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 المـقدمـة
 مساعد رئٌس الجامعة للشإون العلمٌة  /االستاذ الدكتور رٌاض عزٌز هادي 

 
تـضم جامعة  بؽداد ثمانٌة مراكز بحثٌة وخدمٌة  تعنى بمختلؾ مٌادٌن العلم 

فمن . والمعرفة االكادٌمٌة وتمتد  نشاطاتها وفعالٌاتها لتشمل اختصاصات علمٌة متعددة 
فساحات الدراسات الفلسطٌنٌة , حقول التارٌخ  الطبٌعً الى مٌادٌن العلوم التربوٌة والنفسٌة

ومن الجهود . ومن أفاق احٌاء التراث العلمً العربً  الى اهتمامات الدراسات الدولٌة. 
ي منح الشهادات العالمٌة فً مركز الحاسبة االلكترونٌة الى اكتساب المهارات والفرص ؾ

فً مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر  وخدمة المجتمع والمواطن فً بحوث السوق وحماٌة 
 .المستهلك

وتـعد المراكز البحثٌة والخدمٌة فً جامعتنا من اقدم المراكز واعرقها فً العراق  
م  ومركز الدراسات التربوٌة واالبحاث النفسٌة 1964الطبٌعً عام  اذ اسس متحؾ التارٌخ

ثم تاله انشاء  , م  1967اما مركز الدراسات الفلسطٌنٌة  فكان تاسٌسه عام . م  1966عام 
فً حٌن شهدت حقبة الثمانٌنات من . م 1977مركز احٌاء التراث العلمً العربً عام  
فمركز الحاسبة االلكترونٌة , م 1980دولٌة عام القرن العشرٌن انشاء مركز الدراسات ال

اما مركز بحوث السوق . م  1983ثم مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر عام ,م  1982عام 
وبعض المراكز البحثٌة هذه لٌست فرٌدة وعرٌقة . م 1997وحماٌة المستهلك فانه اسس عام 

المراكز البحثٌة فً بلدان على صعٌد العراق فحسب بل انها سبقت فً التشؤة العدٌد من 
ومركز الدراسات الفلسطٌنٌة ومركز احٌاء , متحؾ التارٌخ الطبٌعً: المنطقة قاطبة مثل 

وبذلك فاننا نعد المراكز البحثٌة فً جامعة بؽداد  مراكز وطنٌة . التراث العلمً العربً
عزٌز مرموقة  وهً بحق مصدر فخر واعتزاز لٌس للجامعة  االم  فحسب بل لوطننا ال

 .اٌضا
والٌوم فان جامعة بؽداد التً دأبت من اوائل الستٌنٌات من القرن الماضً على 
اصدار دلٌل الجامعة والذي اعتاد  ان ٌضم بٌن دفتٌه مجمل ماٌتعلق بكلٌات الجامعة  

تبادر والول مرة الى اصدار هذا الدلٌل الخاص , ومعاهدها ومراكزها واقسامها ونشاطاتها 
وباللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة  لٌكون بتناول كل المهتمٌن , ثٌة والخدمٌة فٌهابالمراكز البح

والمعنٌٌن بخدمات جامعة بؽداد ونشاطاتها  لمإسسات الدولة  العراقٌة  وللمجتمع العراقً 
 .عبر مراكزها هذه
نافذة علمٌة جدٌدة لكل من اهتم ن جامعة بؽداد تامل ان ٌكون هذا الدلٌل وخـتاما فؤ

بهذه الجامعة  العرٌقة وتابع مسٌرتها الحافلة وآزر ودعم نشاطاتها الواسعة عبر تارٌخها 
 .المجٌد

 ...ن هللا التوفٌق ومـ
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 د محمد صالح عبد الرسول.اعداد   أ
 
 

 ((يمركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌع))
 

تعود فكرة إنشاء متحؾ التارٌخ الطبٌعً فً العراق  إلى بداٌات القرن الماضً 
ونشوء متاحؾ للتارٌخ الطبٌعً فً مناطق متعددة فً العالم إضافة إلى إنشاء متاحؾ اآلثار 

ببؽداد االمر الذي شجع المختصٌن فً التارٌخ الطبٌعً فً البحث عن  1923العراقٌة عام
تارٌخ الطبٌعً لذلك عملوا إلى استقصاء المعلومات عن أي فرصة لتحقٌق متحؾ لل

آنذاك على إرسال وفد إلى " المعارؾ"حٌث خطت وزارة .المإسسات المماثلة واالتصال بها
لمدة أربعة أشهر وقد تم خاللها االتصال بحدٌقةالحٌوانات وحدٌقة  1944مصر عام 

ة , معهد األحٌاء المائٌة فً األول فً القاهر" فإاد"األسماك و كلٌة العلوم فً جامعة 
فً الؽردقة على  -, محطة األحٌاء البحرٌة( الذي كان ٌعنى بدراسة األسماك)االسكندرٌة 

ساحل البحر األحمر وتم خالل هذه المرحلة االطالع على أسس تنظٌم العمل فً هذا المجال 
حالٌا  بتارٌخ  التربٌة" المعارؾ"وبانتهاء عمل الوفد قدموا تقرٌراً رسمٌاً إلى وزٌر 

وفً الخامس من نفس الشهر تم االقتراح إلنشاء متحؾ ٌكون فً بداٌته  3/1/1945
بمقٌاس صؽٌر وقد دعم هذا االقتراح بتقدٌم عدد من النماذج والمعروضات التً ٌمكن أن 

 .ٌكون نواة طٌبة لمشروع أكبر فً المستقبل 
 

:    1946افتتاح المتحؾ 
واختٌر الٌوم لٌصادؾ ذكرى مولد فٌصل  1946ماٌس  افتتح المتحؾ فً الثانً من

إضافة إلى رئٌس وزارة العراق " ولً العهد"الثانً ملك العراق انذاك  وقد افتتح من قبل 
مستشفى حماٌة " األسبق توفٌق السوٌدي وعدد من الوزراء فً منطقة باب المعظم بجوار

أجرت وظل امر ارتباط المتحؾ وقد كانت الدار عائدة لالوقاؾ الدٌنٌة واست" االطفال 
متردداً بٌن رأٌٌن األول ٌقضً بإلحاقه بمدٌرٌة اآلثار القدٌمة العامة باعتبارها المإسسة 

الوحٌدة المختصة بتنظٌم المتاحؾ وتدوٌر شإونها ؼٌر أن هذا الرأي لم ٌعمل به ألن 
ات المتعلقة بها المدٌرٌة المذكورة تقتصر عناٌاتها على الدراسات اآلثارٌة وحفظ المعروض

وبالتالً ٌكون متحؾ التارٌخ الطبٌعً خارج نطاق اختصاصها, أما الرأي الثانً القاضً 
كلٌة التربٌة حالٌا هو الذي أخذ به مجلس " دار المعلمٌن العالً" بربط المتحؾ بعمادة

دار "متخذا  قراراً بربط المتحؾ بعمادة  2/12/1946فً جلسته المنعقدة فً " المعارؾ"
" .  معلمٌن العالٌةال
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:  1946أقسام المتحؾ عام 
المختبر   .1
قسم التحنٌط   .2
قسم الرسم والنحت   .3
  : قسم النجارة .4
مكتبة المتحف   .5
المعروضات  .6
 

:   1962معهد التارٌخ الطبٌعً 
الى معهد التارٌخ الطبٌعً   1962انتقلت تسمٌة متحؾ التارٌخ الطبٌعً فً عام 

وكان ٌضم مركزا للبحوث ومتحفا اال ان ذلك لم ٌدم اكثر من سنة  حٌث تم الفصل مرة 
   . اخرى الى متحؾ التارٌخ الطبٌعً والى مركز البحوث البٌولوجٌة 

  
 1973مركز بحوث التارٌخ الطبٌعً  

انطالقة مهمة فً تارٌخ المركز حٌث انتقل الى مكانه الحالً فً  1973شكل عام 
منطقة باب المعظم وانتقلت معه تسمٌته من متحؾ التارٌخ الطبٌعً الى مركز بحوث 

التارٌخ الطبٌعً وارتبط بعمادة الدراسات العلٌا والبحث العلمً 
مدراء المتحؾ السابقٌن   
 المرحوم االستاذ  بشٌر اللوس  .1
 االستاذ  نوري مهدي المرحوم .2
 الدكتورانور نٌازي  .3
 الدكتور منٌر بنً  .4
 المرحوم االستاذ الدكتور حسٌن عباس العلً .5
كتور محمد كاظم محمد داالستاذ ال .6

 
 

(( اهداؾ مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً )) 
 

من الصروح العلمٌة والبحثٌة الرائدة فً مجال التارٌخ الطبٌعً "ٌعتبر المركز واحدا
وبذلك فهو ٌعتبر من اعرق مراكز جامعة بؽداد والمراكز  2/5/1946حٌث تاسس فً 

  :-التعلٌمٌة فً العراق وٌهدؾ 
جمع وتصنٌؾ وحفظ وصٌانة المجامٌع من النماذج العراقٌة الحٌوانٌة والنباتٌة  .1

ٌولوجٌة الستخدامها لالؼراض العلمٌة واجراء البحوث فً مجال التارٌخ الطبٌعً والج
وبالتالً فهو ٌعد خزٌنا لالرث العلمً لما ٌمتلكه من االؾ االنواع من النماذج المتنوعة 

.  التً حصل علٌها المركز طوال عشرات السنٌن 
ٌة لتكون اطاللة طبٌعٌة عرض النماذج من المجامٌع العراقٌة بشكل ٌحاكً البٌئة الطبٌع .2

 . للزائرٌن والباحثٌن والمهتمٌن بالطبٌعة 
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اقامة دورات متخصصة فً مواضٌع التصنٌؾ والحفظ ومواضٌع التنوع االحٌائً  .3
 . وتلوث البٌئة والتحنٌط ونحضٌر النماذج 

 . اقامة الندوات العلمٌة المتخصصة بشان مواضٌع محددة فً مجال التارٌخ الطبٌعً  .4
ٌعد المركز مرجعا للتشخٌص لكل الجامعات العراقٌة فاي طالب ٌرٌدالعمل على  .5

مجموعة احٌائٌة معٌنة فانه ال ٌستطٌع تشخٌص االنواع من دون الرجوع الى المركز 
 . لتثبت التشخٌص

اجراء الدراسات المٌدانٌة عن واقع التنوع االحٌائً والجٌولوجً والتراث الطبٌعً  .6
ا فً انحاء العراق واقتراح  البرامج والمشارٌع العلمٌة التً والمخاطر التً تهدده

 . تشجع على خلق واستمرار تنمٌة مستدامة تساهم فً تطوٌر الثروة الوطنٌة 
 

 (( 2003مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً )) 
   

ومختبراته  للمركز  عم التدمٌر والسرقة األقسام العلمٌة 2003اثر إحداث نٌسان 
وما كانت تحوٌه من أجهزة مختبرٌه مهمة وثروة علمٌة من العٌنات التً حصلت علٌها 

