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 البحث صمخمدت
، 5891سلشة آب  42جامعة السوصل  يل  ب اإلقميسيةتأسذ مخكد الجراسات 

 اسلللسو تغيلللخ ,  4002 / سلللب.سبخأيملللو  51مخكلللد الجراسلللات ال.خكيلللة .  يللل   باسللل 
فعلللخ    كونلللو  سلللا اى.ساماتلللو ليذلللس  , اإلقميسيلللةمخكلللد الجراسلللات  باسللل يأصلللبي ر

 الساضللللية(  24 كللللام لمسخكلللد نللل   الدلللشوات ا    ، اإلقميسللل  محيطلللو خاق العللل
دانل   السشلارخة للو ع قات قويلة ملا علجد كبيلخ ملر السخاكلد البحليلة  الس سدلات 

 العخاق  نارجو.
ت ام يختبط بالسج.سا  مخاكد م سدلا ن   مديختو ىحه عس  السخكد عمى 

خار االس.ذللارات لرللشاق اليللكسللا صللخص عمللى تيللجف  الللج   اليخيبللة مللر تخررللو، 
،  قلللجل الجراسلللات  البحلللوث  شلللارن ملللر نللل   مش.دلللبيو  يللل  السللل تسخات  الشلللج ات

أمكللللر تيجفسللللو  ناصللللة يلللل  مجللللا  اقامللللة الع قللللات العمسيللللة  البحليللللة    كلللل  مللللا
 دان  العخاق  نارجو.    السشارخة لو  الس سدات  السخاكد االس.ذارية ما 

سات االقميسية، السخاكد السشارخة، مخكد مخكد الجراالكممات المفتاحية: 
 رخةالجراسات  السخاكد السشا

  5/3129/:2 تاريخ قبهل النذر             32/3/3129تاريخ استالم البحث 

mailto:dr.sanaa_altaeey@uomosul.edu.iq
mailto:dr.sanaa_altaeey@uomosul.edu.iq


 
 

 

 (48) 23 دراسات إقميمية                                                    مركز الدراسات اإلقميمية           

 

[295] 
     

 

Regional Studies Center and its Relations with 

Similar Research Centers 

 

Dr.Sanna Abdullaa Azize Al Taaie 
Lecturer/ Regional Studies Center- University of Al Mosul 

Abstract 

Regional Studies Center was established in 1985 in the 

name of "Turkish Studies Center". On September 2003, after 

the American occupation of Iraq, its name was as "Regional 

Studies Center" since it concerns with Iraq and its 

surrounding states. During the past "32" years It has had 

strong radiation with adopt of think tanks and equal 

foundations in and out Iraq.. 

Regional Studies Center , during its life history, adhered 

to be associated with the community and state –owned 

centers and foundations related to its specialization-It 

presented consultation to decision makers and participated in 

Conferences and Symposiums. Also it set Forth Studies and 

researches and everything that can be done especially 

establishing Scientific, research and consultative relations 

with similar centers and foundations in and out of Iraq. 

  Keywords: Regional Studies Center, Similar Center, 

Studies Center and Similar Center 
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 مقدمت
للليذ مللر شللن يلل  ام السخكللد البحليللة اليللول باتللت ميسللة ل لل  د لللة تحللا    

الشيوض   ال.يجل يسر ن   السخاكد البحليلة تيلجل الجراسلات  البحلوث ال.ل  تعلير 
يمللدل بذللأم السذللاك  السخ.مىللة  عمللى كلل   صللاصا اليللخار  تدللاعجه يلل  اتخللاذ مللا

اق ملمو مل  اي د لة تأسدت  العخ   االج.ساعية.  االق.رادفةاالصعجة الدياسية 
ييللللو عبللللخ الدللللشوات الخسدللللير الساضللللية مخاكللللد بحليللللة مخ.مىللللة يلللل  بغللللجاد  يلللل  

مخكللد  4002 كللام فدللسى قبلل  سللشة  اإلقميسيللةالسوصلل  تأسللذ مخكللد الجراسللات 
الجراسللللات ال.خكيللللة  احلشللللا ىللللحا ييللللج  الللللى الوقللللو  عشللللج عخقللللات ىللللحا السخكللللد 

 جو.بالسخاكد السشارخة لو دان  العخاق  نار 
باسللل   مخكلللد  5891سلللشة آب  42يللل    اإلقميسيلللةمخكلللد الجراسلللات  تأسلللذ

 اعلج االصل.   االميخكل  لمعلخاق يل   .4002ايمو   51 ي   (.الجراسات ال.خكية
 سللليول الش لللال الدلللاإس، أصلللبي إسلللسو  مخكلللد الجراسلللات  4002نيدلللام سلللشة  8

رة السخكد عجد مر  قج تولى ادا .يي.  بالعخاق  محيطو االقميس  كونو  (اإلقميسية
اللجك.ور اإلخاىي     5899-5891اللجك.ور توييلس سلمطام اليلوزاك   السجراء ملشي  

-5881  5899-5899 الكلللخ مللر مللخة إللير  4052-5899نميلل  العلل    
 (5884-5899  عبللللج ح الحدللللو أصسللللج الللللجك.ور  ( 4009-4052  4002

 االسللللل.اذ  (5881-5884 االسللللل.اذ اللللللجك.ور علللللون  عبلللللج اللللللخصسر الدلللللبعا ي  
 االسللللل.اذ اللللللجك.ور قاسللللل  محدلللللر  (4009-4002 اللللللجك.ور دمحملللللان    الحىلللللو 

 .(1 (4051- 4002 الحبيط  
سللشة الساضللية ع قللات قويللة مللا  (24  ل قللج كللام لمسخكللد نلل   الدللشوات اللل

  قج تحجث اثشام مر مجراء السخكلد .عجد كبيخ مر السخاكد  الس سدات الس.شارخة
 االسللل.اذ  (2 اللللجك.ور اإلللخاىي  نميللل  العللل   األسللل.اذ ل اتبلللة ىلللحه الدلللطور  ىسلللا

عللللر ع قللللات السخكللللد بللللالسخاكد  الس سدللللات  (3 عبللللج ح الحدللللو أصسللللجالللللجك.ور 
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، كسللا قاإمللت الباصلللة عللجدا  آنللخ مللر بللاصل   تجريدللي  السخكللد  سللأل.ي  الس.شللارخة
 .عر نذاطاتي   ك.اباتي  الس.عمية بسوضوق البحث

 ، ابعادىللللا ، طبيع.يللللا عشللللج ىللللحه الع قللللات،الوقللللو   إلللللىالبحللللث ييللللج   
 توضللللليي ملللللا قجملللللو السخكلللللد نللللل   العيلللللود الل ثلللللة   تأثيخاتيلللللا عملللللى السج.سلللللا،

عمى صعيج تأسيذ ع قات ما السخاكلد  الس سدلات الس.شلارخة دانل   السشرخمة
سو  نيف عشج ث ث تمن الع قة   أبعاد  مر اج  يي  صيليات .العخاق  نارجو

 اللاللة  4002-5881 اللانية إير  5881- 5891وم إير محطات اال لى ت 
 .4052- 4002إير 
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  5881-5891اوال:  عالقاث املركز يف املدة 
نجلج  ،5891ىجا  مخكد الجراسات ال.خكيلة عشلج انذلاءه سلشة أ  إلىإذا عجنا 

 إيلللج   السشلللارخة ،إلللير أىجايلللو اقاملللة ع قلللات ملللا السخاكلللد  الس سدلللات  أم ملللر
  نللللج ات بسلللا تيجملللو ىلللحه السخاكلللد ملللر دراسلللات  احلللوث  ك.لللا تعسيلللس السعخيلللة 

.حدللير  ادامللة الع قللات إللير ل ملل تسخات ترللا يلل  تحييللس االىللجا  السذلل.خكة 
 .(4 العخاق  محيطو االقميس 

  ملللر أجللل  معخيلللة طبيعلللة عسللل  السخكلللد يللل  تملللن  السلللجة ، قاملللت  الباصللللة
االسبس ي  كمية  األس.اذو عبج ح الحد أصسجالجك.ور  األس.اذ إلىبإرسا  رسالة 

إ.للللاريع العرللللور االسلللل مية الس.للللأنخة   الس.خرلللل  ،جامعللللة السوصلللل –اآلداب 
عشلللجما كلللام ملللجيخا لمسخكلللد إلللير سلللش.   ، نذلللاطاتو  اس.ىدلللخت مشلللو علللر تجخا.لللو

يللل  رسلللالة  يأجلللاب  السشلللارخة بذلللأم ع قلللة السخكلللد بلللالسخاكد  ،5899-5884
انللو،  مشللح ام تللولى  قللا       4051كللانوم اال   سللشة  2شخرللية م رنللة يلل  

يييلا  قلج شلخق السخكلد اس. سا  الخطة الدجيجة ال.  كام ادارة السخكد، عس  عمى
الحي سبيو،  الحي إح  جيودا كبيخة ي  إرساء قواعج السخكلد،  السخكد بإدارة مجيخ

 مللللللللللشي    بال.عللللللللللا م مللللللللللا مجسوعللللللللللة مللللللللللر نيللللللللللخة األكللللللللللادفسيير  الس.للللللللللخجسير،
نميل  العل   اللحي كلام يلجيخ السخكلد يزل  علر ميس.لو  اإخاىي  الجك.ور األس.اذ

يلل  ر اسللة قدلل  ال.للاريع يلل  كميللة ال.خايللة آنللحان.  قللج تلل  إشللاء  ىللحه الخطللة بسللا 
،  يلويخ أرضلية مذل.خكة مبشيلة عملى اإلقميسيلةي. ءل ما السدل.ججات يل  الدلاصة 

أسللذ عمسيللة سللميسة تخللجل مرللالي العللخاق  تخكيللا،  ترللا يلل  نجمللة شللعبييسا 
نياشلللللللية   سلللللللسشار( اسلللللللبوعية  صميلللللللاتب السشطيلللللللة.  قلللللللج أقلللللللال السخكلللللللد  شلللللللعو 

 أ ا للللللللل   الساضللللللللل  اليلللللللللخم  ثسانيشيلللللللللات  يللللللللل  الدياسلللللللللية بلللللللللالس.غيخات اى.سلللللللللت
علللللر  البيخ سلللل.خ يكا  اعللللادة البشللللاء (   ال  سشوسلللللت   نللللج ة يعيللللج ال.دللللعيشيات
الوسلللطى.  كلللام  آسللليا يللل  علللر الس.غيلللخات نلللج ة ملللر عيلللج اكللللخ كسلللا الذلللىايية (،

