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 ما هي المشاكل الكبرى التي تواجه العالم العربي الـيـوم؟What Are The Biggest Problems Facing the Arab World Today?

أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو
َ  تداعيات هُبوطThe Implications of the Decline in Oil Prices on the Region’s Economies and
Growth Prospects

 رؤى مختلفة حول أمن الشرق األوسطDifferent Perspectives on Middle East Security

 المدن بوصفها وسيلة جديدة للنمو االقتصاديCities as the New Vehicle for Economic Growth

 تأثير التحالفات الجيوسياس ّية المتغ ّيرة على االستقرار السياسي في المنطقةThe Impact of Shifting Geopolitical Alliances on the Region’s Political Stability

 مفارقات تشفير المعلوماتThe Encryption Controversy

 وروسيا في الشرق األوسط اليوم، والواليات المتحدة، تواجد أوروباEurope, the U.S., and Russia on the Middle East Today

أوسط َّية المتغ ّيرة
َ  فُرص للمرأة في االقتصادات الشرق: آفاق جديدةNew Horizons: Opportunities for Women in the Changing Middle Eastern
Economies

ــراء أزمة الالجئين في المنطقة
َّ  الضغوط االقتصاد ّية المتزايدة َجThe Increasing Economic Pressures of the Refugee Crisis on the Region

 َعصر ال ُبن َية التحت َّية اآلسيو ّيةThe Age of Asian Infrastructure

 السِ باق الرئاسي وحال السياسة في الواليات المتحدةThe Presidential Race and the State of U.S. Politics

 خلق الوظائف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا :استقاء الدروس من مناطق أخرىEmployment Creation in MENA: Learning Lessons from Other Regions

 تأثير النمو السكاني على الس َياسة العامةThe Impact of Population Growth on Public Policy

 العــــرب طبقة الشرق األوسط ال ُمم ّيزةThe Arab Middle Class

 تأثير تنظيم الدولة اإلسالم ّية في سوريا العراق "داعش" على االقتصاد اإلقليميThe Impact of ISIS on the Regional Economy

 كيف ُيمكن لقض ّية التوظيف في أوساط الشباب أن تؤثر على ال َتنمية في أفريقيا :دراسة حالة(أفريقيا – شبه الصحراء)
How Does Employment Among Youth Affect the Development of Africa?: A
Case Study of Sub-Saharan Africa

السيطرة على حقول النفط؟ وكيف َتس َّنى له
 تنظيم "داعش" والنفط :كيف تم َّكن التنظيم من َإتمام عمل ّيات بيعه؟ وكيف استخدم إيرادات النفط لتمويل عمل ّياته؟
ISIS and Oil: How ISIS Controls Oil Fields, How it Sells the Oil, and How it Uses
Oil Revenues to Finance its Operations

 آسيا الوسطى وطريق الحريرCentral Asia and the Silk Road

تحوالت نوع ّية في الحدّ من داء السكري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 ّParadigm Shifts in Reducing Diabetes in MENA Region
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