األقسام على مدى عشرات السنٌن ناهٌك عن قاعة المعروضات التً عم التخرٌب والسرقة 
. أوصالها  

((  2005افتتاح مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً عام ))  
للمركز بخمسة اقسام علمٌة وقاعة معروضات  انطالقة جدٌدة 2005شهد عام 

كبٌرة ومكتبة متمٌزة وستة مختبرات وعددا من الشعب االدارٌة وفٌما ٌلً استعراض الهم 
. اقسام المركز 

 
 ((اقسام مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً العلمٌة الحالٌة  )) 

 قسم الفقرٌات .1
الطبٌعً والتنوع اإلحٌائً للبائن ٌهتم قسم الفقرٌات فً المركز بدراسة التارٌخ 

والطٌور والزواحؾ والبرمائٌات وتوثٌقها وجع المعلومات الخاصة بتوزٌعها وتقٌٌم وضعها 
. فً الطبٌعة من حٌث الوفرة او الندرة 

:- ٌضم المركز قائمة طوٌلة من النماذج العائدة لألصناؾ االربعة أعاله وهً 
o  صنؾ اللبائنCLASS  

MAMMALIA 
o  صنؾ الطٌورCLSS AVES 
o  صنؾ الزواحؾCLSS REPTILIA 
o  صنؾ البرمائٌاتCLSS AMPILIA 

والتً جمعت من مناطق عدٌدة من مختلؾ 
وتضم هذه . أنحاء العراق وفً مواسم مختلفة

النماذج بعض األنواع النادرة أو المهددة والتً 
مثل عناق األرض .ٌرجع لها الباحثون لدراستها 

 . DIPLOMETOPONك الحزٌن الجبار , العظاءة العمٌاء ,الدب األسمر , مال
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:- أهداؾ القسم 
توفٌر المعلومات الدقٌقة والموثقة للباحثٌن .1

وطلبة الدراسات العلٌا عن مختلؾ الفقرٌات 
العراقٌة حٌث تعود السجالت التً ٌحتفظ بها 

. وصاعدا  1945المركز الى سنة 
 توفٌر النماذج الدراسٌة للباحثٌن وطلبة .2

الدراسات العلٌا ألجراء المقارنات خاصة وان 
نماذج عدٌدة للنوع الواحد متوفرة من وناطق 

 .مختلفة وبؤوقات مختلفة 
جمع المصادر المنشورة عن الفقرٌات العراقٌة  .3

 .وتٌسٌرها للباحثٌن 
أعطاء صورة دقٌقة عن وضعٌة األنواع الموجودة ومدى تؤثرها بالتؽٌرات البٌئٌة  .4

 .د وصفها من حٌث الندرة أو أالمان والتلوث وتحدي
 
 الالفقرٌات والحشرات قسم  .2

ٌهدؾ قسم الالفقرٌات إلى تشخٌص الحشرات العراقٌة من خالل المسوحات التً 
تجري بٌن فترة وأخرى والتعرؾ علٌها وكذلك التوزٌع الجؽرافٌة وكثافتها السكانٌة فً 

من أولى اهتماماته هو تشخٌص نماذج  إضافة إلى إن  قسم الحشرات. جمٌع مناطق العراق 
طلبة الدراسات العلٌا فً الجامعات العراقٌة وتسهٌل األمور التً ٌعانون منها فً مجال 

التشخٌص وطرٌقة اجرائها وكذلك إرشادهم للسبل المالئمة إلجراء بحوثهم كما ٌقوم القسم 
م بؤعداد دورات بتشخٌص المئات من الحشرات لمختلؾ مإسسات الدولة , كما ٌقوم ٌقو

. متخصصة فً مجال التشخٌص وحفظ النماذج 
 

 :-مساهمات القسم
. اإلشراؾ على طلبة الدراسات العلٌا فً الجامعات األخرى من ضمنها جامعة بؽداد  .1
.  تدرٌس طلبة الدراسات العلٌا  .2
القٌام بمهام استشارٌة حٌث أن تدرٌسً المركز لدٌهم إسهامات بحثٌة وعلمٌة مع  .3

الزراعة كوضع قانون الحجر الزراعً والتعاون مع الشركة العامة للبٌطرة وزارة 
 .لتشخٌص الذباب لتحدٌد وجود إصابات بذبابة الدودة الحلزونٌة 

 
قسم األسماك  .3

ٌهدؾ قسم األسماك إلى جمع وتصنٌؾ وحفظ األنواع من األسماك العراقٌة وكذلك      
سماك فً البٌئة العراقٌة بؽٌة الوصول إلى ٌسعى إلى إجراء البحوث والدراسات على األ

.  ستخدام المستدام لهذه الثروة القومٌة الا
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(( االهتمامات ))
 

ٌهتم القسم بتقدٌم الخدمات 
األولٌة والعلٌا  دراساتاالستشارٌة للطلبة ال

فً جامعات القطر والباحثٌن وكذلك 
تصنٌؾ األسماك واستخدام العٌنات 

المرجعٌة المتوفرة فً القسم للدارسٌن فً 
وٌقوم القسم . مجال األسماك العراقٌة 

بإٌجاد صالت علمٌة مع مراكز البحوث 
ذات العالقة فً كل من وزراتً الزراعة 

 والبٌئة للوصول إلى مشارٌع علمٌة
مشتركة تهدؾ إلى النهوض بواقع الثروة 

. السمكٌة فً القطر 
 

مختبر األسماك ٌعمل باتجاهٌن  
العمل ألمختبري حٌث  ٌحتوي على بعض الزجاجٌات وثالجة ومجمدة للحفظ   : االول

األنواع بعد وصولها الى القسم 
لحٌن اجراء الدراسات علٌها  

خزن األنواع المحفوظة فً قنانً  :ثانٌا 
زجاجٌة بداخلها سوائل حافظة 
لعٌنات األسماك المرجعٌة وقد 

جمعت العٌنات المرجعٌة حسب 
 .العوائل 

وكذلك للقسم جناح خاص فً 
مدخل قاعة العرض الرئٌسٌة ٌحوي 
بعض أنواع األسماك المنطقة وكذلك 

حوض زجاجً كبٌر ٌحوي على عٌنة 
سمك السلٌكانث النادرة على مستوى 

                 العالم 
 

 

((  2003القسم بعد أحداث ))
 

ت المرجعٌة بعد إحداث لقد تم تدمٌر محتوٌات القسم  من االجهزه المختبرٌة والعٌنا
وما رافقها من سرقة األجهزة أال أن كادر المختبر قام باعادة بناء المختبر وتم اعادة  2003

العٌنات المرجعٌة من األسماك العراقٌة من المتبقً منها وتم اعادة حفظه فً قنانً جدٌدة 
حنطة فً المدخل وباستخدام السوائل الحافظة وكذلك تم أعادة الجناح الخاص باالسماك الم

 .وكذلك عٌنة سمكة السلٌكانث 
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 قسم النبات والبٌئة.  4

ٌهتم قسم النبات والبٌئة بكل ما ٌتعلق بالنباتات النامٌة بالبٌئة العراقٌة على اختالؾ        
رتبها وأنواعها وما ٌعنٌه تماٌزها التصنٌفً وانتشارها وانحسارها فً منطقة دون أخرى 

وارتباط ذلك بالعوامل البٌئٌة المختلفة للعراق كما ٌهتم القسم بعالقة اإلنسان بالبٌئة من 
. لنشاطات الزراعٌة والصناعٌة خالل ا
ٌقوم باحثو القسم بمهام ٌؤتً فً مقدمتها جمع نماذج نباتٌة من خالل جوالت مٌدانٌة       

مشتركة مع باقً األقسام األخرى تؽطً ما أمكنة من مناطق القطر ثم ٌجري تصنٌؾ 
سس تصنٌفٌة النباتات بحسب وعائلها وأنواعها وحفظها فً المعشب العائد للقسم على وفق أ

علمٌة معتمدة لتكون مرجعا للباحثٌن وسجال معتمدا فً القطر ٌرجع ألٌه لمعرفة ما تضمه 
البٌئة العراقٌة من نباتات  

              
              

(( الكادر العلمً))
 

ٌضم القسم أربعة تدرٌسٌٌن بدرجات       
علمٌة مختلفة ومساعدو كادر بحثً وللقسم 

مختبر مجهز باألجهزة الالزمة لألبحاث فً 
مجال النبات والبٌئة التً تساعد فً دراسة 
وتصنٌؾ النباتات والتً تبحث فً تؤثٌرات 

العوامل البٌئٌة فً تطور أو تدهور نمو 
. لعراقٌةنبات ما من نباتات البٌئة ا
                        

 ((المعشب )) 
 

عٌنة نباتٌة تم  2100وٌضم أكثر من 
جمعها من مناطق العراق المختلفة وحفظها 

معلومات كاملة من مكان وزمان الجمع ومصنفة . مع تصنٌفا علمٌا دقٌقا 
 

                                  
 

(( الحدٌقة النباتٌة العلمٌة  )) 
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حدٌقة علمٌة نباتٌة تضم ما امكن من 
ٌرات العراقٌة مرتبة بحسب جاألشجار والش

عوائلها ورتبها فً حدائق المركز توفر 
للباحثٌن وللجمهور فرصة للدراسة واالطالع 

 .
                                          

 
 
 

(( البحوث العلمٌة )) 
 

ٌقوم باحثو القسم بإجراء بحوث مستمرة على مختلؾ أنواع النباتات تتعلق بالتنوع       
النباتً وعالقة ذلك بمختلؾ العوامل ومقاومة بعض األنواع للتلوث بصوره المختلفة 

. اواالمراض باإلضافة إلى دراسة تنوع النظم البٌئٌة فً العراق 
خدمات معرفٌة : ثانٌا 

. الجمهور لعلوم األرض وأهمٌتها فً حٌاة اإلنسان ٌهتم القسم بتعرٌؾ  .1
نشر المعرفة الجٌولوجٌة عن طرٌق وسائل األعالم المختلفة وعرض األفالم وإلقاء  .2

 . المحاضرات وإقامة ورش العمل
 أجراء دورات التعلٌم المستمر فً مجال حماٌة التراث الطبٌعً  .3
والدورات التدرٌبٌة داخل  المشاركة فً المإتمرات والندوات والحلقات الدراسٌة .4

 .وخارج البلد 
 

(( مكتبة مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً ))  
تشكل  مكتبة مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً عالمة فارقة ومهمة بٌن 
مكتبات الشرق األوسط  فهً من المكتبات الكبٌرة االختصاصٌة فً مواضٌع التارٌخ 

كتاب أما الدورٌات  11000ان حٌث ٌبلػ عدد الكتب الطبٌعً وعلم األحٌاء وعلم الحٌو
وتمتاز  ببناٌتها الممٌزة حٌث تتكون من أربعة طوابق إضافة إلى   17500فٌبلػ عددها 

