز  مرشوع    بتنسيق 

“املسلمون يف بريطانيا
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العامل العريب

الفصل خالل  املركز   نظم 
سلسلة الثاين   اجلامعي 
باالشرتاك العلمية   ندواته 
الرشق دراسات  مركز   مع 
سانت كلية  يف   األوسط 
خالهلا من  تّم   أنتوين 
من جوانب   دراسة 
احلديث األوسط   الرشق 
ذات التارخيية   والتطورات 

الصلة

التي املواضيع   وشملت 
كال من  الزمالء   قام 
بمعاجلتها  املؤسستني 
الندوات هذه   خالل 
التي التحديات   حتليل 
السيايس، اإلسالم   تواجه 
يف املتحدة  اململكة   ودور 
وحارضه، فلسطني   مايض 
العاملية احلرب  يف   واخلليج 
التعليم وقضايا   الباردة، 
الضوء وتسليط   واإلعالم، 
 عىل روائييات اللغة العربية
يف اللغة  ودور   اإلناث، 

 التاريخ الفكري العاملي

ابتكار إجيابية   وتبّينت 
بحيث املشرتكة   السلسلة 
موارد بني  اجلمع   أن 
إىل أّدى   اللمؤسستني 
كبرية مجاهري   استقطاب 

 باطراد طوال الفرتة

 جملة الدراسات
اإلسالمية

الدراسات جملة   حتظى 
قبوهلا بتواصل   اإلسالمية 
فتّم أكرب،  مجهور   لدى 
منها جديدين  عددين   نرش 
 مؤخرا، حيتوي األخري منهام
 عىل مقاالت جيمس حممد
“الدراسة عن  كوري   داود 
 القاضيزادية العثامنية: حممد
وصعود الوهاب  عبد   بن 
وحازم  ، السعودية   الدولة 
 فاضليج عن “العنارص التي
 سامهت يف بقاء اإلسالم يف
فضال  ، تيتو   يوغوسالفيا 
 عن عرض ونقد لنحو ٢٩

كتابا

جديدة، عليا  زمالة  إنشاء  عن  يعلن  أن  املركز   يرّس 
 يرجع فضلها إىل الدعم السخي من رئيس مؤسسة
هذه ومتّثل  هاشم.  أزمان  رسي  تان   آمبانك، 
جوانب من  جانب  بدراسة  ختّص  والتي   الزمالة، 
إىل هاّمة  إضافة  املعارصة،  اإلسالمية   املجتمعات 

 الربامج األكاديمية للمركز يف أوكسفورد
كأول  هالستيد  مارك  د.  أ.  تعيني  تّم  ثّم   ومن 

املؤمتر املشرتك بني املركز ومركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

إنشاء زمالة أزمان هاشم

 تان رسي أزمان هاشم

 نظم املركز يف ديسمرب ٢٠١٥ الندوة السنوية الثالثة
والبحوث للدراسات  اإلمارات   املشرتكة مع مركز 
من العام  هذا  استضافتها  تّم  والتي   االسرتاتيجية، 
العام املدير  وقام  أبو ظبي.  اإلمارات يف  مركز   ِقَبل 
السويدي، سند  مجال  الدكتور  اإلمارات،   ملركز 
يف “األمن  موضوعها  كان  والتي  الندوة،   بافتتاح 
واإلعالم والتكنولوجيا  اهلجرة  العريب:   اخلليج 
األكاديميني كبار  مجع  يف  ونجحت   ،  والتغيري 
من العامة  احلياة  يف  واملشاركني   والصحفيني 
وروسيا املتحدة  والواليات  املتحدة   اململكة 
اجلوانب لتدارس  العريب  اخلليج  ومنطقة   والصني 
واالجتاهات اجلديدة يف معاجلة التحديات املعروفة

األمن يف اخلليج العريب

.

بناء املستقبل
 ويف ١٠سبتمرب٢٠١٥، حرض أمناء املركز اجتامعهم
بناء يف  األوىل  وللمرة  أوكسفورد،  يف   السنوي 
النهائية اللمسات   املركز اجلديد، حيث اطلعوا عىل 
وتضّمن التفصيل.  من  بمزيد  اجلديدة   للمرافق 

أمناء املركز يف املبنى اجلديد

اإلصدار ٢٦ العدد ٢و٣

االجتامع السنوي لألمناء
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استضاف املركز
 يف   ٢٦   نوفمرب 
  اللورد كارنواث
املحكمة  قايض 
يف  العليا 
املتحدة،  اململكة 
حمارضة  إللقاء 
باسم  موسومة 
السلطان أ زالن
 شاه،      بعنوان 
برئاستها تفّضل  والتي   ، والقانون  املناخ   “تغرّي 
عىل احلائز  ماترافرز،  وورث  من  فيليبس   اللورد 
وجذبت املركز.  يف  شاه  أزالن  السلطان   زمالة 

وزراء رئيس  سنيورة،  فؤاد  السيد  سعادة   وكان 
الذين الكرام  الضيوف  من  السابق،  لبنان   مجهورية 
مقّره يف  املركز  هبم   رّحب 
رافقته والذي  أخريا،   اجلديد 
لبنان سفرية  سعادة  زيارته   يف 
ودار املتحدة،  اململكة   لدى 
حول خالهلا  من   النقاش 
أن للمركز  يمكن  التي   السبل 
 يعزز عالقاته مع لبنان هبا، كام
بناء يف  اجلولة  فرصة   أتاحت 

 املركز وحدائقه احلديثة

 وترّشف املركز باستضافة
وعضو احلميم   صديقه 
معايل أمنائه   جملس 
جول، اهلل  عبد   الدكتور 
لرتكيا، السابق   الرئيس 
السيدة زوجته   برفقة 
سفري وسعادة   غول 
تّم حيث  وزوجته،   تركيا 

وحدائقه املركز  بناء  يف  املحرز  التقدم   استعراض 
 اجلديدة، ونظم املركز مأدبة غداء تقديرا لدعم د.

