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وكذلك الطالب الجامعي الحائز عىل منحة دراسية من قبل املركز

11 الخميس  يوم  املركز   استضاف 

خورشيد سلامن  السيد  معايل   أكتوبر 

األقليات القانون والعدل وشؤون   وزير 

سلامن للسيد  ذلك  وكان  الهند.   من 

األكادميي، منزله  زيارة  مبثابة   خورشيد 

أوكسفورد الوزير يف جامعة   فقد درس 

القانون يف  البكالوريوس  شهادة   لنيل 

 العام، ثم قام بتدريس مادة القانون يف

ترينيتي كلية 

ال “الوحدة  خورشيد  السيد   اختار 

الحديثة” الهند  سياسة   التشابه: 

خالل من  رشح  ملحارضته.   موضوًعا 

 خربته الشخصية كيف تتم إدارة شؤون

 األقليات يف السياق الهندي، وما يتضمن

أوكسفورد ملركز  الفخري  الراعي  ويلز  أمري  املليك  السمو  صاحب   تفضل 

الدكتور فخامة  باستضافة  أكتوبر   31 األربعاء  يوم  اإلسالمية   للدراسات 

إندونيسيا يف كالرينس هاوس بامبانك يوذويونو رئيس جمهورية   سوسيلو 

خالل الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس للمملكة املتحدة

األكادميية وعالقاته  ونشاطاته  املركز  أعامل  عىل  الرئيس  فخامة  إطالع   تم 

املمتدة بإندونيسيا واهتامم املركز الواسع بدراسات جنوب رشق آسيا

املركز البحث والدراسة يف  األندونيسيون فرتات من  األكادمييون   فقد قىض 

الطالب قام  املركز. كام  إىل  األندوسيني  املسؤولني  كبار  زيارات   كام سبقت 

الدراسية املنح  من  بدعم  أوكسفورد،  جامعة  يف  بالدراسة   األندونيسيون 

للمركز

البيئية السياسة  أهمية  املناسبة  بهذه  مناقشتها  متت  التي  املواضيع   ومن 

 يف العامل اإلسالمي ومحارضة صاحب السمو املليك أمري ويلز حول “اإلسالم

“والبيئة

عني الذي  اإلندونييس  الباحث  الزميل  الزيارة  أثناء  الرئيس  فخامة   وقابل 

 حديثًا يف املركز والذي يتخصص بدراسة تاريخ اإلسالم يف جنوب رشق آسيا،

OCIS NEWS

تعزيز العالقات مع إندونيسيا

فخامة الدكتور سوسيلو بامبانك يوذويونو وأمري ويلز يف كالرينس هاوس يف شهر أكتوبر

وشؤون والعدل  القانون  وزير  خورشيد  سلامن  السيد   معايل 

األقليات من الهند يلقي محارضة يف أوكسفورد يف أكتوبر

 ذلك من تحديات وفرص. إنه ناقش أن التنوع

 عنرص أسايس لرثاء مجتمعاتنا، وأن حاميته أمر

.رضوري للتطور االجتامعي واالقتصادي الناجح

عىل عشاء  بتنسيق  املركز  قام  املحارضة   وإثر 

 رشفه حرضه عدد من كبار أعضاء قسم القانون

يف جامعة أوكسفورد

من قراءة  عىل  كذلك  خورشيد  السيد   وأرشف 

تتناول والتي  بابر”  “أوالد  الشهرية   مرسحيته 

التاريخ اإلسالمي يف  بصورة مرسحية أجزاء من 

 الهند، وترأس املناسبة الربوفيسور جوناثان بايت

 مرشف كلية ووسسرت، وهو متخصص يف أعامل

عىل ضيفه  املركز  ويهنئ  األدبية.   شيكسبري 

تعيينه التايل كوزير للشؤون الخارجية يف الهند

الزيارة الرسمية لفخامة الدكتور سوسيلو بامبانك يوذويونو

الوحدة ال التشابه يف الهند الحديثة
وزير القانون والعدل يف الجمهورية الهندية يلقي محارضة يف أوكسفورد