 قاعة مطالعة كبٌرة تتوفر فٌها كل سبل المطالعة سواء من ناحٌة المكان واألثاث والكادر
دمات العلمٌة لذوي االختصاص من الذي ٌدٌر المكتبة ولقد قدمت الكثٌر من الخ المتخصص

التدرٌسً الجامعات وطالب الدراسات العلٌا ولقد سعت أدارة المركز وعلى طوال فترة 
إضافة   1850نشؤتها على رفدها بالكتب القٌمة والمراجع النادرة فبعضها ٌعود إلى تارٌخ 
مع  قات العلمٌةإلى الكتب الحدٌثة التً تحصل علٌها المكتبة  بصعوبة سواء من خالل العال
.  الجهات المتناظرة سواء داخل القطر أو خارجه عن طرٌق التبادل وشراء  

كذلك كان لمجلة المركز ونشرته جانب أخر لرفد المكتبة بالعدٌد من الكتب 
والدورٌات فعن طرٌق هاذٌن المطبوعٌن تمكنت المكتبة من أنشاء عالقة تبادل مع عدد من 

الداخل والخارج , تتبع المكتبة نظام التصنٌؾ العشري أما الفهرست المإسسات العلمٌة فً 
 .فهو من النوع المصطلح علٌه فً علم المكتبات بالفهرست المصنؾ  
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(( قاعة معروضات مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً )) 
 

شكلت قاعة معروضات المتحؾ مادة ؼنٌة لطالب العلم وهواته لدراستها وتحلٌل 
اضافة  لتالً زٌادة المعارؾ االنسانٌة فضال عن  الفائدة العامة لها فً الترفٌة اصولها وبا

 فً الى ان  قاعة معروضات مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً تعتبر القاعة الوحٌدة 
العراق التً أسست بشكل علمً مدروس  كقاعة معروضات للتارٌخ الطبٌعً حٌث تمتاز 

بشكل (الصاج)وجود العارضات التً صنعت من خشب  بسعة حجم القاعة باالضافه إلى
 أنٌق تعطً للعٌنة المعروضة كل إبعاد العرض الواقعً فهذه العٌنات التً جمعت خالل ما

عددها  عشرات أالؾ ذات قٌمة علمٌة كبٌرة والبعض منها نادر  وبلػٌقارب سبعة عقود 
فهناك سمكة السلكانث والدب األسمر وابن أوى والبقر الوحشً وأرنب ألكاب البري واألسد 
والزرافة والنعامة واالبوام والصقور والبجعات وقط األحراش الوحشً والحشرات العراقٌة 

ت المخازن ودورة تطور األسماك وهٌاكل االبتدائٌات والحشرات االقتصادٌة وحشرا
عظمٌة للقط والكوبرا والنعامة فضال عن العٌنات النباتٌة من نخلة التمر الى محاصٌل 

الفواكه بؤشكالها الجبسٌة الراقٌة ناهٌك عن الصخور الصناعٌة فً العراق ونماذج أبراج 
ارٌة والصخور حفر اآلبار النفط ومراحل تكون الكرة األرضٌة وعٌنات الصخور الن

الرسوبٌة ودورة الصخور فً الطبٌعة ومقطع توضٌحً لحقل نفطً وأنواع المعادن فً 
ومن اجل تسلٌط الضوء على موجودات قاعة المعروضات البد من أعطاء نبذة .الطبٌعة

تعرٌفٌة ألهم نوادر المعروضات,إضافة الستعراض بعض الصور لجانب من هذه 
. المعروضات 

 

(( ستقبلٌة المشارٌع الم)) 
 

من اجل تعوٌض ما فقده المتحؾ من نماذج ومحنطات تم اعداد خطة من اجل التنسٌق  .1
مع حدٌقة حٌوان الزوراء  لرفد المتحؾ بما ٌتوفر لدٌهم من نماذج والمتحؾ اتخذ 

 .خطوات جادة بهذا االمر ٌؤمل ان تسد بعض جوانب المفقودات
المتاحؾ المناظرة سواء فً المنطقة اعداد مجموعة من االفكار من اجل التنسٌق مع  .2

العربٌة او الؽربٌة من اجل تبادل الخبرات فً مجال تطوٌر المتاحؾ وامكانٌة 
 .الحصول على بعض النماذج العلمٌة   

ان المتحؾ ٌؤمل ان تشهد المرحلة الثانٌة من تطوٌر المتحؾ خطوات عملٌة  .3
ندسً فً رئاسة الجامعة وخصوصا ان كافة الخرائط جاهزة ومتوفرة لدى القسم اله

الن تلك الخطوة سوؾ تطور من البنى فضال عن االختناقات التً تعانٌها مختبرات 
 .المتحؾ 

العمل على تخصٌص المبالػ الالزمة لرسوم تبادل البرٌدي لمجلة المتحؾ مع  .4
 .الدورٌات العلمٌة العالمٌة المناظرة 

 .اء القاعة وابدال التالؾ تخصٌص مبلػ سنوي لشراء وتحنٌط حٌوانات جدٌدة الؼن .5
ل الزائر علج االجواء المناسبة اعادة النظر بؤنارة قاعة المعروضات فضال عن توفٌر .6

 .ٌعٌش جوا مشابها لبٌئتها الفعلٌة 
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العمل على ارسال التدرٌسٌٌن للمشاركة فً المإتمرات والندوات الخاصة بشإون  .7
 .الحدٌثة فً المتاحؾ العالمٌة   التصنٌؾ وتدرٌب الكادر العلمً والفنً على االسالٌب

اطالق حملة للمسوحات وجمع النماذج من مختلؾ مناطق العراق وٌجب تخصٌص  .8
 مبالػ مناسبة لهذا الؽرض اضافة الى توفٌر وسائط نقل متٌنة للقٌام بهذه المهمة 

رفد المتحؾ بالكادر العلمً المتقدم والوسطً المتخصص بالتارٌخ الطبٌعً لؽرض  .9
 .مسوحات اعاله القٌام بال

 
الخامسة الكوادر  العلمٌة والبحثٌة   :-الفقرة 

 

مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ 

3 4 4 6 

   
الكوادر الفنٌة واالدرٌة والخدمٌة  

 

متوسطة إعدادٌة دبلوم بكالورٌوس دبلوم عالً 

2 13 8 5 35 

 
 

 

العنوان 
 -باب المعظم  - جامعة بؽداد  -مركز بحوث ومتحؾ التارٌخ الطبٌعً :  الموقع

. مجمع كلٌات باب المعظم
  59037: صندوق برٌد باب المعظم رقم

 : هواتؾ المركز
 4165790: البدالة  4168361:   المدٌر 

 nhm.uobaghdad.edu.iq :  موقعنا على االنترنت
 info@nhm.uobaghdad.edu.iq:  برٌدنا االلكترونً

 محمد صالح عبد الرسول.د.أ: المدٌر الحالً 

العدد نوع النشاط المقام  ت  

 35الندوات   1

 5المؤتمرات   2

 60الدورات   3

 250ورش  العمل   4

 العقود بحثٌة   5

 200000نشاطات اخرى   6

7   

https://amsprd0104.outlook.com/owa/redir.aspx?C=LNpU-2TRBUOIPUG6yfyjVpRMmw5BE84IyjaJ4WH3oWdqIjQH-BsDnSiVcx43jcsc4ahSvtdhCwk.&URL=mailto%3ainfo%40nhm.uobaghdad.edu.iq
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مركــز 

الدراسات التربوٌة واالبحاث النفسٌة 

إعداد 

ؼسان حسٌن سالم .د.أ     
حٌدر كامل مهدي : تنضٌد 
زٌنب عبد الرحمن : ترجمة 
انتصار  محً حٌدر :          
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:  ُنبذة عن المركز : اوالً 
ٌعّد مركز الدراسات التربوٌة واألبحاث النفسٌة مإسسة رسمٌة أكادٌمٌة بحثٌة, 

تهتم بالموضوعات النفسٌة والتربوٌة المعمقة تحت قبة العلوم النفسٌة والتربوٌة التً تتضمن 
وعلم  الدراسات فً علم نفس والتفكٌر اإلبداعً واالبتكاري وأصول الموهبة والتفوق,

النفس السرٌري, والطب النفسً والتربٌة وطرائق التدرٌس واإلرشاد النفسً والتوجٌه 
. التربوي

مركز الدراسات التربوٌة )بؤسم  2008وجاء تشكٌل المركز فً الثامن من آب 
وتم تكلٌؾ الدكتور ؼسان حسٌن سالم مدٌراً عاماً للمركز وكالة, وهذه , ( واالبحاث النفسٌة

:  جة عن دمج مركزٌنالتسمٌة نات
 
والذي تعاقب على  15/10/1966المتؤسس منذ : مركز البحوث النفسٌة والتربوٌة  :االول 

:  رئاسته عدد من االساتذة وهم
 

 (.1966)سعاد خلٌل اسماعٌل الدكتورة  .1
 (1970)الدكتور موفق الحمدانً  .2
 (.1972)الدكتور مجٌد ابراهٌم دمعة  .3
الدكتور عبد الجبار توفٌق البٌاتً  .4

(1975.) 
الدكتور عبد الوهاب حسن العٌسى  .5

(1978.) 
 ( .1979)الدكتور محمد علً خلؾ .6
 (.1981)الدكتور بدري عبد المنعم  .7

الدكتور ابراهٌم كاظم  .8
 (.1982)مابراهً

الدكتور مهدي صالح مهدي  .9
 (.1991)السامرائً

الدكتورة خولة عبد الوهاب  .10
 (.1996)القٌسً

 (.1999)الدكتور حسن حمود الفالحً  .11
 (.2001)الدكتورة هناء محمود المشهدانً  .12
 (.2002)الدكتور حسن حمود الفالحً  .13
(  2003)الدكتورة خولة عبد الوهاب القٌسً  .14

 
وأول مدٌر عام له هو الفقٌد الشهٌد  1986المتؤسس عام :  مركز البحوث النفسٌة : والثانً

ورحل الى لقاء ربه  6/12/2006الدكتور الحارث عبد الحمٌد الذي أُؼتٌل بتارٌخ 
وتسلم المنصب الدكتور ؼسان حسٌن سالم المدٌر . شهٌداً للعلم والمحبة والسالم

. 2006وكالة عام/العام
:  ز الرواد المتمٌزٌن ابر
 
 .علً الوردي . د.أ .1
 .متً ناصر المقادٌسً.د.أ .2
 .حسٌن علً محفوظ.د.أ .3
 .االستاذ ناجً محفوظ .4
 .االستاذ سلمان ٌعقوب العبٌدي .5
 .رٌاض البناء. د .6
 .مسارع الراوي.د .7

 .احمد حسن رحٌم. د .8
 .صباح باقر الطائً.د .9

 .نزار محمد سعٌد العانً.د .10
 .عبد الجلٌل الزوبعً.د .11
 .قٌس عبد الفتاح. د .12
 .امال ٌعقوب.د .13
 .هناء حسٌن الفلفلً.د .14
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 .بهاء الدٌن عبد هللا.د .15
 .لٌلى ٌوسؾ الحاج ناجً. د .16