 . (1 .دب  السخكد آنحان د ر اكادفس  بارزلسش
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معيلج الجراسلات االسليوية  االيخيييلة بالجامعلة   كانت لمسخكد ع قات ملا  
كمية العمول الدياسية  ملر ذللن  إلى 4002 الحي تحو  بعج سشة  (،السد.شرخية

الجك.ور اإخاىي  نمي  الع   ملجيخ السخكلد االسلبس  األس.اذ عر طخيس مذارك.و 
ج الجراسللللات اآلسلللليوية  تسخ األ   لمجراسللللات اإليخانيللللة الللللحي ن سللللو معيللللالسلللل يلللل 

 .(6 5891صديخام  50   8بالجامعة السد.شرخية يوم   األيخييية 
  / ملايوافلار 25- 20ملر  األ  العمسل   مل تسخهالسخكد  نذاطو بعيلج   إجأ 
 يلل  ال.خكيللة – العخاقيلة لمع قللات نرلل   قلج ،5898 / يونيللوصديللخام 5 لغافلة 

 االسلللاتحة  االكلللادفسيير الس.خررلللير  ملللر علللجد ييلللو السجلللا  الدياسللل    شلللارن 
 ملا  تخكيلا العلخاق ملرشخرليات عمسيلة  ييلوت  شلارك  نارجو الوطر دان  مر

 .االكادفس  السخكد ل ادر مسيد صزور
، 5885سلشة  / دفدلسبخكلانوم اال   45 يل  الللان  مل تسخه السخكلد اقلالث  

 ىللو   لللو شللعارا  اتخللح ال.خكيللة، - العخاقيللة ق.رللادفةاال مكخسللا لمع قللات   كللام
 السلل تسخ شللك  قللج (. تخكيللا العللخاق إللير االق.رللادفة لمع قللات أيزلل  ييلل  نحللو 

 مدلللاىسة، االكللادفس  السخكلللد كللادر جانلللا إلللى اسللل.يطا؛   كبيللخة عمسيلللة ت للاىخة
 كميلة أسلاتحةملشي   العخاقيلة الجامعلات ملر ال.جريدلية الييئة أعزاء مر كبيخ عجد

 قللجمت ال.ل  البحلوث جسيلا ام كسلا بخاصلة، السوصل  بجامعلة  االق.رلاد اإلدارة
 طبللا تلل   قللج .رصللير عمسلل  مدلل.و   لزللسام نبللخاء ث ثللة قبلل  مللر تحكيسيللا تلل 

 .(1 (تخكية دراسات   السخكد مجمة مر اللان  العجد ي  البحوث ىحه جسيا
ام السخكللد  اضللا  األسلل.اذ الللجك.ور أصسللج عبللج ح الحدللو يلل  رسللال.و إلللى 

 ال.خكيلة  العخاقيلة بالذل  م  السعشيلة الذخرليات ملر علجد إللى دعلوات جلو  آنحان
 ،ا دمحمملو كلوركج  عسلخ اللجك.ور األسل.اذ   ملشي  راءاآل  تباد  سحاضخاتإللياء ال
ملجيخ  نلورتر جوم   البخ ييدور (،تخكيا مر  ،د دمحمخمج  اصدام الجك.ور  األس.اذ

 يلل  م.خرلل  إخيطللان  اكللادفس   ىللوجم مخكللد الجراسللات ال.خكيللة يلل  جامعللة لشلل
 ،5880سلشة  / أإخيل نيدلام 4-5 إ.لاريع مشلو إلجعوة السخكلد زار ال.خكية الذ  م 
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  بعشلللوام محاضلللخة لمجامعلللة السخكديلللة السك.بلللةالسحاضلللخات يللل   قاعلللة يللل   اليلللى
 مخكللد مللا ال.عللا م  جللخ  نيللاش معيلل  صللو  سللب   ( ال.خكيللة العدللكخية الس سدللة 

  .(9 لشجم جامعة ي  ال.خكية الجراسات
 اإليخانيلة الجراسلات  مخكلدالعخال   الخملي  دراسات مخكد ما السخكد تواص 

  تللل  السخكللدير إلللى عسلل  إديلللارة الحدللو السخكللد مللجيخ  قلللال ،البرللخة جامعللة يلل 
 .الشج ات ي   السداىسة السعمومات  تباد  الجيود تشديس عمى االتىاق

 إلللللىر أصسللللج الحدللللو  قللللج ا يللللجت جامعللللة السوصلللل  مللللجيخ السخكللللد الللللجك.و 
  البحليللة السخاكللد يلل  األكللادفسيير مللر بعللجد صيللث ال.يللى الس.حللجة العخايللة االمللارات
 .(8 السخكد ما تعا م  إقامة ي  معي   تحا رالسشارخة 
  العخايلللة العخاقيلللة الس سدلللات ملللر علللجد ملللا اترلللاالت السخكلللد اجلللخ   قلللج 
  قلج السخكلد رسلالة فحيلس بسلا البحلية الشذاطات مر شبكة تىعي  لغخض  ال.خكية
 العخاقيلللة الرلللجاقة جسعيلللة  الللير السخكلللد إلللير كبيلللخ تعلللا م  قيلللال  ذللللن علللر نللل.  

، معيللا كبيللخ تعللا م  ذلللن اعيللاب يلل  قللال  قللج ، تخكيللا العللخاق مللر كلل  يلل  ال.خكيللة
 .(50 السياه إشكالية مجا  ي   اخاصة
 األردنيلة الجامعلة ر ليذ نا لا الدليج  جلو، 5885 / سلب.سبخايملو  49 ي  

 الحدلوأصسلج  الجك.ور السخكد مجيخ إلى دعوة البخيت عجنام   الجك.ور س.اذاأل
 يللللل   ال.لللللجا   ثو البحللللل مخاكلللللد عملللللى  االطللللل ق ،أسلللللبوق لسلللللجة الجامعلللللة لديلللللارة

 اج.سللاق عيللج الديللارة نلل   تل   قللج، السذلل.خن االى.سللال ذات العمسيللة السوضلوعات
اقلللل  ال بيللللخ  م سللللذ السلللل رخ العخ  بحزللللور الجامعللللة يلللل  ال.للللاريع قدلللل  ألسللللاتحة

 الحدللللوالللللجك.ور   قللللجل الللللج ري  العديللللد عبللللجالجامعللللة االردنيللللة األسلللل.اذ الللللجك.ور 
 الدلليج مللا ليللاء عيللج كسللا.  تطمعاتللو  أىجايللو بللالسخكد مىرلل  تعخيىللا لمحاضللخير

 ىللحه ضللوء يلل  عيللج كسللا. نميىللات عللوض الللجك.ور األسلل.اذ العللال  ال.عمللي   زيللخ
 .(55 السا ية السوارد مخكد مجيخ الديج ما لياء الديارة
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 ملللا ال.علللا م  برلللجدإبغلللجاد،  الخارجيلللة  زارة ملللا ع قاتلللو السخكلللد  ثلللس قلللج 
  ثلا س ملر بلو تحل.ى  مسا ندع عمى الحرو  إلى  سعى ،يييا البحلية الوصجات

 ا   قلج كلام ارشليف السخكلد فزل  مجاميعل. البلاصلير فخجل  اسا، ع قة ذات تخكية
 السخكلد ملجيخ شارن. ليج 4059م.جميخ سشة مر ىحه الوثا س قب  تعخض إشاي.و ل

 إخ اسللللة 5898سللللشة  تخكيللللا إلللللى عخاقلللل   يللللج يلللل الللللجك.ور أصسللللج الحدللللو كللللحلن 
 ناصلا  ليلاء الحدلو صزلخ  قلج ،الذلا ي  مشلحر اللجك.ور العال  ال.عمي   زيخ الديج
 .(54 أ زا  توركوت ال.خك  الخ يذ ما العخاق  لمويج

معلللللللللللللة السوصللللللللللللل  جا  ر للللللللللللليذ الدللللللللللللليج السخكلللللللللللللد ملللللللللللللجيخ رايلللللللللللللسكسلللللللللللللا 
، 5880 سللشة الييسللا السوجيللة الللجعوة يلل  الخذللاب االلللو عبللج الللجك.ور األسلل.اذ 

 ال.للل  السلللجة  ىللل  - افلللال عذلللخة  نللل   يللل  انيلللخة إ.خكيلللا، دمحملللازي  جامعلللة ر للليذ
 ،ال.خكيللة ال.اريخيللة الجسعيللة ر لليذ الدلليج مللا ليللاءات عيللجت- الديللارة اسلل.غخق.يا

  ما ال.خكية الجامعات مر عجد ي  يعال.ار   اقدال انيخة ي  دمحمازي  جامعة  ر يذ
 العمسيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة األىميلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة الس سدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات

 ذلللللللن عللللللر  نجلللللل  ،د دمحمخمجلللللل  اصدللللللام الللللللجك.ور األسلللللل.اذ يخعاىللللللا كللللللام ل.لللللل ا
 نررلت زماللة إيشيلا( زماالت  مشي عمى السخكد  صرو  تعا م  اتىاقيات عيج

 نطللللللللللللللللللللوات اتخلللللللللللللللللللاذ يزللللللللللللللللللل  علللللللللللللللللللر .ال.خكيلللللللللللللللللللة الجراسلللللللللللللللللللات لسخكلللللللللللللللللللد
 .(52  ال.خك  العخاق  ييرالطخ  إير ال.عا م  آياق .وسيال

 إداريلة  صلجات الحيبلة ىلحه يل  اسل.حجث مسا ىو ججيخ بالحكخ ام السخكد  
 شللللللللسمت كسلللللللا  السعاصللللللللخ الحلللللللجيث بال.للللللللاريع م.خررلللللللير ضللللللللست ، احليلللللللة

  االرشليف لمسك.بلة  صجة شكمت كسا، اإلن ميدية  المغة ال.خكية بالمغة م.خررير
 .(52 تخكيا مر .وردتاس عجيجة بسرادر  ريجىا السك.بة توسيا  ت 