OXFORD CENTRE FOR ISLAMIC STUDIES

بسم الله الرحمن الرحيم
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الزمالء الزائرون

 تم منح الباحثني التالية أسامؤهم
 بالزماالت الزائرة يف العام

األكادميي الراهن

الدكتور محمود عبد الرحيم 

الدكتوراة من جامعة ليورفول
 حائز عىل زمالة شيوننغ الزائرة

 من مؤسسة الكويت لتنمية
العلوم

تان رسي زرينة أنور 

الرئيسة السابقة للجنة االئتامن
زميلة زائرة

الدكتور باسم عوض الله

 بكالوريوس يف العلوم )جامعة
 جورج تاون(، وماجستري يف

)العلوم ودكتوراة )ايل ايس اي
 الحائز عىل زمالة عبد الله بن

عبد العزيز الزائرة

الدكتور سكوت فالور

 بكالوريوس )جامعة كينرتبري
 نيوزي لندا(، وماجستري ودكتوراة

)اي اين يو( جامعة موناش
زميل زائر

الدكتور منيف نور الدين

 بكالوريوس )األزهر الرشيف(،
 وماجستري ودكتوراة )جامعة

ماليا( جامعة اتارا ماليزيا
زميل زائر

الدكتور ديكان سون

 بكالوريوس )معهد انهويئ(،
 وماجستري ودكتوراة )جامعة

)شنغايئ الدولية
زميل زائر

الربوفيسور سهام اي ايم الفارح

)دكتوراة )جامعة القاهرة
جامعة الكويت

 الدكتورة سيتي نورماال شيخ
عبيد

 الجامعة اإلسالمية العاملية،
كواالملبور
زميل زائر

 تنضم الدكتورة المية جامل الدين إىل املركز كمدرسة للغة

إىل العلوم،  لتنمية  الكويت  مؤسسة  لقب  وتحمل   العربية 

املركز، للمراحل املختلفة يف  العربية  اللغة   جانب تدريسها 

 فإن الدكتورة جامل الدين تؤدي دوًرا تدريسيا هاما يف قسم

الجامعة، يف  الرشقية   الدراسات 

جامل المعة  الدكتورة   وعملت 

مدرسة كزميلة  ذلك  قبل   الدين 

كولج، ينفرستي  يف  العربية   للغة 

 لندن، وإنها تحمل الشهادات من

وجامعة سسكس، برونل   جامعة 

أكادميية مناصب  يف   واشتغلت 

العربية واإلمارات  قطر  دولة   يف 

املتحدة

املركز يف له مقيم يف  باحث  بأول  العام  املركز هذا   يرحب 

الدكتور تعيني  تم  زائر،  كزميل  اإلسالمي  التمويل   مجال 

املنصب هذا  يف  الدين  شهر   عامر 

مفوضية مع  مشرتك  برنامج   تحت 

يوفر ماليزيا.  يف  املالية   األسواق 

 ذلك لخبري أكادميي ومامرس فرصة

أوكسفورد يف  أكادميي  عام   لقضاء 

اهتاممات وتطوير  البحث   ملتابعة 

التمويل اإلسالمي الراهنة يف   املركز 

 وعالقات املركز مع لجنة االئتامنات

يف هذا املجال

 تم تعيني الدكتور كيفني فوك عىل زمالة اإلمام البخاري يف

قبل واشتغل  آسيا،  رشقي  جنوب  يف  اإلسالم  تاريخ   مجال 

حول للدكتوراة  رسالته  أتم  األمريكية،  يل  جامعة  يف   ذلك 

زيارته تعددت  والتي  إندونيسيا  يف  اإلسالم  تاريخ   جوانب 

متابعته جانب  إىل  لبحوثه.  امليداين  العمل  ملامرسة   لها 

 الهتامماته األكادميية يف املركز

 فإن الدكتور فوك ينضم كذلك

جامعة يف  التاريخ  قسم   إىل 

التعيني هذا  إن   أوكسفورد. 