 .ؼانم حمدون .د .17
. هرمان فرناندس .18

 
ان مركز الدراسات التربوٌة واالبحاث النفسٌة ٌهتم بالدراسات االستطالعٌة ذات 

لصلة بقضاٌا المجتمع الساخنة, والبحوث المٌدانٌة والتطبٌقٌة المتخصصة بقدرات اإلنسان ا
العقلٌة واإلبداعٌة وفوق الحسٌة وتدرٌبها وتطوٌرها وتنمٌتها وتقدٌم المشورة العلمٌة والفنٌة 

والنفسٌة والتربوٌة والمشاركة فً حركة بناء وتنمٌة المجتمع, فضالً عن الدراسات ذات 
بعلوم الباراساٌكولوجً وعلم النفس والتربٌة على مستوى الفرد وما ٌتصل به  الصلة

مجتمعٌاً فً مجاالت التوعٌة واإلرشاد والتوجٌه والعالج المعرفً بهدؾ بناء اإلنسان فً 
. المجتمع الجدٌد

 

كما ٌسعى مركز الدراسات التربوٌة واألبحاث النفسٌة للتعبٌر عن اهتماماته عن 
الوسائل والقنوات التً تصب فً خدمة المجتمع والوطن وذلك عن طرٌق طرٌق مختلؾ 

ة والمإتمرات وتقدٌم يالمحاضرات والندوات والدورات التدرٌبٌة والحلقات الدراسٌة والنقاش
االستشارات النفسٌة للمإسسات واألفراد ضمن مجتمع الجامعة وخارجها, وإجراء 

وٌعمل المركز . ات العقلٌة والشخصٌة وؼٌرهااالختبارات المختلفة لقٌاس الذكاء والقدر
بالتنسٌق مع المراكز والجامعات والمعاهد والمنظمات ؼٌر الحكومٌة من ذات االختصاص, 

.  العراقٌة منها والعربٌة فضالً عن العالمٌة
:  أهداؾ المركز: ثانٌاً 

:  ٌهدؾ المركز إلى
o  إعداد البحوث والدراسات األساسٌة والتطبٌقٌة المتعلقة بالظواهر النفسٌة والتربوٌة

وظواهر قدرات اإلدراك فوق الحسً, والقدرات العقلٌة واإلبداعٌة ودراسة الشخصٌة 
بعموم تفصٌالتها مع إجراء الدراسات المسحٌة فً رصد وتحلٌل الظواهر النفسٌة 

عد المإسسة العلمٌة وصاحب القرار على توجٌه واالجتماعٌة والتربوٌة وبما ٌسا
عن طرٌق استثمار األهداؾ التً تصب فً خدمة المإسسة األكادٌمٌة والتنمٌة المجتمعٌة 

. عبر السنٌن ومنهجه الفكري المتفاعل مع الواقعتجربة المركز وخبرته 
o بناء قاعدة معلومات رصٌنة تختص بالعلوم النفسٌة والتربوٌة. 
o ت المٌدانٌة على عٌنات واسعة منتخبة من المجتمع وتطبٌق االختبارات إجراء المسوحا

. االستكشافٌة والتشخٌصٌة على اإلفراد فً عموم القطر
o  إعداد البحوث والدراسات العلمٌة المعمقة, النظرٌة والتطبٌقٌة فً مجال القدرات فوق

حاولة إٌجاد الحسٌة والقدرات العقلٌة األخرى فً المجاالت التربوٌة والنفسٌة وم
. التفسٌرات العلمٌة والمنطقٌة لها

o ة ضمن برامج يإقامة المإتمرات والندوات العلمٌة والفصلٌة والحلقات الدراسٌة والنقاش
. مخطط لها مسبقاً, ٌشارك فٌها عدد كبٌر من الباحثٌن والمهتمٌن

o لتربوٌة والعلوم إقامة الدورات التدرٌبٌة والتطوٌرٌة والتثقٌفٌة فً مجال العلوم النفسٌة وا
. المقارنة لتطوٌر كفاءة األداء واالنجاز فً المجاالت المختلفة

o  التثقٌؾ العام والمتخصص فً الموضوعات النفسٌة والتربوٌة والباراساٌكولوجٌة ونشر
المعرفة النفسٌة على وفق أسس علمٌة ومنهجٌة عن طرٌق المحاضرات المتخصصة 

. داخل وخارج المركز
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o اد وتنفٌذ البرامج الخاصة باكتشاؾ وتدرٌب وتطوٌر ذوي القدرات اإلشراؾ على إعد
الباراساٌكولوجٌة والعقلٌة واإلبداعٌة وتوظٌؾ قدراتهم عملٌا وتطبٌقٌا السٌما ما ٌخص 

. الموهوبٌن والمبدعٌن
o  اإلشراؾ على برامج الدراسات العلٌا فً الماجستٌر والدكتوراه فً مجال

لة لتهٌئة المختصٌن صٌة والتربوٌة والموضوعات ذات الالباراساٌكولوجً والعلوم النفس
فً هذا المٌدان على الساحة المعرفٌة فً العراق والوطن العربً وخاصة علم النفس 

. السرٌري
o  نشر المعرفة النفسٌة والتربوٌة على وفق األسس العلمٌة والمنهجٌة خارج العراق السٌما

. واستقطاب لهذه المعرفة اإلنسانٌة فً المنطقة العربٌة بوصؾ العراق مركز أشعاع
o  تقدٌم االستشارات االختصاصٌة فً الموضوعات النفسٌة والتربوٌة والباراساٌكولوجٌة

 .واإلرشاد النفسً ومجاالت الصحة النفسٌة لعموم المجتمع
:  الوسائل

o ٌسعى المركز إلى تحقٌق أهدافه بالوسائل اآلتٌة :
o لصلة باختصاصه بما ٌضمن اإلفادة القصوى توسٌع التعاون العلمً مع الجهات ذات ا

. من نتائج البحوث والدراسات التً ٌعدها المركز
o تشجٌع ودعم حركة البحث العلمً فً العراق فً مجال اختصاصه .
o  تقدٌم االستشارات العلمٌة فً حقل اختصاصه إلى الجهات ذات الصلة والتنسٌق مع

. فً مجال عمل المركزالجهات المستفٌدة والهٌئات والمراكز المتخصصة 
o  جمع وتنسٌق المعلومات والبٌانات والمراجع ومختلؾ الوثائق الالزمة لمواكبة التقدم

. العلمً فً مجال اختصاص المركز
o  إقامة وتطوٌر العالقات الثقافٌة والعلمٌة مع الجهات المماثلة خارج العراق بما فً ذلك

خبراء واالختصاص بهدؾ مواكبة حركة المساهمة فً إعداد االتفاقٌات العلمٌة وتبادل ال
. التقدم العلمً, وتبادل المعلومات والخبرات فً مجال عمل المركز

o  تنظٌم المإتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات العلمٌة والحلقات الدراسٌة
والدورات التدرٌبٌة بهدؾ تطوٌر كفاءة العاملٌن المختصٌن وتنمٌة الوعً العلمً فً 

. والمشاركة فً الفعالٌات المماثلة داخل العراق وخارجهالعراق 
o توفٌر العدد الالزم من الباحثٌن ومساعدٌهم والسعً الدائم لتطوٌر خبراتهم ومعارفهم .
o  تهٌئة المختبرات الخاصة بؤقسام المركز وؼرؾ التجارب الخاصة باالختبارات النفسٌة

ٌر مستلزمات ومتطلبات العمل وتزوٌدها بالمعدات واألجهزة والمواد الالزمة وتوؾ
. األخرى فً المركز

o إصدار المركز التقارٌر والنشرات والمجالت العلمٌة ذات الصلة باختصاص المركز .
o  االستعانة بالمختصٌن فً مإسسات الدولة المختلفة إلؼراض التفرغ المإقت والدائم على

. وفق ضوابط محددة
:  ٌضم المركز ستة أقسام علمٌة رئٌسة هً

 .البحوث النفسٌة قسم .1
 .قسم البحوث التربوٌة .2
 (المختبر النفسً ) وٌضم :قسم االختبارات والمقاٌٌس .3
 .قسم اإلبداع والباراساٌكولوجً .4
. قسم اإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي  .5
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 .قسم طرائق التدرٌس .6
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مجلس 
 زــــــركــــالم

وحدة المتابعة 
 والتنسٌق

 السكرتارٌة
 والقلم السري

 شعبة
 الرقابة والتدقٌق

المدٌر 

 العام 

مكتب االستشارات 
 النفسٌة 

 صندوق التعلٌم العالً  

 المكتبــــــــــــــــــــة 

   معاون المدٌر العام للشإون العلمٌة

وحدة  توثٌق 
 المعلومات 

 وحدة
المختبر  

 النفسً

األنتقاء وحدة 
وتصنٌؾ 

 األفراد

 األقسام
 العلمٌة  

 قسم
البحوث  

 التربوٌة

 قسم
البحوث  

 النفسٌة

 قسم
طرائق 
 التدرٌس

قسم  األبداع و 
الباراساٌكولو

 جً

قسم 
األختبارات 
 والمقاٌٌس 

قسم األرشاد 
والتوجٌه 
التربوي 
 والنفسً

 وحدة الترجمة 

وحدة الحاسبة 
 واألنترنٌت

 وحدة العالقات الثقافٌة 

وحدة متابعة البحوث 
 والخطة العلمٌة 

 معاون المدٌر العام للشإون األدارٌة 

 وحدة األصدارات 

 وحدة األعالم  

 شعبة الخدمات الفنٌة 

شعبة الدراسات 
 والتخطٌط 

 شعبة الحسابات 

 وحدة الرواتب

 الموازنةوحدة 

وحدةالسجالت 
 والحفظ

 وحدة المخازن

 وحدة األحصاء 

 وحدة قاعدة البٌانات

 وحدة 
 اآللٌات صٌانة

 وحدة
 صٌانة األجهزة 

وحدة صٌانة المبانً 
 والشبكات

 القسم األداري

 شعبة األفراد 

الشعبة 
 القانونٌة 

شعبة الخدمات 
 األدارٌة

 وحدة الصادر والوارد 

 وحدة المالك

 وحدة الطابعة

 وحدة الملفات 

 هٌكلٌة مركز الدراسات التربوٌة واألبحاث النفسٌة: ثالثاًا 

وحدة المجلة 
 العلمٌة



 

 

 

 

29 

 إصدارت المركز : رابعاً 

مستمر غٌر االعداد تارٌخ اإلصدار اسم االصدار ت 
مستمر 

مستمرة  25-1 1982مجلة البحوث التربوٌة والنفسٌة  1

وقائع الندوة العلمٌة الثانٌة فً  2
 1992الباراساٌكولوجً  

1992   

ؼٌر مستمرة  17 2004-1992مجلة الباراساٌكولوجً والحٌاة  3

مستمر  17-1 1994مجلة العلوم النفسٌة  4

ؼٌر مستمرة   2003-1995الباراساٌكولوجً واالنسان مجلة  5

مستمرة  13-1 2001نشرة الصحة النفسٌة  6

مستمرة  23-1 2002نشرة احداث وتوثٌق  7

   2002دلٌل بٌت الصحة واالمان   8

   2002كتاب التوحد   9

ؼٌر مستمرة  2 2006نشرة شذرات المكتبة  10

ؼٌر مستمرة  2 2009-2008نشرة الثقافة االرشادٌة  11

مستمرة  2-1 2009مجلة المعرفة  12

 2008-2007البحوث المنجزة لعام  13
(  4,  3,  2, 1المجلد )