 (تخكيلللللة دراسلللللات مجملللللة مجم.لللللو العمسيلللللة السوسلللللومة   السخكلللللد قلللللج أصلللللجر 
د ريلللللللللللللة محكسلللللللللللللة  عمسيلللللللللللللة مجملللللللللللللة أنيلللللللللللللا   تخ يدللللللللللللل.يا يللللللللللللل  جلللللللللللللاء  قلللللللللللللج
 ىيئللللة تذللللكمت ؛   ال.خكيللللة  العخايللللة العخاقيللللة  الع قللللات ال.خكيللللة بالذلللل  م  تعشللللى
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 عزلوي.يا يل  ضلست   ر يدا، الحدو ح عبج أصسج الجك.ور األس.اذمر  تحخيخىا
 سلللياراللللجك.ور     دمحمىلللور قلللادر الجبلللار عبلللجاللللجك.ور    ،ملللخاد عمللل  نميللل اللللجك.ور 

عبلج  الجبلار عبلجاللجك.ور    الدلاعات ، العديلد عبلج باسل اللجك.ور    الجسيل  كوكا
 يلل   الوثللا س ال .للا دار يلل  لإليللجاق رقسللا   السجمللة صسمللت  قللج الشعيسلل . مرللطىى

 .(51 (5885 سشة5885\905  ىو   بغجاد
يأشللار  مللجيخ السخكللد االسللبس (59 الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل   األسلل.اذ أمللا

 اسل.جابة لطملا ملر  مدألة ميسة  ىل  ام السخكلد  إلى ي  مياإمة شخرية معو
 زارة الخارجيلللة كملللف االسللل.اذ اللللجك.ور نميللل  عمللل  ملللخاد  االسللل.اذ اللللجك.ور عمللل  

الخ يذ ال.خك  االسلبس ك.اب بالمغة ال.خكية صجر ي  عيج  شاكخ عم  إ.خجسة  
 إلللى (كخكللون يلل  االرشلليف العلسللان  –مشطيللة السوصلل   توركللوت ا زا  بعشللوام 

السعموملات االرشليىية الس.عميلة بالسوصل      قج تخج  تحت عشوام، المغة العخاية 
 للل  فطبللا ال .للاب  رلل  محللج د (. 5858ص.للى عللال  5141 كخكللون مشللح عللال 

  .(51 الس.خجسير الصيا أصج  ال.جا   ل ر جدءا مشو قج نذخ مر قب
االمانة العامة لم.خاية ي  مشطيلة الحكل  اللحات  يل  كخدسل.ام العلخاق  طمبت  

ملللر السخكلللد إنجلللاز دراسلللة علللر الشذلللاطات ال.عميسيلللة ال.خكيلللة يللل  مشطيلللة الحكللل  
 الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل   األسلل.اذ قللج اضللطما مللجيخ السخكللد انللحان . الللحات 

الشذللال ال.عميسلل  ال.خكلل  يلل  مشطيللة الحكلل     ثيللة بعشللوامإ.يللجف  دراسللة عمسيللة مو 
ال.خكيلللة ال.للل  كانلللت تيلللول إيلللا الجلللارة  تشلللا   يييلللا الشذلللاطات ال.عميسيلللة (،اللللحات 

السج.سلللا السلللجن  يللل  مشطيلللة   مش سلللات  الذلللسالية تخكيلللا ملللر نللل   م سدلللاتيا 
 (  نيمللللويخ (الحكلللل  الللللحات   ناصللللة يلللل  مجللللا  انذللللاء مللللجارس  كميللللات  عذللللس

  .(59 تخكيا إلىع  بإتجاه نمس جي  فسي   الد
 (5899-5-20عبلللج ح الحدلللو   أصسلللجاللللجك.ور  األسللل.اذ  يللل  عيلللج ادارة

ي    مخاكد البحث العمس  ي  د   الخمي  العخا ( كام السخكد عزوا ي   ىيئة
 .الجك.ور الحدو فحزخ اج.ساعات الييئة األس.اذ  كليخا ما كامالبحخير 
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 مخكلللللد الجراسلللللات  البحلللللوث  علللللا م م.بادللللللة ملللللا  كلللللام لمسخكلللللد ع قلللللات ت
يل  السخكلد  شلارن يميلج .يل  تلونذ (س  السعموملاتالعلسانية  السورسيكية  ال.وثيل 

ن سللللو مخكللللد   الللللحي ،ملللل تسخ الحيللللاة الى خيللللة لموالفللللات الللللحي انعيللللج يلللل  تللللونذ
- 51ملر  لمسلجة العلسانية  السورسيكية  ال.وثيس  السعمومات الجراسات  البحوث 

اإللخاىي  نميلل  العلل   الللحي  الللجك.ور مللر نلل   بحللث  5899 / يوليللوسللوزت 40
   ضعية الجراسات العلسانية ي  العلخاق  الي  ي  الس تسخ  نذخ ييسا بعج بعشوام

 .(58 ن   الل ثير سشة الساضية((
  4112-5881ثانيا:  عالقاث املركز يف املدة 

عللجة مللخات  دار السخكللد الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل   الللحي ا األسلل.اذامللا 
كللانوم 54اإمللة شخرللية معللو يلل  يلل  مي ييللج قللا  ،سللشة الساضللية (41 لنلل   اللل

كلللام لسخكلللد الجراسلللات ال.خكيلللة ع قلللات  ثييلللة ملللا  انلللو 4051 اال  / دفدلللسبخ
مع   مخاكد البحث العمس  ي  الجامعات العخاقية  ذلن مر ن    ىيئلة البحلث 

 األسل.اذالبحلث العمسل   ال.ل  كلام يخأسليا لى.لخة العمس    ي   زارة ال.عمي  العال    
اللجك.ور  األسل.اذالجك.ور ريلاض صاملج اللجبائ ر ليذ الجامعلة السد.شرلخية  اعلجه 

 كانللت الييئللة تعيللج اج.ساعللات  .دانلل  صدللر جخيللو ر لليذ الجامعللة ال. شولوجيللة
تشدلللييية إلللير السخاكلللد يللل  بغلللجاد  دمحمالبلللا ماكانلللت االج.ساعلللات تعيلللج يللل  الياعلللة 

  يلللل  الجامعللللة السد.شرللللخية  تلللل.  يلللل  ىللللحه االج.ساعللللات مشاقذللللة نطللللط ال بللللخ 
 . (40 السخاكد العمسية  تياريخىا الدشوية

كانلت  -ييسلا بعلج اإلقميسيلة-يلأم مخكلد الجراسلات ال.خكيلة  ،يز  عر ذلن 
بجامعلللة ( مخكلللد الجراسلللات الج ليلللةمخاكلللد علللجة مشيلللا     للللو ع قلللات  ثييلللة ملللا 

مخكلد السد.شرلخية لمجراسلات العخايلة     (،لىمدلطيشية   مخكد الجراسات ا ،بغجاد
مخكلللد دراسلللات    ،يللل  جامعلللة البرلللخة( مخكلللد الجراسلللات االيخانيلللة    ، الج ليلللة(

تبلاد  االراء   قج صخص السخكلد عملى ام يل.  ،ي  جامعة البرخة الخمي  العخا (
لدع  ما مجراء  مش.دب  ىحه السخاكد صو  البحث العمس  ي  العخاق  ا  االي ار
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 كلام يل.  تبلاد  السطبوعلات  السذلاركة يل  الشلج ات  السلل تسخات  كسلا. لخيعلة شلأنو
  .(45 ال.  تييسيا تمن السخاكد  

 (،م سدللة الليايللة  العمللول يلل  اسلل.شبو   ع قللات مللا افزللا   كللام لمسخكللد 
 ال.لل  دأإللت عمللى تش للي  ملل تسخات صللو  إللجفا الدمللام سللعيج الشورسلل   مشيللا مللل  

 شلارن ييلو اللجك.ور  5881ايملو  سلشة  49-42ث الحي انعيج إير الس تسخ اللال
إجفا الدمام سلعيج الشورسل   صخكلة ال.ججيلج    اإخاىي  نمي  الع   إبحث عشوانو

  .(44 (ي  الى خ االس م  السعاصخ
  -يل  دإل   (مخكد جسعة الساجلج لمليايلة  ال.لخاث  كام لمسخكد ع قات ما 
 ذلللن مللر نلل   مذللاركة الللجك.ور اإللخاىي  نميلل   ،ةد لللة االمللارات العخايللة الس.حللج

العللل   ملللجيخ السخكلللد  نذلللخ بعلللل دراسلللاتو يللل  مجملللة السخكلللد  كلللحلن دعوتلللو 
لمسذللاركة يلل  السم.ييللات اللياييللة العمسيللة كسخاقللا  مشيللا مللل  الشللج ة العالسيللة عللر 

-9إللير  ( ك.ابلات الخصالللة  السبعلوثير عللر مشطيللة الخملي  العخالل  عبلخ العرللور
 .(42 الشذخيات بذك  مد.سخ ي.بادالم  كام السخكدام. 5889دام ني 55

كميلللات جامعلللة السوصللل   عملللى  السذلللاركة يللل  نذلللاطات   صلللخص السخكلللد 
اللللجك.ور اإلللخاىي  نميللل   األسللل.اذ مشيلللا ملللل  مذلللاركة  ،السخ.مىلللة ذات الرلللمة بلللو

شو  الع   قد  الخي  البد  بكمية اليشجسة  اال.عا م ما نيابة السيشجسير يخق ني
 ال.ل  عيلجت  ( االنيار العخاقية  اصكال اليانوم الج ل  يل  توزيلا السيلاه  ي  نج ة

  الجك.ور الع   بحلا بعشلوام األس.اذ  قجل يييا  ،5881ي  تذخير اللان  سشة 
 .(42 (ن خة تاريخية  مياه نيخي دجمة  الىخات  

نميلللل  الللللجك.ور اإللللخاىي   األسلللل.اذ  أسللللي  السخكللللد مللللر نلللل   مللللجيخه االسللللبس
مخكد بحلللوث الدلللج د  السلللوارد ل العللل   يللل  السللل تسخ العمسللل  اللللج ري الخلللامذ لللل

إبحلث  4000نيدلام سلشة  52- 55 الحي انعيلج إلير  بجامعة السوص ( السا ية
 قلج (. الخؤية السد.يبمية لسدألة السياه  السوارد السا يلة يل  اللوطر العخال  عشوانو 

  .(41 ي   قا ا الس تسخ نذخ البحث
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 العجيللج مللر البحللوث لرللالي ،الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل   األسلل.اذ  انجللد
 نذللخت يلل  مج تيللا العمسيللة السحكسللة  مللر ذلللن عمللى ( إيللت الحكسللة  م سدللة

د ر الساسلونية يل  الحيلاة اإلج.ساعيلة  الدياسلية     سبي  السلا  البحث السوسول
( 2(   2دام  العلج ،إيلت الحكسلة ،دراسلات اج.ساعيلة، مجملة ال.خكية السعاصلخة  

الدللالشامات العلسانيلة مرللجرا  ل.لاريع العللخب     البحلث السوسلول.4000 -5888
 ،5888( شللل.اء 4العلللجد   ،إيلللت الحكسلللة ، مجملللة دراسلللات تاريخيلللة ،الحلللجيث  

(49 5888صديخام  -نيدام 
. 