 يعزز بصورة كبرية قدرة املركز

يف والبحث  التدريس   عىل 

رشقي جنوب  دراسات   مجال 

آسيا

 رحب املركز بثالثة زمالء جدد يف أوكسفورد يف بداية العام

األكادميي يف مجايل البحث والتدريس

 تم تعيني الدكتورة أسامء مصطفى عىل زمالة صالح الدين 

 عبد الجواد للبحث يف املركز وأيًضا كزميلة مساعدة يف كلية

يف بحثها  بتطوير  ستقوم  وإنها  أوكسفورد،  جامعة   ليناكر، 

بالشؤون والقضايا  الدكتوراة يف جامعة أوكسفورد واملعني 

 املتعلقة باملسلمني يف بريطانيا،

 والذي مل يزل لفرتة طويلة أحد

األساسية العلمية   االهتاممات 

كذلك ستلعب  وإنها   للمركز. 

املركز برنامج  يف  رئيسيا   دورا 

الناشئة لقيادة   السنوي 

سيعقد والذي   املسلمة، 

يف الثامن  السنوي   برنامجه 

املقبل العام  يف   أغسطس 

2013م

الدكتورة المية جامل الدين

الدكتور كيفني فوك

الدكتورة أسامء مصطفى

أعضاء املركز الجدد

 زمالة اإلمام البخاري يف تاريخ
اإلسالم يف جنوب رشق آسيا

زمالء جدد ينضمون إىل املركز

الدكتور عامر شهر الدين

باحث زائر يف التمويل اإلسالمي

 أبواب أوكسفورد
املفتوحة

 تقدم مبنى املركز الجديد بفتح أبوابه لعامة الزائرين يف شهر

لعام املفتوحة  أوكسفورد  أبواب  برنامج  من  كجزء   سبتمرب 

 2012م. سنحت للزائرين الفرصة للنظر يف داخل مبنى املركز

.والذي ال يزال تحت التشييد

يف الزائرين  مع  بالتجول  املركز  أعضاء  من  املتطوعون   قام 

 جوانب املبنى املختلفة، وأحدث ذلك اهتامما إيجابيا كبريا

يف دور املركز

 زمالة للبحث منسوبة إىل صالح
الدين عبد الجواد

مؤسسة الكويت لتنمية العلوم
تعيني معلمة للغة العربية
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التالية الجدد  الباحثين  بتعيين  يعلن  أن  المركز   يسر 
أسماؤهم

سانت كلية  الحيوان(  )علم  رنجكوتي  فارانية   السيدة 
أينا إلهام  ونور  جميل،  يوسف  منحة  على  باحث   جون، 
 بنت محسن )اختصاص في علم الوراثة( كلية وولفسون،
رياض أناوم  واآلنسة  مرديكا،  منحة  على   باحثة 
باحثة هال،  مارغريت  ليدي  القانون(  في   )بكالوريوس 
القرق، والسيد كوثر زمان )بي  على منحة عيسى صالح 
مهاتير، تون  منحة  على  باحث  مانسفيلد،  كلية  ايل(   سي 
والسياسة الفلسفة  في  )بكالوريوس  إقبال  زين   والسيد 
مؤسسة منحة  على  باحث  بريزنوز،  كلية   واالقتصاد( 

الباحثون الجدد ينضمون إىل املركز
اإلدارة في  )بكالوريوس  جاويد  نويد  والسيد   األمانة، 
عيسى منحة  على  باحث  بمبروك،  كلية   االقتصادية( 
على حصلوا  الذين  الطلبة  إلى  باإلضافة  القرق.   صالح 

شهادة التخرج في الفصل الدراسي السابق، وهم
جميل، يوسف  منحة  على  باحثة  مجيد،  ريما   السيدة 
نون، منحة  على  باحث  جغتاي،  سليم  يوسف   والسيد 
قاسم منحة  على  باحث  سرور،  وقاص  عدنان   والسيد 
منحة على  باحث  أحمد،  عماد  والسيد  فخرو،   درويش 
باحث على يونس،  والسيد مصعب  فخرو،   قاسم درويش 