مستمرة   2009

 2009-2008البحوث المنجزة لعام  14
(  2المجلد ا , )

مستمرة   2011

الكتاب السنوي لمركز البحوث  15
 2005النفسٌة والتربوٌة لعام 

مستمرة   2006

الكتاب السنوي لمركز البحوث  16
 2007-2006النفسٌة للعامٌن 

مستمرة   2008

وقائع المإتمر العلمً السادس  17
والخامس عشر فً العلوم النفسٌة 

25-26/11/2008 

مستمرة   2009

وقائع المإتمر العلمً السابع  18
والسنوي السادس عشر فً العلوم 

النفسٌة االرشاد والصحة )النفسٌة 
15-16/12/2009 

مستمرة   2010

   2005فلسفة البحث العلمً واخالقٌاته   19

حٌاة )مستالت من وقائع الندوة  20
االستاذ الجامعً امانة فً اعناق 

( المجتمع

2005   

مستالت من وقائع الندوة الفكرٌة  21
( ثقافة االٌمان وحوار الثقافات)

2005   
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مستمر غٌر االعداد تارٌخ اإلصدار اسم االصدار ت 
مستمر 

الموسومة  مستالت من وقائع الندوة 22
( حقوق االنسان فً العراق الجدٌد)

2005   

   2006نوافذ باراساٌكولوجٌة   23

انموذج عراقً لبناء السالم  وتحوٌل  24
الصراعات  

2006   

مئة سإال وسإال فً  25
الباراساٌكولوجً  

2007   

   2007خطوات اعداد بحث   26

   2007كشاؾ مجلة العلوم النفسٌة  27

ؼٌر مستمرة  2-1 2008دلٌل االرشاد والتوجٌه   28

دلٌل سلسلة محاضرات منتخبة عبر  29
المواسم الثقافٌة لمركز البحوث 

(  2008-1986)النفسٌة 

2008   

اخالقٌات البحث فً العلوم السلوكٌة  30
واالجتماعٌة  

2008   

   2009بناء الشخصٌة   31

   2009معجم فً مصطلحات الرهاب   32

دلٌل توثٌقً لنشاطات مركز البحوث  33
( 2008-2003)النفسٌة

2009   

نتاجات وحدة االصدارات  34
(  2010-2009)والمطبوعات 

2010   

   2010دلٌل وحدة توثٌق المعلومات  35

ظاهرة تزوٌر الوثائق الدراسٌة  36
والؽش فً االمتحانات وسبل القضاء 

علٌها 

2010   

   2010طفل التوحد كٌؾ نتعرؾ علٌه   37

-الضؽوط النفسٌة واالمراض النفس 38
(  الساٌكوسوماتٌة)جسمٌة

2010   

مركز الدراسات التربوٌة واالبحاث  39
( عرض توثٌقً)النفسٌة 

2010   

   2011تجارب تمهٌدٌة فً الباراساٌكولوجً   40

تنمٌة التخلؾ فً بعض الدول النامٌة  41
فً ظل العولمة االقتصادٌة  

2011   

   2011ظاهرة تزوٌر الوثائق الدراسٌة  42

   2011دلٌل نشاطات مركز الدراسات  43
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مستمر غٌر االعداد تارٌخ اإلصدار اسم االصدار ت 
مستمر 

-2009التربوٌة واالبحاث النفسٌة 
2010 

 
منتسبو المركز من الكوادر العلمٌة والوظٌفٌة  : خامسا 

: الكوادر العلمٌة

مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ 

2 5 26 18 

 
: الكوادر الفنٌة 

متوسط فما دون اعدادٌة دبلوم بكالورٌوس دبلوم عالً 

2 37 12 12 10 

 
الدورات والشهادات التً ٌنظمها وٌمنحها المركز : سادساً 

أقام المركز العدٌد من الدورات التدرٌبٌة والتؤهٌلٌة وٌمنح شهادات خاصة بالمشاركة 
:  والتدرٌب ومن ضمن هذه الدورات 

o دورة فً االحصاء التربوي والنفسً واستخدام الحقٌبة االحصائٌة .
o دورة فً فن ادارة العالقات االنسانٌة .
o دورة فً االسعافات االولٌة النفسٌة .
o المختبر النفسً واسالٌب استخدام اجهزتهدورة متقدمة ب .
o  (. قبعات التفكٌر الست)دورة
o  دورة فً اداء وتحدٌث وتطوٌر موقع المركز على الشبكة الدولٌة للمعلومات

(. االنترنٌت)
o دورة القٌاس  والتقوٌم النفسً والتربوي .
o  الدورة االولٌة فً الصحة العامة واساسٌات التمرٌض .
o  ًالباراساٌكولوجًدورة تعرٌفٌة ف .
o  دورة فً تقنٌات االرشاد والصحة النفسٌة .
o دورة متقدمة فً البٌوفٌدباك .
o  دورة اداة الوقت واالجتماعات .
o  دورة المرشد التربوي 
 

: أما الشهادات التً ٌمنحها المركز  فهً
o  شهادات تقدٌر للنشاطات العلمٌة التً ٌقٌمها المركز. 
o  شهادات تدرٌبٌة للدورات. 
o ت مشاركةشهادا .
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  نشاطات المركز وجهوده فً خدمة مإسسات الدولة والمجتمع: سابعاً 
 

العدد نوع النشاط المقام ت 

 38الندوات   .1

 22المإتمرات   .2

 54الدورات   .3

 3ورش العمل   .4

 8العقود البحثٌة   .5

: المحاضرات   .6
الداخلٌة 
الخارجٌة 

 
151 
26 

 180لقاءات صحفٌة وتلفزٌونٌة   .7

 16احتفاالت   .8

 14مشاركات خارج القطر   .9

 16حلقات نقاشٌة   .10

 10عالقات مع مإسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنً   .11

 
 
 
 

 
بعض الصور الخاصة بالمركز 

 
بعض منتسبً المركز 
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الطموحات واآلفاق  : ثامناً 

أن من شروط أي عمل أبداعً مإثر, هو الحرٌة فً التعبٌر والتفكٌر العلمً السلٌم, 
ٌتمٌز مركز . وهذا ٌنطبق على االبداع فً مجال البحث العلمً والتربوي والنفسً

الفرٌق الواحد والذي الدراسات التربوٌة واالبحاث النفسٌة بؤنه ٌعمل منُذ وقت طوٌل بصٌؽة 
أثبت نجاحه طوال السنوات الماضٌة نتمنى على مستوى االفاق المستقبلٌة ان ٌستمر المركز 
بانجازاته ونشاطاته وبكفاءة أعلى فً ظل جهود التطور الذي حصل فٌه وفً انتساب العدٌد 

ى شهادات من الباحثٌن والتدرٌسٌٌن إلٌه مع الذٌن ارتقوا تحصٌلهم االكادٌمً وحصولهم عل
الماجستٌر والدكتوراه, لٌكون المركز بذلك معٌناً لمإسسات التعلٌم العالً والمجتمع المدنً 
ومواكباً لحركة البحث العلمً فً المجتمع وتنمٌته وتطوره والتً تستمد قوتها ودٌمومتها 

كما نؤمل ان ٌرتقً المركز بان ٌتطور الى معهد للدراسات . من حركة الحٌاة ومسٌرتها
لعلٌا وٌسهم فً بناء مالكات علمٌة فً اختصاصات جدٌدة فً العلوم النفسٌة والتربوٌة ا

. وٌواكب التطور العالمً فً هذا المٌدان الذي ٌهدؾ الى الدراسة المعمقة لإلنسان وبنائه
 
 

 
 
 

  

قاعة المرحوم علً الوردي 
 

مكتبة الشهٌد الحارث عبد الحمٌد 

 

 

 

 

واالنترنٌت وحدة الحاسبة المختبر النفسً 
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 العنوان
مجمع الجادرٌة/ جامعة بؽداد  :-الموقع   

P.O  BOX  47041                       
Fax: 964 – 7786678-1               

Tel:  964 7785162                            
E-mail:-   info@esprc.uobaghdad.edu.iq   

      Or:-        Psychocenter@hotmail.com 

Website:-   www.esprc.uobaghdad.edu.iq    
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 مدٌر المركز/ علً درٌول محمد الجبوري : بقلم االستاذ المساعد الدكتور 

 

ٌعد  مركز الدراسات الفلسطٌنٌة فً جامعة بؽداد من اعرق المراكز البحثٌة فً      

فً الوطن العربً  فهو اول مركز بحث علمً... وعراقته تلك تتعدى العراق ... الجامعة 

 .االسرائٌلً  –ربً ٌعنى بدراسة قضاٌا الصراع الػ

حرص المركز على تسلٌط الضوء على الجانب االنسانً واالخالقً فً قضٌة اؼتصاب 

 .فلسطٌن واالبعاد واالثار السٌاسٌة واالقتصادٌة المترتبة علٌه 

لذلك حرص المركز على البحث فً مساعً الحركة الصهٌونٌة ودولة الكٌان      

سالمٌة لفلسطٌن وشعبها العربً من خالل تنفٌذ الصهٌونً فً طمس الهوٌة العربٌة واال

المشروع الصهٌونً الذي شرعت بؤقامته بمساعدة ومساندة القوى الكبرى برٌطانٌا وفرنسا 

 .اوالً ثم الوالٌات المتحدة 

 

 
 
 

 القائمون على الدلٌل
 

 القائمون على الدلٌل االسم الثالثً ت

 التحرٌر المشرف العام ورئٌس علً درٌول محمد. د.م.أ 1

 إعداد نظٌرة محمود خطاب. م.أ 2

 ترجمة عالء عبد الرزاق. م.م 3

 تصمٌم وتنفٌذ جنان علً جاسم 4

 
 
 
 
 
 
 
 

 تقذين
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 تارٌخ تولٌهم المنصب االسم الثالثً واللقب ت

 1967 االستاذ الدكتور خالد إسماعٌل العلً -1

 1976-2-28 االستاذ الدكتور غسان راٌح العطٌة -2

 1977 الدكتور سلمان رشٌد سلمان -3

 1981-9-19 الدكتور المرحوم عادل الجادر -4

 1999-3-23 االستاذ الدكتور المرحوم خلدون ناجً معروف -5

 1999-8-9 الدكتور عبد الغفور كرٌم -6

 1999-7-14 الدكتور جمٌل مصعب العٌثاوي -7

 2001-1-27 االستاذ المساعد الدكتورة هدى النعٌمً -8

 :-مركز الدراسات الفلسطٌنٌة شخصٌات معروفة منهم تولى رئاسة 
 

 نبذة  عن المركز: أوالً 
مركز الدراسات الفلسطٌنٌة تابٌع لرئاسة جامعة  :إسم المركز 

من اقدم مراكز جامعة بغداد المتخصصة ومن / بغداد 
 .البحثٌة المعروفة على مستوى الوطن العربًالمؤسسات 