( اتحلللاد السللل رنير العلللخب  افزلللا ع قلللات ملللا اإلقميسيلللة لسخكلللد الجراسلللات 
ىللللة  قللللج شللللارن يلللل  ال ليللللخ مللللر نذللللاطات االتحللللاد  عبللللخ  لجانللللو السخ.م، إبغللللجاد

 (نللج ة صللسود السوصلل  عبللخ ال.للاريع الدللشوات الساضللية  مللر ذلللن مذللارك.و يلل  
بال.عللللا م مللللا جسعيللللة السلللل رنير  ال.للل  ن سيللللا اتحللللاد األدبللللاء  ال . للللاب العللللخاقيير

 .الحزللاري يلل  السوصلل   عمللى قاعللة الس.حللف 5891آذار  41 اآلثللاريير يللول 
جيللة العخايللة لمغللد  االجشبلل  عبللخ ال.للاريع ال.لل  عيللجتيا األمانللة العامللة  نللج ة الوا

  .(41 4005نيدام  41-49ألتحاد الس رنير العخب ي  بغجاد لمسجة 
 لمسخكلد ع قلات مللا مخكلد دراسللات السوصل  مشللح انذلاء ىللحا السخكلد بإسلل  

 كلام كليلخا ملا يلجع  ىلحا السخكلد  يذلارن  .5884سلشة (  مخكد  ثلا س السوصل 
نج ة ال.عميل   عمى سبي  السلا  مذارك.و ي مع   نج اتو  م تسخاتو  مر ذلن  ي 

 ،5889 تذللخير اللللان  55سللات السوصلل  يللول أقاميللا مخكلللد درا ،يلل  السوصلل 
السوصل   اعجادفلة  بحللا  بعشلوام الجك.ور اإلخاىي  نميل  العل   األس.اذ  أليى يييا

 نلللج ة . عمللي  يلل  العللخاقمللر تللاريع ال.خايللة  ال. يرلل  5812ل  5981لمبشللير 
ن سيللا مخكللد دراسللات ال.لل   ،5818 (الللحاكخة ال.اريخيللة للللورة السوصلل  اليوميللة 

 الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل    ال.لل  أليللى يييللا ،5889آذار  9يللول  السوصلل  
(49 العخاية  الج لية العوام   5818ام  ثلورة السوص  بحلا  بعشو 

. 
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للللجيوام ر اسللللة  ال.ابعلللة ة(لحكسلللإيلللت ا م سدللللة  كلللام لمسخكلللد ع قلللات ملللا
 قللج عيللج مخكللد  .الجسيوريلة قبلل  االصلل.    لللجيوام مجمللذ الللوزراء بعللج االصلل.  

كلللانوم  51الجراسللات ال.خكيللة نلللج ة مذلل.خكة مللا إيلللت الحكسللة يلل  السوصللل  يللول 
الرلللييونية  انعكاسلللاتيا عملللى االملللر –  الع قلللات ال.خكيلللة  بعشلللوام 5889اال   

 .(48 اتحة مر السخكد  ايت الحكسةاليوم    شارن يييا اس
تش لللي  صميلللات  عملللى ،4002 ص.لللى  5881اع.لللاد السخكلللد مشلللح سلللشة  ليلللج 

ال.خكيلللة ملللا   جامعلللة البكلللخ لمجراسلللات العميلللا –دراسلللية صلللو  الع قلللات العخاقيلللة 
 دمحمالبلللا ملللا كلللام فيلللول بأليلللاء السحاضلللخات يللل  . العدلللكخية   ال.ابعلللة للللوزارة اللللجياق

الجك.ور اإخاىي  نمي  الع    االسل.اذ اللجك.ور  األس.اذ الحميات الجراسية ك  مر
نميلل  عملل  مللخاد  االسلل.اذ الللجك.ور عبللج الجبللار عبللج مرللطىى الشعيسلل  رصسللو ح 

  .(20  االس.اذ الجك.ور عون  عبج الخصسر الدبعا ي 
 كانت لمسخكد ع قات ما م سدة ال.سيس  لمبحث العمسل   السعموملات يل  

الللجك.ور اإللخاىي  نميل  العلل   يلل  ال ليللخ مللر نذللاطات زدمحملوام إ.للونذ  قللج اسللي  
ىللحه الس سدللة العمسيللة  شللارن يلل  عللجد مللر م تسخاتيللا العمسيللة  نذللخ بحوثللو يلل  

 ملر ذللن عملى  (السجملة ال.اريخيلة العخايلة لمجراسلات العلسانيلة مجم.يا السوسومة 
ج الخللللجمات البخقيللللة  البخيجفللللة يلللل  العللللخاق ابللللام العيلللل سللللبي  السلللللا  بحلللللو عللللر 

 .(25 4000سب.سبخ سشة –الرادر ي  ايمو   (45السشذور ي  العجد   (العلسان 
أمللا عمللى صللعيج الع قللات إللير مخكللد الجراسللات ال.خكيللة  مخاكللد الجراسللات 
العخاية  االجشبية يأم لمسخكد ع قات ما عجد مر مخاكلد البحلث العمسل  العخايلة 

 األسللل.اذالردنيلللة  قلللج قلللال يللل  الجامعلللة ا مخكلللد الجراسلللات االسللل.خاتيجية   مشيلللا  
 عيللج  ، السللحكور  إديللارة السخكللد 4000الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل   يلل  سللشة 

الللجك.ور مرللطىى الحسارنلللة  األسلل.اذاتىاقيللة تعللا م  قعيللا عللر الجانللا االردنلل  
 .(24 مجيخ مخكد الجراسات االس.خاتيجية
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امعللة مخكللد البحللوث االردنيللة يلل  ج مللا كسللا كللام لمسخكللد ع قللات عمسيللة 
تزلسشت  5889اليخمون  قج جخت إير السخكدير مخاسل ت عجيلجة مشلح آب سلشة 

 .(22 تباد  البحوث  الجراسات
  4152- 4112ثالثا:  عالقاث املركز يف املدة 

 (10اكللخ ملر   إللىيل  ارسلا  نذلخياتو  ك.بلو  مي.سلا  م.ابعلا كام السخكد 
ا مللا كانللت تأتيللو رد د  كليللخ  ،دانلل  العللخاق  نارجللو اداريللة رسللسية  جيللة عمسيللة 

يعلل  افجاإيللة مللر تمللن الجيللات  مشيللا مللل  محاي للة نيشللو  صللير ارسلل  محاي يللا 
السخكلد فذلكخه عملى نذلاطو  طملا ملر  إلىاالسبس الجك.ور اسامة كذسولة ك.ابا 

ام فطملللا السلللواطشير ملللر  4002اعللل ل السحاي لللة يللل  اال   ملللر صديلللخام سلللشة 
نرخرللة   ناصللة يلل  نذللاطو صللو  نلل   االعلل ل عمللى مللا فيللول بللو السخكللد 

 اثلللخ ذللللن عملللى صيلللاة الشلللاس صيلللث عيلللج السخكلللد نلللج ة إيلللحا  (االق.رلللاد العخاقللل 
 .(22 ذلن الخروص  اصجر توصياتو بذأم

 مشيا مخكد بحوث  السشارخة اس.سخت نذاطات السخكد  تعا نو ما السخاكد 
  جامعللة الدللج د  السللوارد السا يللة  مخكللد بحللوث البيئللة  الدلليطخة عمللى ال.مللوث يلل

السوصلل   مللر ذلللن اسلليال الللجك.ور ريللام ذنللوم العباسلل  ال.جريدلل   الباصللث يلل  
يل  يخيلس  4001السخكد ما عجد مر الباصلير ي  السخكدير السلحكورير يل  سلشة 

االمانلة العاملة لسجملذ اللوزراء  إللىجامعلة السوصل  اللحي قلجل تيخيلخا مل ل   عس  
علللر  4009-55-58يللل   4540-24-42-5-4-بسوجلللا ك.اإيلللا السلللخق  ق 

االضللخار الشاجسللة عللر تشىيللح سللج ايميدللو ال.خكلل   االترللا  بالجيللات البحليللة يلل  
 قجقلجل الدليج .العال  صو  نطورة ىحا الدج عمى البيئة  السحيط ي  العخاق  تخكيا

الجك.ور أرإ  سعيج اللجيوه جل  ك.لاب شلكخ  تيلجيخ  األس.اذر يذ جامعة السوص  
 اعزاء  4001-50-2ي   59204-50-8خق  لمجك.ور ريام ذنوم العباس  إ

 .(21 الىخيس االنخير لجيودى  ي   ضا الجراسة
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 ملا  زارة اللخي  ادارة سلج السوصل  ال بيلخ(  اقال السخكد ع قات  ثيية ما  
 السللوارد السا يللة ال.لل  كانللت تدلل.عير بخبللخات السخكللد يلل  مجللا  الجراسللات صللو  

إللخىي  نميلل  العلل   بحلللا عللر سللج الللجك.ور ا األسلل.اذالدللج د ال.خكيللة  قللج انجللد 
 الالمغ.ير العخايلة  ،ايميدو ال.خك   تأثيخاتو عمى البيئة  السحيط ي  العخاق  تخكيلا
 قللللجمت  ،السللللحكور  االن ميديللللة  قللللج تدللللمست  زارة الللللخي  السللللوارد السا يللللة البحللللث

