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 شكر وتقدير          
 الى الدكتور )داّود واالمتنان ستراتيجية والدولية ان يتقدم بالشكريسر مركز الدراسات اإل

المركز على نفقته الخاصة خدمة للمسٌرة  هاشم داَود ال إبراهٌم( على تبنٌه طبع دلٌل

 العلمٌة فً جامعة بغداد وعراقنا الحبٌب.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نبذة 

مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية مركز عممي تابع لجامعة بغداد متخصص في الدراسات 
اإلستراتيجية والدولية ذات الصمة بدول العالم المختمفة ونظميا وقضاياىا وسياساتيا وعالقاتيا 

وتنظيميا وتيسير تناوليا بيدف اإلستراتيجية والدولية، وىو يسعى  لتوفير المعمومات المتعمقة بذلك 
تنمية البحث العممي واالرتقاء بو لكي يكون رافدًا من روافد توفير المعمومات الكافية والدقيقة لمباحثين 

إسيامًا منو في خدمة البحث العممي من  نا والبمدان األخرىدصناع السياسة واصحاب القرار في بمو 
 ناحية والمصمحة العامة من ناحية ثانية.

 لتأسيسا 

باسسسسم ع معيسسسد الدراسسسسات األسسسسيوية واألفريقيسسسة ع وكسسسان  0981تأسسسسس المركسسسز فسسسي بيمسسسول / سسسسبتمبر   
الغسسرض مسسن تأسيسسسو التعسسرف بشسسكل وافسسي عمسسى دول مسسسيا وبفريقيسسا مسسن خسسالل دراسسسة الشسس ون السياسسسية 

 واالقتصادية واالجتماعية والتاريخية والجغرافية لمقارتين. 

 0987/  3/  09وبصسسبي يعسسرف باسسسم ع مركسسز دراسسسات العسسالم الثالسسث ع فسسي  وفسسي ميامسس توسسسع المركسسز   
بمريكا الالتينية ، وارتبط  –بفريقيا  –واىتم بدراسة الش ون السياسية والعالقات الدولية لمقارات الثالث مسيا 

مّي فسسي سسلي  اتسسع نطساا اىتمسسام المركسز بكثسر ، ثسم جامعسة بغسسداد  –منسذ ذلسك التساريك بكميسسة العمسوم السياسسية 
باسسسم ع مركسسز الدراسسسات الدوليسسة ع ليعنسسى بالشسس ون السياسسسية والعالقسسات الدوليسسة لعمسسوم قسسارات  0991العسسام 

رتبط بشسسكل ليسس 0996جامعسسة بغسسداد حتسسى نيسسسان / ابريسسل  –العسسالم واسسستمر ارتباطسسو بكميسسة العمسسوم السياسسسية 
 مباشر برئاسة جامعة بغداد .

كسسسسسز الدراسسسسسسات اإلسسسسسستراتيجية والدوليسسسسسة فسسسسسي الثسسسسساني عشسسسسسر مسسسسسن وصسسسسسار المركسسسسسز ي عسسسسسرف باسسسسسسم مر      
بموجسسسب األمسسسر الصسسسادر عسسسن جامعسسسة بغسسسداد والسسسذي تقسسسرر بموجبسسسو دمسسس  مركسسسزّي  3103حزيران/يونيسسسو 

 )مركز الدراسات الدولية ومركز الدراسات الفمسطينية( بمركٍز واحد. 

 



، 0967اما مركز الدراسات الفمسطينية الذي تم دمجو مع مركز الدراسات الدولية فقد تأسس عام 
ومواكبتيا وش ونيا ويتبع مباشرة الى رئاسة جامعة بغداد. وكان ي عنى بدراسة القضية الفمسطينية 

توياتو اإلسرائيمي ومضامينو ومس –والتعريف بجوانبيا المختمفة، ودراسة دوائر الصراع العربي 
. وفي 0986ارتبط المركز بكمية العموم السياسية في جامعة بغداد في العام  ثم اإلقميمية والدولية.

 بصبي مركزًا مستقاًل تابعًا الى رئاسة جامعة بغداد.  3113مذار/مارس من العام 
 

  رؤية المركز 

تتضافر جيود العاممين في المركز نحو بحث عممي استراتيجي يعزز مكانة العراا ومصالحو داخميًا 
قميميًا ودوليًا، من خالل حرص بساتذة المركز عمى العمل الجاد والد وب من اجل انجاز الخطط  وا 

يمية الم سسات العممية األكاد لتصطف الى جانبالمرسومة من بجل ترقية عمل الم سسة العممية 
ة والسعي قدمًا إلى بمورة تمك التطمعات إلى واقع من خالل وضع تصور عممي رصيناإلقميمية والدولية ال

مدروس لخطة العمل من بجل وضع مخرجات العمل البحثي في خدمة المجتمع وصانعي القرار في 
 وبىدافو. العراا لكي يكون رافدًا ميمًا من روافد بناء العراا الجديد، وفقًا لر ية المركز

 
  أهداف المركز 

توصيف وتحديد و  تقديم المشورة فيما يتعما بتطوير السياسات العامة لمبمد -0
المواقف ورصد المتغيرات في ضوء المعطيات االقميمية و الدولية وتحرك دول 

 العالم وتفاعالت عالقاتيا إستراتيجيًا.
التي تخدم عممية التنمية الشاممة لمبمد بما يحقا وحدة  مفيدةالمعمومات ال قديمت -3

واىداف البحث العممي وما يقتضيو ذلك من تعاون وتبادل لمخبرات واقامة 
 الندوات والم تمرات العممية المشتركة داخل العراا وخارجو .