ٌٌعد مركز الدراسات الفلسطٌنٌة من أعرق  : تارٌخ التأسٌس-أ
مراكز البحث العلمً فً العراق حٌث تأسس فً العام 

،وأرتبط بجامعة بغداد بشكل مباشر ،وٌعنى المركز  1967
اإلسرائٌلً من مختلف زواٌاه –بقضاٌا الصراع العربً 

والعسكرٌة ،وذلك  قتصادٌة ،واإلجتماعٌة ،السٌاسٌة،وإل
لكونه صراع حضاري ٌشمل هذِه الجوانب معاًا على 

 .المستوى الداخلً ،واالقلٌمً والدولً
تحول المركز إلى وحدة تابعة إلى كلٌة العلوم السٌاسٌة فً  -ب

 .1986جامعة بغداد العام 
 أصبحت الوحدة مركزاًا مستقالًا من 2002فً آذار من العام  -ج

 .جدٌد تابعاًا لرئاسة جامعة بغداد
تدرٌسٌاًا من ( 30)ٌضم المركز كادراًا علمٌاًا وإدارٌاًا قوامه 

حملة  شهادات الدكتوراه والماجستٌر ٌعملون بصفة باحثٌن فً 
موظف ٌباشرون أعمال (17)مواضٌع االختصاص ،إضافة  إلى 

 .المركز االدارٌة
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 2004-9-16 االستاذ المساعد نظٌرة محمود خطاب -9

 ولحد االن2011 المساعد الدكتور علً درٌول محمداالستاذ  -10

  

  
 
 
 

 :ٌهدؾ مركز الدراسات الفلسطٌنٌة إلى 
 .إعداد وتنظٌم بحوث متخصصة بقضاٌا الصراع العربً الصهٌونً 
تقدٌم إستشارات لطالب الدراسات العلٌا واألولٌة فً مواضٌع االختصاص  بما  

 .ٌخدم مسٌرة البحث العلمً
الصهٌونً وفً شتى –تهٌئة قاعدة معلومات مهمة تختص بقضاٌا الصراع العربً  

 .المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة
إقامة مؤتمرات علمٌة سنوٌة وندوات فصلٌة وحلقات دراسٌة نقاشٌة أسبوعٌة  

كز  تحت إشراف ومتابعة لجنة الشؤون العلمٌة ووحدة التعلٌم المستمر فً المر
 .الصهٌونً -تناقش بالبحث والتحلٌل والنقد قضاٌا الصراع العربً

إقامة محاضرات تعلٌم مستمر اسبوعٌة لكادر المركزمن تدرٌسٌٌن وموظفٌن  
 .لتطوٌر كفاءة االداء واالنجاز فً المجاالت المختلفة

 

 :ٌسعى مركزنا إلى تحقٌق أهدافه من خالل الوسائل التالٌة 
  المعلومات والبٌانات ومواكبة التقدم العلمًجمع وتنسٌق. 
  توسٌع أفق التعاون مع جهات ذات عالقة بإختصاص المركز من مؤسسات ومراكز

 .بحثٌة داخل وخارج العراق
  تقدٌم نصائح  ومساعدات علمٌة لكل الدارسٌن فً هذا المجال. 
 كمة وتبنً تشجٌع البحوث العلمٌة الرصٌنة ونشرها فً مجلة المركز العلمٌة المح

 . الكفاءات من طلبة الدراسات العلٌا

 :أهداؾ المركز: ثانٌاً 
 

 :نبذة  عن أبرز رواد   المركز 
 1945/ماٌس/23ولد فً : المرحوم االستاذ الدكتور خلدون ناجً معروف 

عٌن على مالك مكتبة كلٌة الحقوق بجامعة بغداد بوظٌفة كاتب ثم حصل على 
السٌاسٌة بجامعة بغداد ،حصل شهادة البكالورٌوس من كلٌة االقتصاد والعلوم 

نال شهادة . 1972على الدبلوم العالً فً موضوع الدراسات الفلسطٌنٌة فً العام 
من كلٌة االقتصاد  3/3/1983ثم الدكتوراه فً 6/12/1978الماجستٌر فً 

أصبح رئٌساًا للمركز مرتٌن االولى فً .جامعة القاهرة /والعلوم السٌاسٌة 

 .23/3/1999والثانٌة فً 25/12/1993
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  تهٌئة مختبرات انترنٌت وتزوٌد الباحثٌن باجهزة حاسبات وخطوط أنترنٌت بما ٌخدم
 .العملٌة البحثٌة

  ًإصدار تقارٌر ونشرات ومجالت علمٌة ذات الصلة باختصاص المركز وعرضها ف
 .مكتبة المركز لتكون متاحة فً خدمة الباحثٌن

 د ال باس به من الباحثٌن وتطوٌر قدراتهم العلمٌةتوفٌر عد. 
  إعداد أفالم وثائقٌة ومعارض صور وكارٌكاتٌرات تعرض فً المؤتمرات

 .والندوات
 :  مجلس المركز

علً درٌول محمد والسادة رؤساء . د.م.ٌتألف مجلس المركز من مدٌر المركز أ
 :األقسام التالٌة أسماؤهم 

 رئٌس القسم السٌاسً  وساوي  عبد الحمٌد الم. د. م .أ -1
 رئٌس قسم حقوق اإلنسانصادق جابر علً    . د. م-2
 رئٌس قسم الترجمةلؤي شهاب محمود   . د. م -3
 رئٌس القسم العبريفوزي عباس فاضل   . د. م -4
 أمٌن المجلس        ولٌد حسن محمد  .م -5
 

 :قسم أقسام المركز العلمٌة ونبذة مختصرة عن عمل كل : ثالثا
 

 قسم حقوق اإلنسان الفلسطٌنً ( أ

 ت
المرتبة العلمٌة 

 المشؽولة
 االسم الثالثً

االختصاص 
 العام

االختصاص 
 الخاص

مالحظات 
 أخرى

 صادق جابر علً د.م 1
دراسات 
 عالقات دولٌة سٌاسٌة

رئٌس 
 قسمال

  دراسات دولٌة علوم سٌاسٌة اٌناس مجبل دلٌان م 2

  نظم سٌاسٌة سٌاسٌةعلوم  بدرٌة صالح عبدهللا م 5

 م 6
أحمد عبد األمٌر 

   دراسات دولٌة علوم سٌاسٌة خضٌر

 آداب تٌسٌر فوزي ردٌف م.م 7
علم 

المعلومات 
   والمكتبات

  عالقات دولٌة علوم سٌاسٌة ربا صاحب عبد م.م 8

 
  :نبذة عن القسم 

ٌعمل قسم حقوق اإلنسان فً مركز الدراسات الفلسطٌنٌة على تعزٌز إحترام جمٌع 
والدفاع عنها من خالل التضامن مع ضحاٌا تلك (اإلعالن العالمً لحقوق االنسان )بنود 

اإلنتهاكات التً تمارس ضدهم من قبل قوات اإلحتالل الصهٌونٌة ومن ٌساندهم  فٌها 
التً ٌشارك فٌها باحثوا القسم فً المؤتمرات والندوات وٌجسد  ذلك بالبحوث والدراسات 
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الصهٌونً ،والعمل من أجل بناء -،أو نشرها فً الدورٌات التً تعنى بالصراع العربً
 .عالم ٌنعم فٌه كل فرد بحقوقه االنسانٌة

 

 قسم  الدراسات العبرٌة واإلسرائٌلٌة ( ب

 ت
المرتبة العلمٌة 

 المشؽولة
 االسم الثالثً

االختصاص 
 العام

االختصاص 
 الخاص

مالحظات 
 أخرى

 د.م 1
فوزي عباس 

 دراسات دواٌة فاضل 
شؤون 
 قسمالرئٌس  اسرائٌلٌة

 .م.أ 2
نظٌرة محمود 

 خطاب
دراسات 
 فلسطٌنٌة 

–صراع عربً 
  صهٌونً

 م.م 2
سعاد إبراهٌم 

   ادب عبري لغة عبرٌة عباس
   اللغات السامٌة لغات سامٌة أحمد هادي فهد م.م 3

 م.م 4
رٌاض عبد 
   ادب عبري لغة عبرٌة إبراهٌم

 م.م 5
عدنان عبد 
   ادب عبري لغة عبرٌة الرزاق 

 م.م 6
نعمة جاسم 

   ادب عبري لغة عبرٌة محمد

 م.م 7
صباح مهدي 

   اللغات السامٌة لغات سامٌة عبد هللا

 : نبذة عن القسم
مهمة إعداد البحوث ٌشكل القسم العبري ركٌزة مهمة فً عمل المركز حٌث ٌتولى 

والدراسات والتقارٌر الخاصة، والتراجم  من اللغة  العبرٌة والتً تغطً جوانب الصراع 
اإلسرائٌلً  بكافة دوائره ،وقد صدرت عن القسم مجموعة أبحاث وتقارٌر خاصة -العربً

الت التً ترجمت إلى ابالشأن اإلسرائٌلً ،إضافة إلى مجموعة من الكتب العبرٌة والمق
 .  العربٌة

 القسم السٌاسً( ج

 ت
المرتبة العلمٌة 

 المشؽولة
 االسم الثالثً

االختصاص 
 العام

االختصاص 
 الخاص

مالحظات 
 أخرى

 د.م.أ 1
عبد الحمٌد بن 
 رئٌس القسم دراسات دولٌة علوم سٌاسٌة العٌد سلطان

 د.أ 2
هانً الٌاس 

   دراسات دولٌة علوم سٌاسٌة خضر

 د.م 3
الهام عطٌة 

   فكر سٌاسً عاوم سٌاسٌة عواد

  عالقات دولٌة علوم سٌاسٌةولٌد حسن  .م 4
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 : نبذة عن القسم
تأسس قسم الدراسات السٌاسٌة على أثر إنفصال المركز عن كلٌة العلوم السٌاسٌة         

م، وٌضم القسم كوكبة من الباحثٌن من حملة الشهادات 2002 جامعة بغداد فً العام/
ٌعملون على كتابة البحوث والتحلٌالت السٌاسٌة ،وعقد ( الدكتوراه والماجستٌر)العلٌا 

الندوات واللقاءات التً تخص القضٌة الفلسطٌنٌة والصراع ضد المشروع الصهٌونً 
مٌة ودولٌة ،منطلقٌن من مبدأ ،وكل ما ٌرتبط بذلك من أوضاع فلسطٌنٌة وعربٌة واسال