موقعلللا ملللر قبللل  اللللوزيخ  طمبلللت االسللل.سخار يللل  م.ابعلللة  لمباصلللث شلللكخىا  تيلللجيخىا
 .(29  تأثيخات ذلن عمى العخاق اطات السا ية ل.خكيا  ايخام رصج الشذ

ع قللللات مللللا   مخكللللد كخدسلللل.ام لمجراسللللات  ،اإلقميسيللللة لسخكللللد الجراسللللات  
اللللجك.ور دمحملللان    الحىلللو  األسللل.اذ قلللج قلللال كللل  ملللر  ،الدلللميسانية  –االسللل.خاتيجية 
ايملو   49 49 االس.اذ الجك.ور اإخاىي  نمي  الع   إير  ،االسبس مجيخ السخكد

إديارة السخكد السحكور  االط ق عمى اعساللو  اليلاء محاضلخات ييلو  يل   4002
 .(21 ( كويدشجس قد  ال.اريع بجامعة كوي 

يل   4008نيدام  42-40 قج شارن الجك.ور عبج ح ياض  الحيال  إير 
جامعلة –ل ميلة االق.رلاد  العملول االداريلة  .اسلاالس تسخ العمسل  اللج ل  الدلشوي ال

البيئللة  ال.شسيللة السدلل.جامة إللير عولسللة الدللوق  ردم إبحللث عشوانللو يلل  األالدي.ونللة 
 48-49(،  أيللج الللجك.ور عبللجح ياضلل  الحيللال  إلللى األردم إللير  تللجن  الج لللة

لحزللور السلل تسخ العمسلل  الللج ل  الدللشوي العاشللخ ل ميللة اإلق.رللاد  4050نيدللام 
جامعلللللللة الدي.ونلللللللة يللللللل  األردم لبحلللللللث عشوانلللللللو  الدياسلللللللات  - العملللللللول اإلداريلللللللة

االق.رللادفة السذللجعة لخيللادة الخ قللة  اصلل ح إيئللة االسلل.لسار يلل  العللخاق، كسللا 
شلللارن اللللجك.ور عبلللج ح ياضللل  الحيلللال  يللل  السم.يلللى اللللج ل  اللللحي ن س.لللو كميلللة 

سللكيكجة لمسللجة  5811أ ت  40العمللول االق.رللادفة  جامعللة ال.دللييخ يلل  جامعللة 
بالبحللث السوسللول توجيللات الدياسللة الشيجفللة  د رىللا  4050تذللخير اللللان  8-50

 (29 (4002ي  تحييس االس.يخار االق.رادي ي  العخاق بعج سشة 
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  شارن الجك.ور اإخاىي  نمي  الع    الجك.ورة سشاء عبج ح عديد الطلا    
السلل تسخ العللالس   عسللا يلل  ا  اللجعوة شخرللية مللر ر لليذ جسيوريللة تخكساندلل.ام  

اللحي ن س.لو   4055شلبال  42-42 إلير (ي  عاصسة تخكساند.ام  عذس آبلاد
 اليلللى اللللجك.ور  صلللو  ال.لللخاث ال.خكساندللل.ان الحكوملللة يللل  جسيوريلللة تخكساندللل.ام 

يل  دراسلة  اإلقميسيلةاسيامات مخكد الجراسات  بحلا بعشوام  اإخاىي  نمي  الع  
 اإلقميسيلللةعيلللج مخكلللد الجراسلللات  4055خام صديللل 48 يللل   ، (تلللخاث تخكساندللل.ام

ال.خكية ملر ال.لاريع السذل.خن اللى ال.علا م –نج تو العمسية صو  الع قات العخاقية 
، ملللر االسلللاتحة اللللحير السدللل.جال  اال.علللا م ملللا اللللجا خة اللياييلللة العخاقيلللة يللل  انيلللخة 

اىلللج خ ا الشلللج ة االسللل.اذ اللللجك.ور عبلللج اللللخصسر قلللجافيج   االسللل.اذ اللللجك.ور جصزللل
 االسللل.اذ اللللجك.ور عمللل  اق إشلللار  االسللل.اذ اللللجك.ور رمزلللام قلللوج ملللر  بلللادمحمج  ،

جامعلللة دمحملللازي عيش.لللاب  االسللل.اذ اللللجك.ور عبلللجح عخيلللات ملللر جامعلللة قلللخة دنيلللد 
 اللللللجك.ورة نباىلللللت  يلللللخدي ملللللر مخكلللللد الذلللللخق اال سلللللط لمجراسلللللات االسللللل.خاتيجية 

ر يرللليي ديلللش  ملللر يللل  انيلللخة  اللللجك.ور عبلللج البلللاق  إوزكلللورت  اللللجك.و   ا رسلللال(
زار  يلج ملر جامعلة ملاردير ال.خكيلة مخكلد  4055تسلوز  9جامعة ماردير ، يل  

الجراسات ال.خكية ض  ك  مر الجك.ور عبج البلاق  إلوز قلورت الباصلث  ال.جريدل  
 الباصث الجك.ور يريي دني  ملر جامعلة ملاردير ، اسل.عخض الويلج الدا لخ اىسيلة 

 عبلللللخا علللللر سلللللعادتيسا لديلللللارة جامعلللللة ال.واصللللل  السعخيللللل  إلللللير الجامعلللللات كسلللللا 
  .(28 السوص 

-2-49-41االردم إلللير  يللل  اللللجك.ور عبلللج ح ياضللل  الحيلللال    شلللارن
كميللة االق.رللاد الللحي ن س.للو الللج ل  الحللادي عذللخ السلل تسخ العمسلل   يلل  4055

 تطبييلات اللحكاء   جامعة الدي.ونة االردنية  قجل بحللا بعشلوام العمول اإلدارية ي  
(، االق.رللاد السبشلل  عمللى السعخيللة يلل  ال.جللارة االل .خ نيللة يلل  اطللاراالق.رللادي 

يل  العلخاق  اإلقميسل  شارن الجك.ور عبجح ياض  الحيلال  يل  مل تسخ ال.خطليط 
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الحي ن س.و كمية ال.خطيط السكان  يل  جامعلة  4055تذخير األ    1-2لمسجة 
ة االن ميديللة   اقلللا د رتسونللت ال.يشيلللة األلسانيللة يللل  أرايلل  بالبحلللث السوسللول بالمغللل

 .(20 (ي  العخاق  رؤية اق.رادفة اإلقميسيةال.شسية 
 ميلخه عسلام   لمسخكد ع قات ما  السخكد العخاقل  لمجراسلات االسل.خاتيجية  

،  مخكلد عشج ك.ابة ىحه الدطور االس.اذة الجك.ورة  صلا  العلدا ي   ت.ولى ر اس.و
.و اللجك.ور جوتيلار علاد   اس.ط ق اللخأي يل  ارايل   ي.لولى ر اسلسخن  لمبحوث 

دراسللة  4054الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل   يلل  تسللوز  األسلل.اذعيللخا ي  قللج اعللج 
ال خدفلة   نذلخت  – أثخ العام  االقميسل  يل  الع قلات العخايلة   لمسخكدير بعشوام

 .(25 4054- 49ي  مجمة  دراسات اقميسية   العجد 
ياضللل  الحيلللال   شلللارن كللل  ملللر اللللجك.ور عبلللج ح 4054-50- 42 يللل  

 اللللجك.ور ليسلللام عسلللخ محسلللود الشعيسللل   الباصلللث  اثلللس   إلللخان الدلللعج م يللل  
 سات االس.خاتيجية ي  بغجادااعسا  الشج ة الحوارية ال.  عيجىا مخكد الشيخير لمجر 

 قللجموا  رقللة ناصللة اعللج ىا بإسلل   مجمللذ االمللر الللوطش  العخاقلل ( بال.عللا م مللا 
 – صلللللللو  مدللللللل.يب  الع قلللللللات العخاقيلللللللة   مبعشلللللللوا اإلقميسيلللللللةمخكلللللللد الجراسلللللللات 

 .(24 (ال.خكية
 4054-55-9-1بغللجاد إللير  إلللى ا يللج الللجك.ور عبللج ح ياضلل  الحيللال  

 اال.عللا م مللا مخكللد الشيللخير لمجراسللات  /لحزللور نللج ة مد.ذللارية االمللر الللوطش 
رؤيلة مخكللد    قلجل الللجك.ور عبلج ح ياضلل  الحيلال  بحللو السوسللول  االسل.خاتيجية 

  .(22 (لسدألة السياه ي  العخاق اإلقميسيةاسات الجر 
كسا شارن الجك.ور عبج ح ياض  الحيال  ي  السل تسخ اللج ل  الللان  اللحي 

 / يبخايللخشللبال 42- 42ن س.للو السجسوعللة العخاقيللة لمجراسللات االسلل.خاتيجية لمسللجة 
يللل  بغلللجاد لمبحلللث السوسلللول  د ر مخاكلللد البحلللوث  الجراسلللات يللل  صلللشا  4052
 .(22  ت العامة(الدياسا
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الشللج ة الى خيللة   شللارن السخكللد مللر نلل   الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل   يلل 
ال.  اقاميا مخكد ص ح الجير االيوا  لمجراسات ال.اريخية  الحزارية  السشعيلجة 

صلللو   اصيلللاء  معخيلللة ماىيلللة اليويلللة الوطشيلللة  4052سلللشة  / ملللايوافلللار 40يلللول 
الصيللاء   الدللبي   بعشللوام  اليللى بحلللاع   الشدللي  االج.سللا نطللورة اىساليللا عمللى 
  .(21  اليوية الوطشية العخاقية
ليسلام عسللخ محسللود الشعيسلل   اسلي  كلل  مللر الللجك.ور 4052 يل  افللار سللشة 

صامللج   طللو الدللويجان   الدلليج  اثللس   إللخان الدللعج م يلل  السلل تسخ   الللجك.ور
 / مللايوافللار 50-1لمسللجة مللر  (جامعللة قيخيللس قمعللة العمسلل  الللج ل  الللحي ن س.للو 

  قللج اليللى الللجك.ور (الذللخق اال سللط يلل  االسلل.سخار  ال.غييللخ بعشللوام  4052سللشة 
( 4054-4004ال.خكية -ليسام عسخ الشعيس  بحلو السوسول إل الع قات العخاقية