جول الشخيص واملستمّر

داتو تون  املركز  بزيارة   قام 
رئيس بدوي،  اهلل  عبد   رسي 
برفقة السابق،  ماليزيا   وزراء 
اهلل. عبد  جان  تون   زوجته 
اهلل عبد  تون  صداقة   ومتتّد 
طويلة، لفرتة  باملركز   بدوي 
يف حمارضة  بإلقاء  خالهلا   قام 
 املركز خالل دورة رئاسته
“ماليزيا بعنوان   ٢٠٠٤ عام  يف  الوزراء   ملجلس 
العودة زيارة  وانتهت  األوسع.  والعامل   واإلسالم 

 هذه املحتفى هبا بحفل عشاء أقيم عىل رشفه
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نقل املعرفة

 اعتنت سلسلة ندوات املركز
اجلامعي الفصل   خالل 
جوانب بدراسة   األول 
 “نقل املعرفة يف املجتمعات

 املسلمة

املوضوعات  واشتملت 
هذا خالل  من   املعروضة 
 املجال الواسع علوم القرآن
احلديث ورواية   الكريم، 
والعلوم الرشيف،   النبوي 
اإلسالمية  والنصوص 
عرش الرابع  القرن  عامل   يف 
الرتبية ووسائط   الرتكي، 
يف والتأديب   والتعليم 
أواخر يف  اإلسالمي   العامل 
 العصور الوسطى، والتعلم
 والكتابة يف املجتمع البدوي،
ملعركة التارخيية   واملقاربات 
عام حدثت  التي   مالذكرد 

 ١٠٧١م

حظا السلسلة  هذه   ونالت 
 وافرا من القبول كام قّدمت
 للمشاركني فرصة التفاعل
 مع التفكري احلايل والبحوث
للمتحّدثني  اجلديدة 
من واالستفادة   املدعوين 
 التنّوع الثرّي لوجهات النظر
التخصصات تقّدمه   الذي 
 املختلفة ذات الصلة يف هذا

 املجال

 اللورد المونت
يزور املركز

باستضافة املركز   وترّشف 
 اللورد المونت، وزير املالية
والذي السابق،   الربيطاين 
التطورات باهتامم   يتابع 
اإلسالمي بالعامل   اخلاّصة 

ومنطقة الرشق األوسط
 

فرصة زيارته   وأتاحت 
املركز أعامل  عىل   اطالعه 
مبناه يف  بجولة   والقيام 
القضايا ومناقشة   اجلديد 
غداء مأدبة  عىل   الراهنة 

أقيمت عىل رشفه
.

تركيا

صالح الدكتور  سعادة  أيضا  املركز   واستضاف 
لدولة والتخطيط واإلحصاء  التنمية   النابت، وزير 
 قطر، وترّكز النقاش خالل الزيارة حول إمكانيات

من عدد  يف   التعاون 
املستقبل. يف   املجاالت 
مأدبة سعادته   وحرض 
تكريام نظمت   غداء 
مبنى بزيارة  قام  كام   له، 
 املركز اجلديد واالطالع
 عىل األنشطة األكاديمية

 للمركز يف أوكسفورد وعىل املستوى الدويل

قطر

ماليزيا

 لبنان

معايل الدكتور عبد اهلل جول تون داتو رسي عبد اهلل بدوي

سعادة السيد فؤاد سنيورة

.

.

.

.

روابط دولية

مواجهة تغّي املناخ
اللورد كارنواث يلقي حمارضة السلطان أزالن شاه عن

سعادة الدكتور صالح النابت

. .

االمتحانات قاعة  إىل  كبريا  مجهورا   املحارضة 
 حيث قام اللورد كارنواث بتقييم التقدم الدويل يف
 التعامل مع حتديات تغرّي املناخ، ال سيام من خالل

   وضع أطر قانونية جديدة
الدويل املناخ  تغري  مؤمتر  مع  املحارضة   وتزامنت 
 الذي تّم عقده يف باريس بعدها ببضعة أيام. ورّكز
جديد دويل  اتفاق  إبرام  إمكانيات  عىل   املحارض 
السبل ومناقشة   ، البيئة  قانون  لـ“سيادة   يمّهد 
بني الفجوة  جتسري  يف  واملحاكم  القانون   ملساعدة 
 اإلمجاع العلمي بشأن تغري املناخ والعمل السيايس
 الفّعال. وانتهت املحارضة بإجابة اللورد كارنواث
النطاق واسعة  احلية  األسئلة  من  جلملة   بالتفصيل 

املطروحة من احلارضين

اللورد كارنواث

.

.

“

“

“

.
“

.

.