الحٌادٌة العلمٌة دون تخلٌهم عن االلتزام الوطنً والدٌنً واالخالقً ،وما ٌزال القسم 
مستمراًا بالعطاء فً نشر المعرفة الموضوعٌة حول القضٌة الفلسطٌنٌة وإسرائٌل ككٌان 

 .ومؤسسات وتطلعات
 قسم الترجمة( د

ت 
المرتبة 
العلمٌة 
 المشؽولة

 الثالثًاالسم 
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الخاص
مالحظات 

 أخرى

 د.م 1
لؤي شهاب 

 محمود
فلسفة لغة 

 رئٌس القسم ادب حدٌث عربٌة

   نظم سٌاسٌة علوم سٌاسٌة دٌنا هاتف مكً د.م 2

 م.م 3
عالء عبد 

   فكر سٌاسً علوم سٌاسٌة الرزاق مطلك

 منسب  نظم سٌاسٌة  علوم سٌاسٌة هشام عز الدٌن م .م 4
     

 : نبذة عن القسم
ان ترجمة المصادر االجنبٌة المعنٌة بالقضٌة الفلسطٌنٌة بكل جوانبها مهمة 

المركز منذ تأسٌسه ،وإن لم ٌتم تأسٌس قسم خاص للترجمة منفصل عن باقً الوحدات 
،وٌهتم القسم الترجمة بترجمة أحدث 2001البحثٌة إالّ فً شهر تشرٌن الثانً من  العام

 محمد

 .م 5
صبٌح بشٌر 

   دراسات دولٌة علوم سٌاسٌة عذاب 

 .م 6
مصطفى إبراهٌم 

   دراسات دولٌة علوم سٌاسٌة سلمان

 م.م 7
ضفاف كامل 

   دراسات دولٌة علوم سٌاسٌة كاظم

 م.م 8
رشٌد محمد 
 دراسات سٌاسٌة صبار

دراسات 
   مستقبلٌة

 م.م 9
لواحظ خلٌل 

   مصارف دراسات مالٌة ابراهٌم

 م.م 10
عبد الهادي 
   سٌاسة شرعٌة فقه محمود عبد 
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المصادر من االدبٌات االنكلٌزٌة ،والفرنسٌة ،واإلسبانٌة ذات العالقة بالشأنٌن الفلسطٌنً 
واإلسرائٌلً ،ومحاولة تسلٌط الضوء على نمط التفكٌر الخاص بدوائر البحث الغربٌة 

 .اإلسرائٌلً–واالفراد والكتاب المعنٌٌن بقضاٌا الصراع العربً 
  : لجنة الشإون العلمٌة
لجنة علمٌة تدرس البحوث المقدمة من قبل السادة أعضاء الهٌئة ٌضم المركز 

 :وتحرص على رصانتها العلمٌة وطابعها األكادٌمً ، وتتألف من  التدرٌسٌة ،
 رئٌساًا صادق جابر علً  . د.م -1
 عضواًا فوزي عباس فاضل  . د.م -2
 عضواًا أحمد عبد األمٌر األنباري  . م -3

  : لجنة الترقٌات
ز أٌضاًا لجنة ترقٌات علمٌة هدفها االرتقاء بمستوى الباحثٌن فً ٌوجد فً المرك

 :المركز وتأهٌلهم لبلوغ المراتب العلمٌة المعروفة،وتتألف من 
 رئٌساًا هانً إلٌاس خضر  . د.أ -1
 عضواًا سرمد زكً الجادر  . د.م.أ -2
 عضواًا نبٌل محمد سلٌم  . د.م.أ -3
 عضواًا ٌاسٌن محمد حمد  . د.م.أ -4
 سكرتٌرة اللجنةواحظ خلٌل إبراهٌم  ل. م.م -5

  : وحدة التعلٌم المستمر
تهتم هذِه الوحدة بإلقاء محاضرات على تدرٌسًٌ وموظفً المركز وفً مواضٌع 
متعددة منها ماٌتعلق بتعزٌز  الوحدة الوطنٌة وتنمٌة روح المواطنة وإبعاد المؤسسات 

،ونشر ثقافة حقوق اإلنسان  التعلٌمٌة عن العمل السٌاسً والحزبً وضمان إستقاللها
وغٌرها من المواضٌع الحٌوٌة ،هذا إضافة إلى متابعة نشاط المركز من مؤتمرات وندوات 

 .وحلقات نقاشٌة وإٌصاله إلى الجهات ذات العالقة فً الجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهٌكل التنظٌمً لمركز الدراسات الفلسطٌنٌة:  ثالثاً 
 

 

 مكتبة المركز
ٌضم مصادر : وتتألف المكتبة من قسمٌن األول 

عربٌة ودورٌات وأطارٌح باللغة 
وكل ما له عالقة بالقضٌة  العربٌة

الفلسطٌنٌة وبعض المصادر السٌاسٌة 
. 
ٌضم صحف ،وكتب باللغة العبرٌة : القسم الثانً 

باالضافة الى كتب ومجالت باللغة 
االنكلٌزٌة فضالًا عن بحوث ونشرات 

 .وإصدارات المركز
 
 

 مجلس المركز

وحدة السكرتارية 
 والقلم السري

 وحدة المدير

 أمانة المجلس
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 إصدارات المركز:  رابعاً 
 اإلصدار والمؤلفتارٌخ  المؤلف أسم اإلصدار

العالقة بٌن الحركة الماسونٌة 
لمحات )والحركة الصهٌونٌة العالمٌة

 (من التارٌخ

مركز /جامعة بغداد
 الدراسات الفلسطٌنٌة

صبٌح بشٌر .م
 2006/عذاب

مفكرون فلسطٌنٌون فً القرن 
 العشرٌن

 1981:تٌشٌر الناشف  =

مواقف الدول االعضاء فً االمم 
 الفلسطٌنٌةالمتحدة من القضٌة 

 1977/غسان العطٌة مطبعة أسعد/بغداد

مركز الدراسات  مجلة مركز الدراسات الفلسطٌنٌة
 ةالفلسطٌنً

نصف سنوٌة منذ عام 
 بغداد1971

صبٌح بشٌر  =القدس والمشارٌع الدولٌة لمحات من 

 وحدة اإلدارة

 وحدة
 المتابعة والتنسيق

 وحدة التعليم المستمر
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 2005/عذاب التارٌخ
مجموعة من  = صناعة السالح فً إسرائٌل

 1992/االساتذة
خالد إسماعٌل  = الفلسطٌنًالمجتمع 

 1990/علً
مالمح من التارٌخ القدٌم لٌهود 

 العراق
 1978/أحمد سوسة =

 1979/حسام الساموك = فلسطٌن فً المؤلفات العراقٌة
الكٌان الصهٌونً دراسة فً القطاع 

 العام ورأسمالٌة الدولة
 1979/السٌد علٌوة =

األوضاع االقطاعٌة فً فلسطٌن 
 العصر الحدٌث

عماد أحمد  =
 1983/الجوهري

مكً جٌب :ترجمة = جذورنا التزال حٌة
 1982/المؤمن

خلدون ناجً  = الكٌان الصهٌونً والتسلح النووي
 1990/معروف

النظرة الٌهودٌة للمسٌحٌة واالسالم 
 فً االدب العبري

عدنان عبد  =
 2010/الرزاق

الدٌانة الٌهودٌة العالقة مع اآلخر 
 ( التأثٌر الروحً والفكري والسٌاسً)

 2011/عالء عبد الرزاق =

مناهج إعالمٌة )الحرب النفسٌة 
 (وأحكام فقهٌة

عبد الهادي  =
 2010/الزٌدس

مركز الدراسات  مجلة مركز الدراسات الفلسطٌنٌة
 ةالفلسطٌنً

نصف سنوٌة منذ عام 
 بغداد1971

 شهرٌا ومستمرة = الدراسات الفلسطٌنٌةنشرة مركز 

 شهرٌا ومستمرة = سلسلة تقارٌر مترجمة

 شهرٌا ومستمرة = الكتاب السنوي

 شهرٌا ومستمرة = نشرة خاصة بالندوة الفصلٌة األولى

 
 منتسبو المركز من الكوادر العلمٌة والوظٌفٌة /خامساً 

 مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ

1 3 6 19 

 الكوادر الفنٌة واالدارٌة والخدمٌة

متوسطة فما  اعدادٌة دبلوم بكالورٌوس دبلوم عالً
 دون

 1 3 2 11 ال ٌوجد

 الدورات والشهادات التً ٌنظمها وٌمنحها المركز: سادساً 



 

 

 

 

45 

نال المركز ومنتسبوه خالل مسٌرته العلمٌة على العدٌد من الشهادات التقدٌرٌة من         
 :وتربوٌة من داخل وخارج المركز نذكر منها على سبٌل  مؤسسات علمٌة 

 شهادة تقدٌرٌة عن كل مؤتمر ٌقٌمه المركز 

 شهادة تقدٌرٌة من المركز العراقً للبحوث والدراسات فً مدٌنة  النجف 

 شهادة تقدٌرٌة من مؤتمر ٌوم القدس فً عمان 

  ًالتابع لألمم المتحدة شهادة تقدٌرٌة عن المشاركة فً مؤتمر صندوق المرأة اإلنمائ
. 

  جامعة تكرٌت /شهادة  تقدٌرٌة عن المشاركة فً مؤتمر كلٌة القانون. 

نشاطات المركز وجهوده فً خدمة مإسسات الدولة والمجتمع منذ تاسٌسه ولحد :  سابعاً 
قام المركز وفً سنً السبعٌنات خاصة وفً الثمانٌنات من القرن الماضً  : االن

األهداف ،وكان لُه إضافة إلى كتابة البحوث والتقارٌر نشاط بنشاط متعدد الوجوه و
 : متمٌز فً مجال

اإلنصات على اإلذاعة االسرائٌلٌة الناطقة بالعبرٌة على مدار الساعة وإعداد  -1

وصل عدد ساعات  1973تقارٌر خاصة حول ذلك ،على سبٌل المثال فً حرب 

واستعٌض عنها بمتابعة ساعة إبان الحرب وبعدها ثم توقفت 1000االنصات إلى 
 .الصحافة االسرائٌلٌة عبر االنترنٌت والفضائٌات االسرائٌلٌة

إعداد أرشٌف بالشخصٌات العسكرٌة والسٌاسٌة والعلمٌة منها خالل فترة   -

 شخصٌة عسكرٌة 100( : -السبعٌنات
 شخصٌة علمٌة 50 -
 . شخصٌة سٌاسٌة 50 -

 إقامة مؤتمر علمً سنوي واحد فً السنة *
 مٌة فصلٌة بواقع ندوتٌن بالسنةندوة عل *
 حلقة بالسنة واكثر( 40)بواقع حلقات نقاشٌة إسبوعٌة   *
 محاضرة بالسنة واكثر( 12)بواقع محاضرات تعلٌم مستمر  *
 .2007بالسنة فً العام ( 2)مجلة علمٌة بواقع أربعة أعداد بالسنة ثم تقلص العدد الى  *
والعسكرٌة ونشرة المركز وسلسة تقارٌر مترجمة ثم السٌاسٌة ( 4)نشرات شهرٌة عدد  *