العام  الجغخاي   د ره يل  إشلاء    صامج   طو الدويجان  بحلا بعشوام  الجك.ور
امللا بحللث الدلليج (. وذجللاسال.خكيللة ان–قللات العخاقيللة الع . ..شللخق ا سللط م.ساسللن

–ال.حللوالت ال.اريخيللة لمع قللات العخاقيللة     اثللس   إللخان الدللعج م ي للام عشوانللو
 .(29 (ال.خكية ي  السجا  االمش 

 السش.لللج  شلللارن السخكلللد ملللر نللل   اللللجك.ور عبلللج ح ياضللل  الحيلللال  يللل  
ل.علا م االسل م   اال.علا م ملا الج ل  الخامذ لسخاكد الى خ ي  إمجام مش سلة ا

شبال  42-40السجسوعة العخاقية لمجراسات االس.خاتيجية  الحي انعيج إبغجاد إير 
تطلللللور ال.جلللللارة الخارجيلللللة يللللل  إملللللجام مش سلللللة ال.علللللا م  إبحلللللث عشوانلللللو  4052

 .(21  السجن  ل تحاد االق.رادي( لم.شوق االق.رادي   الحايداالس م 
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 العربيةو اكز والمؤسدات العممية العراقية عالقات المركز مع المر 
 يلل  عللجد مللر مخاكللد البحللوث مللا كللام لمسخكللد ع قللات  نذللاطات عمسيللة  

كلللام لمسخكلللد ع قلللات  4001 سدلللات العمسيلللة العخاقيلللة  العخايلللة؛ يىللل  علللال  الس
 قلج اسلي  السخكلد يل   (،السعيج العخاق  لمد ل يل  بغلجاد اتراالت م.بادلة ما  

اللجك.ور  األسل.اذ.خصات ناصة بك.ابة الجس.ور العخاق   قلج تدلم  تيجف  دراسة  مي
اإللخاىي  نميلل  العلل   ك.للاب شللكخ لمجيللود ال.لل  إللحليا يلل  تيللجف  تمللن السي.خصللات 

 كللللللام مللللللر ثسللللللار ىللللللحا ال.عللللللا م ام اصللللللجر السخكللللللد ك.ابللللللا صللللللو  .  الجراسللللللات
 .(29 الجس.ور
مخكلللد  ا ع قلللة مللل 4002اقلللال مخكلللد الجراسلللات اإلقميسيلللة بعلللج سلللشة  كسلللا 

ل سلل.اذ الللجك.ور اإللخاىي   االسخكللد ك.ابللىللحا يلل  دإلل   قللج نذللخ  (الخمللي  ل بحللاث
بعشللللوام  محللللا الت الوالفللللات  4001سللللشة  آنللللحان نميلللل  العلللل   مللللجيخ السخكللللد

 ضلا االملر يل  العلخاق   ضلسر اصلجاراتو كسلا صزلخ  الس.حجة االميخكية ألقمسلة
 4-نيدللام  48إللير خكللد لمسللجة الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل   مللجيخ الس األسلل.اذ
اقاميللللا السخكللللد السللللحكور يلللل  الذللللارقة بعشللللوام  العللللخاق  د    4001 عللللالاذار 

ام ملللجيخ  إللللى اعلللج عودتلللو قلللجل تيخيلللخا إلللحلن اشلللار ييلللو .  م.بادللللة رؤ    الجلللوار
 .(28 اتىاق تعا م إير السخكدير لعيج السخكد قجل مدودة

 االسل.خاتيجية اسلات  البحلوث لمسخكد كحلن ع قات ما مخكد االمارات لمجر 
الس.حجة ص.ى ام عجدا مر مش.دب  السخكد  مشي   ي  دإ  إج   االمارات العخاية

أنجللد ا عللون  عبللج الللخصسر الدللبعا ي  الللجك.ور ليسللام الشعيسلل   الللجك.ور األسلل.اذ
اللجك.ور علون   األسل.اذ ك.لاب كام عشوام. نذخىا لي  السخكد ضسر نذخياتو با  ك.

الع قلللللات   (5881-5884عا ي ملللللجيخ السخكلللللد االسلللللبس  عبلللللج اللللللخصسر الدلللللب
 عشلوام  4000 صجر سشة  (معطيات الواقا  آياق السد.يب   ال.خكية–الخميجية 



 
 

 

 (48) 23 دراسات إقميمية                                                    مركز الدراسات اإلقميمية           

 

[313] 
     

 

 تخكيلا   جيخ السخكد عشج ك.ابة ىلحه الدلطورمك.اب الجك.ور ليسام عسخ الشعيس  
  .(10 4001 صجر سشة  (دراسة لسديخة االنزسال   االتحاد اال را 

يلللل   (مخكللللد الجديللللخة لمجراسللللات خكللللد كللللحلن ع قللللات عمسيللللة مللللا كللللام لمس  
 مللللر ىلللل الء  د لللللة قطللللخ  انجللللد اكلللللخ مللللر اسلللل.اذ بحوثللللا ليللللحا السخكللللد–الج صللللة 
.  الللجك.ور ميلللاق نيللخ ح جمللود الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل   األسلل.اذاالسللاتحة 

  لعللخاقا   عللر  ييللج انجللد اال   عللجة دراسللات عللر االسلل ل  العمسانيللة يلل  تخكيللا
كسا انجلد الللان  دراسلة بعشلوام  .(بعج االندحاب األميخك  تحجفات  اشكاالت ما

 .(15 (سياسة تخيث  تخقا ...الخميجية– االياق السد.يبمية لمع قات العخاقية 
 لمسخكد ع قات ما مخكد الجراسات االيخييية ي  جامعة الياىخة  قج شلارن 

االيخييللل  –  مللل تسخ ال.علللا م العخاللل  يلللاإلللخاىي  نميللل  العللل    اللللجك.ور األسللل.اذ
اسليامات السل رنير العلخاقيير يل     إبحث عشوانو 4001افار  8- 9 لمى.خة مر 

   قللج نذللخ البحللث يلل   قللا ا االيخيييللة–سللذ  طبيعللة الع قللات العخايللة أدراسللة   
  .(14 الس تسخ

مش.لللللج    ( مش.لللللج  الوسلللللطية يللللل  لبشلللللام  قلللللج اقلللللال السخكلللللد ع قلللللات ملللللا 
اللجك.ور اإلخاىي  نميل  العل    األسل.اذإمبشلام  صزلخ  (خق اال سلطاس.ذلخا  الذل
 45  40إللير  أعسللا  السلل تسخ الللج ل  اللالللث لموسللطية يلل  لبشللام مللجيخ السخكللد
الوسللطية  نيلل  االسلل.يخار يلل  الذللخق   كللام عشللوام السلل تسخ  4050نيدلام سللشة 

ال  اىسيللللة الوسللللطية  مللللشي  االسلللل.يخار يلللل  علللل    اليللللى بحلللللا بعشللللوام (اال سللللط
  .(12 (م.غيخ

شلللارن كللل  ملللر اللللجك.ور عبلللج ح  4054تذلللخير اال  / أك.لللواخ  42 يللل  
ياضلل  الحيللال   الللجك.ور ليسللام عسللخ محسللود الشعيسلل   الباصللث  اثللس   إلللخان 
الدلللللعج م يللللل  اعسلللللا  الشلللللج ة الحواريلللللة ال.للللل  عيلللللجىا مخكلللللد الشيلللللخير لمجارسلللللات 

 اللوطش  العخاقل   قلجموا دراسلةبال.عا م ما مجملذ االملر  االس.خاتيجية ي  بغجاد
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–الع قلللات العخاقيلللة   بعشلللوام   اإلقميسيلللةناصلللة اعلللج ىا باسللل  مخكلللد الجراسلللات 
 الجك.ور اإخاىي  نمي  الع   األس.اذ ال.  قجل ليا  (ال.خكية  الحاضخ  السد.يب 

 – قلللج تشا للللت الجراسلللة االبعلللاد االمشيلللة  الدياسلللية  ال.جاريلللة لمع قلللات العخاقيلللة 
 .(12 ةال.خكي

 كام لسخكد الجراسات ال.خكية  اإلقميسية ييسا بعج( ع قة تعا م ملا  مخكلد 
الجراسات السد.يبمية( ي    كمية الحجباء الجامعة( األىميلة، صيلث أنلو أسلي   ملر 
ن   اللجك.ور إإلخاىي  نميل  العل   بحزلور اج.ساعلات  نلج ات السخكلد  تيلجف  

( الدللشة  4ات مدلل.يبمية(  العللجد  دراسللات ييللو نذللخت  يلل  مجمللة السخكللد  دراسلل
  الواقا ال.عمي  العال  ي  الوطر العخا  مر اإخزىا دراس.و السوسومة     4000

 . ال.رورات السد.يبمية (  

 المؤسدات والمراكز البحثية اإلقميميةعالقات المركز مع 
 قميسيللة  األجشبيللة(عللجد مللر مخاكللد االبحللاث اال  كللام لمسخكللد ع قللات مللا 

 .  يللل  ىلللحا الدلللياق كلللام لمسخكلللد ع قلللات  اترلللاالت ملللال.خكيلللة مشيلللا ناصلللة ا
 مخكلللللد الذلللللخق اال سلللللط لمجراسلللللات  (أتلللللال  مخكللللد اتلللللاتورن لمجراسلللللات  البحلللللوث

 اال.علا م ملا  اإلقميسيلةي  انيخة  قج عيلج مخكلد الجراسلات  (االس.خاتيجية  أ رسال
اللللللجك.ور    اذاألسللللل.السمحييلللللة اللياييلللللة العخاقيلللللة يللللل  انيلللللخة مسلملللللة بالسد.ذلللللار 

ملللا السخكلللدير السللحكورير نلللج ة مذللل.خكة  4050صديللخام  50  8 إلللير  الحسللجان 
الللجك.ور  األسلل.اذال.خكيللة صزللخىا مللجيخ السخكللد –عللر مدلل.يب  الع قللات العخاقيللة 

اإخاىي  نمي  الع    الجك.ورة سشاء عبج ح عديد الطلا   ال.جريدلية يل  السخكلد 
 ي  العخاق  تخكيا  د رىا ي  تحييلس ال.علا م إلير ال.  اليت محاضخة عر  السخأة 