منحة قاسم درويش فخرو

ندوات علمية حول األخالقيات اإلسالمية
 عقد املركز سلسلة من الندوات العلمية يف الفصل الجامعي

 الثالث حول موضوع األخالقيات اإلسالمية دراسة للمنظورات

الكالسيكية واملعارصة، وتضمن املشاركون

 الدكتور جارس عودة من قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة

والرشيعة اإلسالمية  األخالقيات  بني  “العالقة  حول   قطر 

“اإلسالمية

 الدكتور أمين شهادة من معهد الدراسات الرشقية واألفريقية

اإلسالمي الفكر  يف  الخلقية  القيمة  “نظريات  حول   بلندن 

خالل العهود الوسطى، تفسري جديد

حول تورونتو  جامعة  من  فاضل  محمد   والربوفيسور 

 قام املركز بتنظيم سلسلة من الندوات العلمية حول موضوع

الفصل خالل  األوسط  للرشق  السيايس  االقتصادي   النظام 

الجامعي األول، وتضمن الربنامج

 السيد بوليس سيغال من جامعة سسكس: توزيع املوارد من

جديد وتخفيض الفقر، دروس للرشق األوسط

 فيصل أحمد من كلية نفيلد: الدعم املايل والتحويالت النقدية

 وعملية الدميقراطية يف

االقتصادي النظام  ترينيتي:  كلية  من  ميكدوغل   جيمس 

السيايس لإلصالح واستيئاته، الجزائر خالل الثامنينات

 ريتشارد اويت من جامعة لنكاسرت: من لعنة املوارد إىل لعنة

األجرة، نحو نظام اقتصادي سيايس جديد للرشق األوسط

الطريق عىل  لالقتصاد:  تولوس  معهد  من  صالح   محمد 

العهود البرشية يف مرص  والرثوة  والدين  الجزية  الجنة،   إىل 

“الالحتمية واألخالقيات اإلسالمية، أولية السياسة

“اإلسالم حول  ليدن  جامعة  من  غايل  محمد   الدكتور 

“واألخالقيات الطبية

 الدكتور مرشف حسني من معهد كرميية يف نوتنجهام حول

“تطوير األخالقيات والروحانية من خالل الرشيعة اإلسالمية

 الربوفيسورة منى صديقي من جامعة ايدمرباه حول “تأمالت

“يف الصداقة يف الفكر اإلسالمي والغريب

 والربوفيسور سجاد رضوي من جامعة اكسيرت حول “العاملية

ودراسة العليا  الطبقة  ثقافة  النظامي،  للدرس   الخلقية 

الفلسفة يف الهند بعد العهد املغويل يف شاميل الهند

 مؤمتر اتحاد مراكز
 ومعاهد العلوم اإلنسانية

 حول اإلسالم والعلوم
اإلنسانية

 يف شهر سبتمرب شارك املركز يف
 استضافة مؤمتر ملدة يومني مع
العلوم ومعاهد  مراكز   اتحاد 
 اإلنسانية حول موضوع اإلسالم
اتحاد إن  اإلنسانية،   والعلوم 
 مراكز ومعاهد العلوم اإلنسانية
 مجموعة دولية من املؤسسات
اإلنسانية بالعلوم   املعنية 
والتدريس البحث  مجال   يف 
 والعالقات العامة. حرض املؤمتر
االستشاري املجلس   أعضاء 
ومعاهد مراكز  التحاد   الدويل 
 العلوم اإلنسانية والباحثون من
 دول مختلفة وناقشوا املواضيع
تشغل التي  الهامة   الفكرية 
اإلسالمي العامل  يف   الباحثني 
 والتغيريات التي تواجه املعاهد