 
تتعما بالشان العراقي الداخمي  التي عمقةم  البحوث الدراسات و الجراء إ -3

وتوضيي األوليات وطرح  ر العممية السياسية الجارية فيوخصوصًا في إطا



لوصول الى بنجي السبل لتجاوز التحديات التي تواجييا ا الخيارات من بجل
 عمى المستويات كافة الداخمية واإلقميمية والدولية .

يسعى المركز لمنيوض بمستوى الدراسات العممية التطبيقية المتعمقة بالبنية  -4
وس بل معالجة المشاكل التي يعاني منيا البمد والحد من تأثيراتيا عمى الداخمية الوطنية 

 عالقات العراا الدولية. 

المساىمة في تطوير البحث العممي في مجال الدراسات االستراتيجية من خالل تحديث  -5
 الموضوعات الجديرة بالدراسة والتحميل، واإلفادة من النتاج الفكري االستراتيجي من خالل ترجمة
الم لفات الرصينة في ىذا اإلطار عبر تقديم ر ى بىم المفكرين الغربيين لتطورات النظام الدولي 

                                                                                                                      ومدى تأثيره عمى العراا. 
 

 زآليات تحقيق أهداف المرك 
انجاز البحوث والدراسات العممية في ضوء السياسات العامة لوزارة التعميم العالي والبحث -0

 العممي ورئاسة جامعة بغداد، وسياسة المركز وخططو البحثية .
إجراء البحوث والدراسات الم عمقة ذات الصمة بالش ون االستراتيجية والدولية بما يعين صانع  -3

العراا عمى اتخاذ القرارات طبقًا لمعمومات دقيقة وافية وتصورات عممية القرار السياسي في 
 موضوعية.

بوسع العالقات مع مراكز الدراسات والبحوث المناظرة العربية واألجنبية، وبعضاء  إدامة -3
الييئات التدريسية والمتخصصين في مختمف الجامعات لمتعاون معيا وتبادل األراء والمعمومات 

اًل عن توثيا العالقة مع الم سسات ذات الصمة بطبيعة عمل المركز ال سيما ) والخبرات فض
رئاسة الوزراء وزارة الخارجية وزارة الدفاع واالمن الوطني وشبكة اإلعالم العراقي وىيئة النزاىة 

 ومجمس النواب ومجمس الوزراء(.
خطة المركز واىدافو  لممشاركة في نشاطات تنفيذاستضافة المختصين والخبراء والباحثين  -4

 العممية.
يتطمع المركز الى إدخال برام  يتضمن ايفاد الباحثين في المركز الى خارج العراا لتطوير  -5

جراء البحوث والمشاركة  ميارات الباحثين وبما يخدم العممية البحثية في العراا لمدراسة والتدريب وا 



ز والجامعات والم سسات األكاديمية التي ليا في الندوات والم تمرات العممية التي تقيميا المراك
 اختصاصات مماثمة .

 عقد الم تمرات والندوات العممية والسمنارات وورش العمل. -5
 

 
 

 دارة المركز  تنظيم وا 
الى كتاب دائرة البحث  الى موافقة معالي وزير التعميم العالي والبحث العممي واستناداً  استناداً   

/ 03/6في  09687واألمر الجامعي المرقم  3/4/3103في  3898والتطوير المرقم ب ت / 
، جاء تأسيس مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية نتيجة دم  مركزي )مركز الدراسات الدولية 3103

 ومركز الدراسات الفمسطينية(.
والدولية مجمس المركز، والمدير، وبربعة بقسام عممية  تضمنت ىيكمية مركز الدراسات اإلستراتيجية

 عممية؛ ىي:الوشعبتين  وبربع عشرة وحدة. األقسام 
قسم الدراسات اإلستراتيجية: ي عنسى قسم الدراسات اإلستراتيجية بالتحميل والدراسة بمختمف  .0

اإلعالمية القضايا ذات الطابع االستراتيجي من النواحي السياسية واألمنية واالقتصادية و 
 وعمى جميع المستويات سواء كانت محمية بو إقميمية بو دولية .