سياسللة  الللجك.ور اإللخاىي  نميلل  العلل   بحلللا عللر  األسلل.اذكسللا اليللى  (.الللج ل.ير 
عيج نلج ة مذل.خكة  االتىاق عمى كسا ت (. 4002تخكيا الخارجية تجاه العخاق بعج 
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 عيللللجت بعللللج ذلللللن  يلللل  جامعللللة السوصلللل  اإلقميسيللللةانللللخ  يلللل  مخكللللد الجراسللللات 
  .(11 م اتخانو خىا اساتحة  ااصل صز
 مخكللد بحللوث  اإلقميسيللة ثسللة ع قللة عمسيللة م.بادلللة إللير مخكللد الجراسللات  

جللخت مخاسلل ت إللير السخكللدير يلل  كللانوم   صللاج  بك.للاش  للل  لمليايللة يلل  تخكيللا 
عملللللى اسلللللاس تبلللللاد  الديلللللارات  توقيلللللا اتىلللللاق تعلللللا م إلللللير  4001الللللللان  سلللللشة 

 .(19 السخكدير
اللجك.ور ليسلام عسلخ الشعيسل   ك  ملر شارن 4054و/ يوليتسوز 1-4 ي  

السل تسخ يل  الجك.ور عبج ح ياض  الحيلال   اللجك.ور صاملج   طلو الدلويجان    
قدلللل  الع قللللات –العمسلللل  الللللج ل  الللللحي اقام.للللو كميللللة االق.رللللاد  العمللللول االداريللللة 

  قلللج قلللجل (. تخكيلللا  الذلللخق اال سلللط  ا راسللليا ليلللة يللل  مجيشلللة طخاإلللد م صلللو  الج
ال.خكية إير –الع قات العخاقية  الجك.ور ليسام عسخ محسود الشعيس  بحلا بعشوام 

إيشسللللللا قللللللجل الللللللجك.ور عبللللللج ح ياضلللللل  الحيللللللال  بحلللللللا بعشللللللوام  (4002-4054
 قللللجل اللللللجك.ور صاملللللج    (4005-5818ال.خكيللللة إلللللير  –الع قللللات العخاقيلللللة  

   .(11 (5818-5842ة إير ال.خكي–الع قات العخاقية  الدويجان  بحلو السوسول 
اللللجك.ور اللللجك.ور ليسلللام عسلللخ الشعيسللل     اسلللي  كللل  ملللر  4052 علللال يللل  

صاملللج   طلللو الدلللويجان   الدللليج  اثلللس   إلللخان الدلللعج م يللل  السللل تسخ العمسللل  
افلار/ ملايو ملر العلال  50-1لمسلجة ملر  (جامعة قيخيس قمعة الج ل  الحي ن س.و 

 قج اليى الجك.ور صامج    (س.سخار  ال.غييخالذخق اال سط ي  اال بعشوام  نىدو
العاملللل  الجغخايلللل   د ره يلللل  إشللللاء شللللخق ا سللللط    طللللو الدللللويجان  بحلللللا بعشللللوام

اما بحلث الدليج  اثلس   إلخان (. وذجاسال.خكية ان–الع قات العخاقية . ..م.ساسن
  ال.خكيللللة يلللل–ال.حللللوالت ال.اريخيللللة لمع قللللات العخاقيللللة    الدللللعج م ي للللام عشوانللللو

 .(19 (السجا  االمش 
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  خاتمة
عملى ام صلخص   اإلقميسيلةمخكلد الجراسلات مسا  رد سابيا فسكششا اليو  ام  

تخررو مر ن   تيجف   مر كد  م سدات الج لة اليخيبة ايختبط بالسج.سا  مخ 
االس.ذللارات  السذللاركة يلل  الشللج ات  السلل تسخات  تيللجف  الجراسللات  البحللوث ال.لل  

ت انط قا مر االىجا  ال.ل   ضلعيا السخكلد مشلح تأسيدلو تح.اجيا تمن الس سدا
يللل  إقاملللة ايزللل  الع قلللات العمسيلللة ملللا السخاكلللد  خلللل  فيرللل كسلللا. 5891سلللشة 

  . الس سدات البحلية الس.شارخة دان  العخاق  نارجو
يو اسل.ىاد كلحلن ملر تعا نلو ي يييشا ام السخكد  مر ن   باصليلو  تجريدل

ت نىدلو ايلادت تملن السخاكلد ملر نبخاتلو يل  انجلاز ما السخاكد السشارخة  ي  الوق
د ال.لل  كللنللت سللسعة السخكللد إللير السخااالبحللوث  اصللجار ال .للا  عيللج الشللج ات  ك

السخكللد  إلدارةتعلا م معيلا  اسلي  يلل  نذلاطاتيا طيبلة  عمسيلة يعالللة ملر السسكلر 
الحاليلللة البشلللاء عمييلللا  اتبلللاق سياسلللة مشى.حلللة عملللى كللل  السخاكلللد السشلللارخة دانللل  

 خاق  نارجو . الع
 ما انو  اجو ال ليخ مر الرلعواات الساليلة  ال.ش يسيلة يل  ىلحا السجلا  

 صللخب الخمللي  اللانيللة  5899-5890االيخانيللة – ناصللة إبللام الحللخب العخاقيللة 
اال انو اس.طاق تجا ز تمن الرعواات بسا كام ي.ويخ لجفو مر  5885- 5880

 ناصة ي  مجا  اقامة الع قات  امكانيات مالية بديطة  تيجف  ما امكشو تيجفسو
دانلللل  العللللخاق السشللللارخة  البحليللللة  االس.ذللللارية مللللا السخاكللللد الس سدللللات  العمسيللللة
 . نارجو

ليللج كلللخل السخكللد ملللخات عجيلللجة مللر  زارة ال.عملللي  العللال   البحلللث العمسللل  
 (25عمى السختبة اال لى ملر إلير  صرولو  لع  اإخز ما صر  ي  ىحا الذأم 

نيدلام سللشة  9كسلا كلخل يل  عيلج العمل  يل   .4002علخاق سلشة مخكلدا بحليلا يل  ال
ملر  زيلخ ال.عملي   مر  زارة ال.عمي  العال   البحث العمسل  بذليادة تيجيخيلة 4050
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العال   البحث العمس  االسلبس اللجك.ور عبلج ذفلاب العجيمل  لجيلوده السبح للة يل  
 ي.نجمة البحث العمس   تسيده بالشذال العمس  اللخ 

مسارسة د ره بعلج توقلف تلال  إلى قج عاد السخكد  –أمخ   ميسا فكر مر
 ،يطسللللللي ألم يواصلللللل  نذللللللاطاتو   4051-4052ثلللللل ث سللللللشوات  عللللللر العسلللللل 

  العخايلللة  عمللى السدلل.ويات السحميللة السشلللارخة  ع قاتللو مللا السخاكللد  الس سدللات 
 . الج لية ام شاء ح اإلقميسية  
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 الههامش والمرادر
                                                 

: نعم مفيد حميد لؤلؤؤة  مركؤز الدراسؤات االقميميؤة فؤي جامعؤة المهصؤل  ( لمتفاصيل ينعر2)
دراسؤؤة تاريخيؤؤة  رسؤؤالة ماجدؤؤتير ريؤؤر منذؤؤهرة قؤؤدم  لمجمؤؤس كميؤؤة  2:96-3123

 .:4  ص3126اآلداب  جامعة المهصل  سنة 
( مقابمؤؤة صخرؤؤية مؤؤع الؤؤدكتهر إبؤؤراليم خميؤؤل العؤؤالب  المؤؤدير الدؤؤاب  لمركؤؤز الدراسؤؤات 3)

 .3128/ تذرين الثاني/ 36هم االقميمية ي
( رسؤؤالة صخرؤؤية مؤؤن الؤؤدكتهر أحمؤؤد عبؤؤدهللا الحدؤؤه المؤؤدير الدؤؤاب  لمركؤؤز الدراسؤؤات 4)

 . 3128كانهن األول /  4االقميمية  بتاريخ 
 .778  ص 2:98 أيمهل 39في  :427( جريدة الهقائع العراقية  العدد 5)
 . 3128كانهن األول /  4اريخ (  رسالة صخرية من الدكتهر أحمد عبدهللا الحده بت6)
 .3128/ تذرين الثاني/ 36( مقابمة صخرية مع الدكتهر إبراليم خميل العالب يهم 7)
 .3128كانهن األول /  4( رسالة صخرية من الدكتهر أحمد عبدهللا الحده بتاريخ 8)
 ( المردر نفده.9)
 ( المردر نفده.:)
 ( المردر نفده.21)
 ( المردر نفده.22)
 ر نفده.( المرد23)
 ( المردر نفده.24)
 .62-59( حهل الهيكل التنعيمي لممركز ينعر: لؤلؤة  المردر الداب   ص ص 25)
  جامعة المهصل  مهقع الحهار اإلقميمية( إبراليم خميل العالب  صحافة مركز الدراسات 26)

 االلكتروني:متاح عمى الرابط  :311آيار  23  3765المتمدن  العدد 
www.alhewar.org  

تذؤؤرين  36( مقابمؤؤة صخرؤؤية مؤؤع  االسؤؤتار الؤؤدكتهر ابؤؤراليم  خميؤؤل العؤؤالب   بتؤؤاريخ 27)
 .3128الثاني 

( خميل عمي مؤراد )ترجمؤة وتعميؤ   مختؤارات مؤن منذؤهرات بنكؤة ح ايؤن ألحيؤاء التؤراث 28)
 (.3116الهثائقي والرحفي الكردي  )الكردي( )الدميمانية  

http://www.alhewar.org/
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( إبؤؤراليم خميؤؤل العؤؤالب  النذؤؤام التعميمؤؤي التركؤؤي فؤؤي منطقؤؤة الحكؤؤم الؤؤ اتي  بحؤؤث فؤؤي 29)
 حهاة كاتبه 

( مراسؤؤؤؤالت بؤؤؤؤين مؤؤؤؤدير مركؤؤؤؤز الدراسؤؤؤؤات والبحؤؤؤؤهث العثمانيؤؤؤؤة والمهرسؤؤؤؤيكية والتهثيؤؤؤؤ  :2)
والمعمهمات/ تهنس  االستار الدكتهر عبد الجميؤل التميمؤي  مؤع االسؤتار الؤدكتهر ابؤراليم 