التعليمية

النظام االقتصادي السيايس للرشق األوسط

الوسطى والحديثة

 إيرك شيني من جامعة هارفارد: الثورة يف النيل، الصدمات

االقتصادية، والدين والقوة السياسية

 مائدة مستديرة حول مامرسة التنمية االقتصادية يف الرشق

وتان لالقتصاد،  لندن  مدرسة  من  كواه  داين  مع   األوسط، 

 رسي زرينة أنور من مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية،

االئتامنات مباليزيا، وباسم عوض للجنة  السابقة   والرئيسة 

الله من املركز وعديل ملك من املركز وكوئني الزيبيث هاوس

 ومجلس للنقاش حول الرشيعة اإلسالمية والتغيري االقتصادي

 البعيد املدى مع كيفني او روريك )رئيس املجلس( من كلية

 آل سولس، وكينيث بومريانز من شيكاغو، وميتني كوسغل

الزيبيث املركز وكوئني  ملك من  كونيكتيكت، وعديل   من 

هاوس

 الدكتور سكوت فالور
 يرتأس ورشة عمل يف

املركز

فالور سكوت  الدكتور   نظم 
ورشة املركز(  يف  زائر   )زميل 
جامعة حول  دولية   عمل 
14- الفرتة  يف  والتبليغ  الدعوة 
دعمها يف  شاركت  أكتوبر،   18 
 ورعايتها مؤسسة جردا هنكيل

ومؤسسة ونر-مرين

 قام عدد كبري من أبرز الباحثني
التغيري موضوع   بنقاش 
حركة أكرب  يف   واالستمرارية 
خالل اإلسالمي  للبعث   عاملية 

العقود املاضية

بإنشاء العمل  ورشة   قامت 
يف الباحثني  بني   التواصل 
تبادل وأحدثت  املجال   هذا 
عاملي مستوى  عىل   املعلومات 

بني الباحثني الكبار والناشئني

البحوث ورقات   وستصدر 
يف العمل  ورشة  يف   املقدمة 
يف إصداره  يتم  كتاب   صورة 

2013م
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شتاء 1433هـ / 2012م٤     

أمناء املركز اجتمعوا يف ديسمرب يف ديتشيل بارك

بارك العام يف سبتمرب يف ديتشيل  السنوي هذا  اجتامعهم  املركز  أمناء   عقد 

منطقة أوكسفورد الستعراض نشاطات املركز وأعامله ومشاريعه يف املستقبل

يف العمل  سري  وشاهدوا  أوكسفورد  يف  الجديد  املركز  مبنى  أوال  األمناء   زار 

برنامج أكادميي متنام

البناء اآلن يف تقدم متواصل، واألولوية ملواصلة هذا املبنى، وأعامل   داخل 

التحرك مع التأكد من أن مواصفات العمل تبقى يف جودة عالية

املركز حققه  الذي  التطور  يف  الدقيق  بالنظر  اجتامعهم  خالل  األمناء   قام 

ودراسة للزماالت،  الجديدة  التعيينات  تتضمن  والتي  املجاالت  جميع   يف 

والذي الجديد،  املبنى  إىل  انتقاله  يف  املركز  تواجه  التي  العملية   التحديات 

يتطلب إعدادا مسبقا وحازًما

عىل وركزوا  األكادميية  املركز  برامج  يف  اإليجايب  التطور  بتقدير  قاموا   كام 

 الحاجة إىل االستعداد إلدارة ومتويل اإلضافات الهامة يف نشاطات املركز والتي

األمناء الجديد، ورحب  املبنى  التسهيالت يف  إذا تم توفري   ستتيرس بسهولة 

 بالدور الهام الذي تلعبه برامج املركز للزماالت الزائرة واملنح الدراسية التي

 تدعم اآلن 27 طالبا يف مرحلة الدراسات الجامعية األوىل والعليا، والحظوا

 أن برنامج املركز للنرش يف توسع مع عدد من املجلدات الجاهزة للنرش يف

العام املقبل

االجتامع السنوي ملجلس أمناء املركز
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