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مجلة دراسات بيت المقدس ،مجلة أكاديمية محكمة يصدرها مجمع دراسات بيت المقدس (اسراء) بالمملكة المتحدة بالتعاون مع وقف
المشروع المعرفي لبيت المقدس (تركيا) .تصدر مرتين في السنة (صيفا وشتاء) باللغة العربية واإلنجليزية والتركية وال يمكن نشر
محتويات المجلة جزئيا أو كليا دون إذن مسبق من المجلة.
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