 مكتبته الذخرية .–الب متهفرة في أرصيف الدكتهر إبراليم خميل العالب خميل الع
كؤانهن األول  23( مقابمة صخرؤية مؤع االسؤتار الؤدكتهر ابؤراليم خميؤل العؤالب  بتؤاريخ 31)

3128. 
وكتؤؤاب رئؤؤيس  3128تذؤؤرين األول  36( مقابمؤؤة صخرؤؤية مؤؤع الؤؤدكتهر العؤؤالب يؤؤهم 32)

 .33/22/3112في  32198د هللا الراوي  برقم جامعة بغداد االستار الدكتهر دمحم عب
( مراسالت بين مؤسدة الثقافة والعمهم باستانبهل والدكتهر إبراليم خميل العالب مؤرخة 33)

 .5::2أيمهل سنة  2في 
( مراسالت بين مركز جمعة الماجد لمثقافة والتراث بدبي/ دولة اإلمارات العربيؤة المتحؤدة 34)

راليم خميل العؤالب كتؤاب األمانؤة العامؤة ألتحؤاد المؤؤرخين متهفرة في ارصيف الدكتهر إب
 .37/5/3112في  456العرب برقم ت/ 

 .2:2( في ر: لؤلؤة  المردر الداب   ص 35( أنعر الممح  )35)
  .( أرصيف الدكتهر إبراليم خميل العالب في مكتبته الذخرية36)
لعؤؤؤالب مؤؤؤدير مركؤؤؤز ( مرسؤؤؤالت بؤؤؤين مؤسدؤؤؤة  بيؤؤؤ  الحكمؤؤؤة والؤؤؤدكتهر إبؤؤؤراليم خميؤؤؤل ا37)

محفهظؤة فؤي أرصؤيف الؤدكتهر إبؤراليم  :::8/7/2فؤي  97:/8الدراسات التركية بؤرقم 
 خميل العالب.

( وقائع ندوة )صمهد المهصل عبر التؤاريخ( مهجؤهدة فؤي أرصؤيف الؤدكتهر إبؤراليم خميؤل 38)
 العالب.

هر ( كتؤؤاب مركؤؤز وثؤؤائ  المهصؤؤل ومراسؤؤالت مركؤؤز دراسؤؤات المهصؤؤل فؤؤي ارصؤؤيف الؤؤدكت39)
 إبراليم خميل العالب.

( طبعؤؤ  وقؤؤائع لؤؤ و النؤؤدوة فؤؤي كتؤؤاب أصؤؤدرو مركؤؤز الدراسؤؤات التركيؤؤة بعنؤؤهان: العالقؤؤات :3)
 وإنعكاساتها عمى األمن القهمي(. -الرهيهنية -التركية
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( كتاب الفري   الركن قهات خاصة صادق عبؤد الحدؤين  رئؤيس جامعؤة البكؤر لمدراسؤات 41)
محفؤؤهف فؤؤي أرصؤؤيف الؤؤدكتهر  7::5/23/2فؤؤي  5495م العدؤؤكرية العميؤؤا الخاصؤؤة بؤؤرق

 إبراليم خميل العالب.
( مراسؤؤالت بؤؤين  مركؤؤز البحؤؤهث والدراسؤؤات العثمانيؤؤة األندلدؤؤية المهرسؤؤيكية فؤؤي تؤؤهنس 42)

 ومؤسدة التميمي إلى الدكتهر إبراليم خميل العالب يحترا عميها في ارصيفه الخاص.
ومركؤؤؤز الدراسؤؤؤات االسؤؤؤتراتيجية فؤؤؤي الجامعؤؤؤة ( مراسؤؤؤالت بؤؤؤين مركؤؤؤز الدراسؤؤؤات التركيؤؤؤة 43)

 األردنية مهجهدة في أرصيف الدكتهر إبراليم خميل العالب.
( مراسؤؤالت بؤؤين مركؤؤز البحؤؤهث األردنيؤؤة فؤؤي جامعؤؤة اليرمؤؤه  ومركؤؤز الدراسؤؤات التركيؤؤة 44)

 متهفرة  في أرصيف الدكتهر إبراليم خميل العالب .
ات الدولة والمجتمع مع نتاجات ونذام مركز ( إبراليم خميل العالب  مدح تفاعل مؤسد45)

 3124تذؤرين األول  34الدراسات األقميمية  جامعة المهصل  مدونؤة إبؤراليم العؤالب  
 :اإللكتروني متاح عمى الرابط

www.allafblogspotcom.blogspot.com . 

 .3128/ تذرين الثاني 36الدكتهر ريان رنهن العباسي بتاريخ  ( مقابمة صخرية مع46)
( مؤؤن لؤلؤؤؤة المرؤؤدر الدؤؤاب   لمالحعؤؤة نؤؤص الكتؤؤاب المرسؤؤل مؤؤن 32( أنعؤؤر الممحؤؤ  )47)

وتؤؤاريخ  2:693واارة المؤؤهارد المائيؤؤة إلؤؤى األسؤؤتار الؤؤدكتهر إبؤؤراليم خميؤؤل العؤؤالب بؤؤرقم 
 .3117تذرين الثاني  :3

سؤؤتان لمدراسؤؤات االسؤؤتراتيجية الدؤؤميمانية ومركؤؤز الدراسؤؤات ( مرسؤؤالت بؤؤين مركؤؤز كهرد48)
االقميميؤؤة فؤؤي أرصؤؤيف الؤؤدكتهر إبؤؤراليم خميؤؤل العؤؤالب واألمؤؤر اإلداري ب يفؤؤاد د. رؤؤانم دمحم 

 . 4/295/:الحفه د.إبراليم خميل العالب برقم 
 .3128آيمهل  22( مقابمة صخرية مع الدكتهر عبد هللا فاضل الحيالي في 49)
 3128تذرين الثاني   36صخرية مع الدكتهر إبراليم خميل العالب يهم  ( مقابمة:4)
 .3128آيمهل  22( مقابمة صخرية مع الدكتهر عبدهللا فاضل الحيالي في 51)
(رسالة  المركؤز العربؤي لمدراسؤات االسؤتراتيجية ومركؤز سؤرنو لمبحؤهث واسؤتطال  الؤرأي  52)

سؤؤتار الؤؤدكتهر ابؤؤراليم خميؤؤل الؤؤى اال 3123تمؤؤها  3-2نحؤؤه حؤؤهار عربؤؤي كؤؤردي اربيؤؤل 
 العالب متهفرة في ارصيفه وضمن مكتبته الذخرية .

 .3128آيمهل  22( مقابمة صخرية مع الدكتهر عبدهللا فاضل الحيالي في 53)

http://www.allafblogspotcom.blogspot.com/
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 .3128تذرين الثاني  36( مقابمة صخرية مع الدكتهر ريان رنهن العباسي 54)
 ( المردر نفده.55)
 .3129صبام  5اليم خميل العالب في ( مقابمة صخرية مع الدكتهر إبر 56)
 .3129صبام  5( مقابمة صخرية مع الدكتهر حامد دمحم طه الدهيداني في 57)
 .3128تذرين الثاني  36( مقابمة صخرية مع الدكتهر عبدهللا فاضل الحيالي في 58)
( وقؤؤؤائع الحمقؤؤؤة النقاصؤؤؤية صالؤؤؤرأي الرؤؤؤائت فؤؤؤي كتابؤؤؤة الدسؤؤؤتهر العراقؤؤؤي الؤؤؤدائمص  مركؤؤؤز 59)

راسؤؤؤات االقميميؤؤؤة. جامعؤؤؤة المهصؤؤؤل دار ابؤؤؤن األثيؤؤؤر لمطباعؤؤؤة والنذؤؤؤر  )المهصؤؤؤل  الد
(. وكتؤؤاب الؤؤدكتهر فاضؤؤل الفؤؤتالوي األمؤؤين العؤؤام لممعهؤؤد  العراقؤؤي لمدؤؤالم العؤؤدد 3116

 .25/7/3116في  52/3116
 .3129صبام  5( مقابمة صخرية مع الدكتهر إبراليم خميل العالب في :5)
 .37/22/3128كتهر لقمان عمر النعيمي في ( مقابمة صخرية مع الد61)
 . 3129صبام  5( مقابمة صخرية مع الدكتهر ميثاق خير هللا جمهد في 62)
 33/5/3118فؤؤي  2::6/7/7( األمؤؤر الجؤؤامعي الرؤؤادر عؤؤن جامعؤؤة المهصؤؤل بؤؤرقم 63)

بايفاد الدكتهر إبراليم خميل العالب إلؤى جمههريؤة مرؤر العربيؤة لممذؤاركة فؤي مؤؤتمر 
 .3118آيار  :-9االفريقي لمفترة من  -العربيالتعاون 

( كتيت المؤؤتمر الؤدولي الثالؤث لمهسؤطية فؤي لبنؤان بعنؤهان: )الهسؤطية ونهؤو االسؤتقرار 64)
 .3121نيدان 32و  31في الذرق األوسط( 

 .3129صبام  25( مقابمة صخرية مع الدكتهر إبراليم خميل العالب بتاريخ 65)
 . 3عامًا من العطاء   ص  36الدراسات االقميمية   ( إبراليم خميل العالب  مركز66)
( رسؤؤالة البروفدؤؤهر عممؤؤدار  يمجؤؤين مؤؤدير مركؤؤز بحؤؤهث حؤؤاجي بكتؤؤا  ولؤؤي لمثقافؤؤة 67)

مهجهؤؤؤة لالسؤؤؤتار الؤؤؤدكتهر 26/23/3115. والمؤرخؤؤؤة فؤؤؤي B.302التركيؤؤؤة المرقمؤؤؤة 
ارصؤؤيفه ابؤؤراليم خميؤؤل العؤؤالب مؤؤدير مركؤؤز الدراسؤؤات االقميميؤؤة متؤؤهفرة ندؤؤخة منهؤؤا فؤؤي 

 وضمن مكتبته الذخرية .
 .3128تذرين الثاني  36( مقابمة صخرية مع الدكتهر حامد دمحم طه الدهيداني 68)
( مراسالت بين الدكتهر بدمان  فيرؤل محجؤهب عميؤد كميؤة الحؤدباء الجامعؤة والؤدكتهر 69)

 .5888 تذرين األول سنة 36إبراليم خميل العالب مؤرخة في 