قسم دراسة األزمات: يختص ىذا القسم الذي يضم عددًا من الباحثين ذوي االختصاص    .3
بدراسة األزمات التي يتعرض ليا عالمنا المعاصر والناتجة عن االختالل في التوازن القائم 

محاوالت القوى الصغرى لتحقيا المزيد من االستقالل مابين الدول الكبرى فضاًل عن 
والتخمص من تبعية القوى المييمنة مما يدفع لحدوث صراعات ونزاعات تصل الى مستوى 
األزمات العالمية ىذا فضاًل عن األزمات الداخمية التي تواجييا الكثير من دول العالم سواء 

 ية . ذات الطبيعة السياسية او االقتصادية او االجتماع
قسم الدراسات السياسية اإلقميمية والدولية: ي عنى القسم بكافة القضايا واألحداث السياسية سواء  .3

التي تجري عمى المستوى اإلقميمي بو الدولي عالوة عمى دراسة مختمف جوانب وتفاعالت 
ية العالقات الدولية والسياسة الخارجية لمدول. يضم القسم نخبة من بساتذة العالقات الدول

 السياسة الخارجية المتخصصين في دراسة وتحميل الش ون اإلقميمية والدولية . 
قسم السياسات العامة: ي عنى القسم بدراسة كيفية عمل جياز الدولة والجيات الفاعمة التي  .4

تدخل في إقرار السياسات برمتيا، فالسياسات العامة لمدولة تعمل عمى وضع األىداف العميا 
ر كافة الظروف واألدوات لتنفيذىا ومن ثم العمل عمى تقييميا. ويأتي ىذا في لمبمد وعمى توفي

صميم البحث عن الس بل الكفيمة لتحقيا خدمة الدولة، ومن ّثم خدمة اإلنسان وتوفير الظروف 
المادية والمعنوية لعيشو. فجياز الدولة يقوم بإصدار مجموعة من السياسات العامة العميا 

قطاعات الدولة. وغالبًا ما تقوم الدولة بإجراء الكثير من التغييرات ذات التي تستيدف مختمف 
الطبيعة الدستورية والقانونية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية كميا بالنتيجة تسعى الى 
تحقيا خطط تنظم السياسات العامة لتحقيا بىداف الدولة.عميو، ي عنى قسم السياسات العامة 

ارات التي تتخذىا الحكومة من جممة بدائل متاحة ليا. كذلك يدرس بدراسة مجموعة القر 
 األىداف والخطط  والبرام  المناسبة لتحقيا األىداف المستقبمية .

 



                                  

 
   
 
 
 
 
 

 السادة رؤساء مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية 

 المدة االسم ت

 7/0/3108-03/6/3103 عمي دريول محمد األستاذ المساعد الدكتور 0

 حتى األن – 7/0/3108 األستاذ المساعد الدكتورة ابتسام محمد عبد العامري  3

 

 السادة رؤساء مركز الدراسات الدولية منذ التأسيس 



 المدة االسم ت

    0891- 0891 األستاذ الدكتور صباح محمود محمد 0

  0881- 0891 األستاذ الدكتور سعد ناجً جواد 3

  0881-0881 األستاذ الدكتور عبد الغفور كرٌم علً 3

  0884-0881 األستاذ الدكتور كاظم هاشم نعمة 4

  4112-0884 األستاذ الدكتور محمد جواد علً 5

  4112-4112 األستاذ الدكتور ناظم عبد الواحد جاسور 6

  4113-4112 األستاذ المساعد الدكتور ضاري رشٌد الٌاسٌن 7

 4114 -4113 األستاذ الدكتور عبد السالم إبراهٌم بغدادي 8
 3100 -3116 األستاذ المساعد الدكتور خٌري عبد الرزاق جاسم 9

 3103-3100 األستاذ المساعد الدكتور نبٌل محمد سلٌم 01

 3103-3103 األستاذ الدكتور حمٌد حمد السعدون 00

 
 

  الفلسطينية منذ التأسيسالسادة رؤساء مركز الدراسات 

 المدة االسم ت

 0976- 0967 األستاذ الدكتور خالد إسماعيل العمي 0

 0977-0976 األستاذ الدكتور غسان رايي العطية 3

 0980-0977 الدكتور سممان رشيد سممان 3

 0989- 0980 الدكتور المرحوم عادل الجادر 4



 0999-0989 األستاذ الدكتور خمدون ناجي معروف 5

 0999-04/7/0999 األستاذ الدكتور جميل مصعب العيثاوي 6

 4110 -8/9/0888 األستاذ الدكتور عبد الغفور كريم عمي  7

 3114-3110 األستاذ المساعد الدكتورة ىدى معروف النعيمي 8

 3100-3114 األستاذ المساعد نظٌرة محمود خطاب 9

 3103- 3100 دريول محمداألستاذ المساعد الدكتور عمي  01

 
 
 

  آليات التواصل واالتصال 

يتم التواصل مع مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية بجامعة بغداد، الذي يقع في مجمع الجادرية، عن 
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 17784314/  17786365وكذلك عن طريا اليواتف 
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