 .اندمجت بسبب ضعف التموٌل الى نشرتٌن نشرة المركز وسلسلة تقارٌر مترجمة
 تم إصدار  العشرات من الكتب : الكتب *
 .اإلسرائٌلً -بحثاًا علمٌاًا ٌتناول جوانب الصراع العربً( 78)إصدار ما معدله  *
شهر تشرٌن األول من كل عام بمناسبة ٌوم القدس إقامة مؤتمر علمً سنوي فً * 

 (.صالح الدٌن األٌوبً)وتحرٌرها على ٌد القائد العربً 
 .علمٌتٌن ، األولى فً شهر آذار واألخرى فً شهر حزٌران نإقامة ندوتً* 
حلقة نقاشٌة خالل العام حسب الحدث وبما له صلة ( 36)إقامة حلقات نقاشٌة بواقع * 

 .اإلسرائٌلً -بالصراع العربً
 .تنظٌم دورات للتعلٌم المستمر ، وال سٌما بما له عالقة بالشأنٌن الفلسطٌنً اإلسرائٌلً* 
 (بحوث،كتب،حلقات نقاشٌة)ٌقٌم المركز معرض سنوي ٌضم نتاجات المركز العلمٌة من* 
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ٌوفر المركز مختبر لالنترنٌت لخدمة الباحثٌن وطالب الدراسات العلٌا واألولٌة وبواقع * 
 .خط وفً النٌة توسٌع عدد الخطوط لٌشمل كادر المركز اإلداري أٌضاًا ( 15)

 
 أٌة أمور أخرى: ثامنا

 (طموحات المركز وآفاقه المستقبلٌة )
ٌطمح المركز إلى أن ٌتحول إلى معهد متخصص بدراسات الشرق األوسط وفلسطٌن  -1

 .خاصة ٌمنح شهادات علٌا

مؤتمراًا إقلٌمٌاًا ٌستضٌف شخصٌات من " ٌوم القدس"جعل المؤتمر العلمً السنوي   -2
 .دول الجوار عربٌة وغٌر عربٌة وأجنبٌة

 .أعداد( 4)فً النٌة زٌادة أعداد المجلة لتصبح   -3

اإلسرائٌلً  -إستضافة شخصٌات اكادٌمٌة وسٌاسٌة مختصة بقضاٌا الصراع العربً -4
 .متى ما سنحت الفرص

كز إلى توسٌع نتاجاته العلمٌة وعرضها فً المعارض العلمٌة التً ٌقٌمها ٌطمح المر  -5
 . المركز 

تطوٌر مهارات مالك المركز من باحثٌن وإدارٌٌن عبر اشراكهم بدورات فً مختلف   -6
 .المجاالت داخل وخارج العراق

 . توسٌع عالقات التعاون وتبادل الخبرة مع مراكز األبحاث المناظرة العربٌة واالجنبٌة -7
ٌطمح المركز إلى تفعٌل شبكة الخدمة االلكترونٌة ونشر من خالل موقع المركز   -8

االلكترونً 
بحوثه 

 . ونشاطاته
 

 

 

 

 
 
 

 العنوان 
 

مجمع الجادرٌة/ جامعة بؽداد  :-الموقع   
P.O  BOX  452 

Fax: 00964 - 7760322  
Tel:  7760322  

E-mail:-   info@cps.uobhaghdad.edu.iq 
Website:-   www.cps.uobaghdad.edu.iq    
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 دلٌــــــــل
 مركز احٌاء التراث العلمً العربً

 جامعة بؽداد
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اعــــداد 
 

 المركز رئٌس حسن الزركانًاالستاذ الدكتور خلٌل 

 م1977تؤسس المركـز فً جامعـة بؽـداد عام 
 1977/  2/  13وباشـر مهامـه فـً 
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 سحر طارق محمود . م.م

 االنسة ابتسام لفتة جابر 

     
     

م  2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        م  وباشـر مهامـه فـً 1977تؤسس المركـز فً جامعـة بؽـداد عام 
فً بعث التراث العلمً العربً االسالمً من وفق أهداؾ محددة  1977/  2/  13

خالل تحقٌق ونشر المخطوطات والرسائل العلمٌة ذات الصلة باألنشطة العلمٌة 
المختلفة والعمل على ترجمة أمهات المراجع واألبحاث المنشورة وتوفٌرها 
  .للباحثٌن والمهتمٌن بشإون التراث وتعضٌد حركة أحٌاء التراث فً القطر 

 نبذة عن نشؤة وتطور المركز –اوال 
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أعضاء مجلس إدارة المركزالحالً  
     االستاذ الدكتور خلٌل حسن الزركانً         *
  رئٌس مجلس ادارة المركز  
     االستاذة المتمرس نبٌلة عبد المنعم *
عبد الجبار   محمد االستاذة الدكتورة سلسل  *
            االستاذ الدكتور مجٌد مخلؾ  *
االستاذ الدكتور قٌس هادي احمد         *

 10/7/1978  -16/2/1977     المرحوم االستاذ الدكتور ٌاسٌن خلٌل عبد هللا    
            2/1982/ 25 –1981 /7 /2            االستـاذالدكتـور صالـح أحمد العلً     

 17/4/198 –18/5/1983   عبـدالسالم االستـاذالدكتـورعماد

  21/12/1988 –20/4/1985         االستـاذالدكتورخالص حسنً االشعب       

 14/10/1990 -14/1/1989                       أمٌن االستاذالدكتورمصطفى محمد 
          1/4/2009 -24/10/1990        االستـاذة نبٌلـة عبد المنــعم داود    

 ولحد االن  24/4/2009االستاذ الدكتور خلٌل حسن الزركانً                     

 مدراء المركز السابقٌن وتارٌخ تولٌهم المناصب

 أبرز الرواد المتمٌزٌن
 االستاذ الدكتور حسٌن أمٌن *           االستاذ الدكتور حسٌن علً محفوظ *
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مة زبار            االستاذ الدكتور فاط *
  التمٌمً حمود االستاذ الدكتور صبٌح   *
االستاذ المساعد الدكتور علً القرٌشً     *
الدكتور محمد عزٌز  الوحٌد                     *

       
                     ووسائل تحقٌق االهدافها هداؾ المركـــزأ: ثانٌا 

بعث التراث العلمً العربً من خـالل تحقٌـق ونشـر المخطوطـات والرسائـل العلمٌـة  
باألنشطة العلمٌة المختلفة   ذات الصلـة 

 للباحثٌن والمهتمٌن بشإون المنـشورة وتوفٌـرها واألبحاث ترجمة أمهات المراجع 

التراث   
. فً القطر التراث العلمً  الثقافٌة إلحٌاء  تعضٌد الحركة  

تجمٌع التراث العلمً العربً فً مكتبة خاصة تضم مخطوطات ورسائل لم  
تنشربعد,والكتب والدراسات المنشورة فً متناول أٌدي الباحثٌن والمهتمٌن بشإون 

 .إحٌاء التراث العلمً العربً

االتصال بالمراكز العلمٌة والمتاحؾ والجامعات والمكتبات المهتمة بالتراث العربً  
معها واإلفادة من خبراتها وما تحتفظ به من مخطوطات وكتب عربٌة ,وتنسٌق العمل 

دعوة المستشرقٌن الثقاة فً مجال التراث العربً وذات الصلة باحٌاء التراث العربً 
 .واالنتفاع من خبراتهم العلمٌة

إقامة مإتمرات وطنٌة وإقلٌمٌة عربٌة ومإتمرات دولٌة والمشاركة فٌها من اجل ربط  
العربً بالواقع العلمً المعاصر, وكشؾ اإلبداعات العلمٌة التً أسهم  التراث العلمً

بها العلماء العرب فً العصر الوسٌط وأثر هذه اإلبداعات فً العصر الوسٌط , وأثر 
  .هذه اإلبداعات فً التطور العلمً الذي شهدته أوربا فً العصر الحدٌث

 
 
 
 

 هٌكلٌة المركز واقسامه العلمٌة :  ثالثا 
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 8/4/2011تكرٌم مركز احٌاء التراث العلمً العربً فً ٌوم العلم   
 لحصوله على المرتبة االولى فً التمٌز على المراكز البحثٌة فً جامعات القطر

 عباس فاضل السعدي لحصوله على مرتبة األستاذ األول على جامعة بغداد.د.وتكرٌم أ
 

 8/4/2011ٌوم العلم 
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 8/4/2011حصل مركز احٌاء التراث العلمً العربً على تكرٌم ٌوم العلم   
 لحصوله على المرتبة االولى فً التمٌز على المراكز البحثٌة فً العراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إصدارات المركز :   رابعا
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 منتسبوا المركز من المالكات العلمٌة حالٌا: خامسا

 التدرٌسٌون . أ

مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ 

10 10 12 7 
 

 الموظفون . ب

بلوم د
عالً 

 دونمتوسطة فما اعدادٌة دبلوم فنً بكالورٌوس 

1 20 10 7 8 
 

 : الدورات والشهادات التً ٌنظمها وٌمنحها المركز:  سادسا
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لنشاط العلمً للمركز  ا: سابعا 
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حرص المركز على التعرٌؾ بالتراث الخالد, وأبراز أثر السلؾ الصالح من علمائنا 
األفذاذ لجٌلنا الحاضر ولألجٌال القادمة الستٌعاب هذا التراث والعمل على توظٌفه فً 

مجاالت حٌاتنا العلمٌة النظرٌة والتطبٌقٌة من خالل عقد الندوات العلمٌة والحلقات الدراسٌة 
ٌة ودورات التعلٌم المستمر ٌشد من أزره فً هذا النشاط العلمً وزارة والمواسم الثقاؾ

التعلٌم العالً والبحث العلمً ورئاسة جامعة بؽداد ورواد التراث العربً من أساتذة 
وباحثٌن ومإسسات علمٌة وثقافٌة تعاونت مع المركز فً نشر التراث تمخض عن هذا 

 يهالجهد نشاطات علمٌة واسعة فً مجاالت عدة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

لنشاط  العلمً مخطط ا
للسنوات  للمركز

1984- 2011 
 الندوات فً المركز .1
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 معارض تراثٌة تخص المخطوطات. 2
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 المواسم الثقافٌة.3
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 الحلقات الدراسٌة.4
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 ٌعقد المركز حلقة دراسٌىة اسبوعٌا 2 - - 1 4
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 ٌعقد المركز حلقات دراسٌة اسبوعٌا 
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 : المخطـوطـــات .5

ٌحتفظ المركز بمجموعة قٌمة من المخطوطات العربٌة المصورة معظمها فً مجاالت العلوم 
فرنسا , : وهً مجموعة منتقاة من مكتبات مختلفة فً العالم . كالطب والرٌاضٌات والفلك والكٌمٌاء

 كما ٌعمل المركز على فهرسة خزائن. الوالٌات المتحدة , تركٌا , مصر فضالً عن مكتبات العراق 
المخطوطات فً العراق وقد أصدر ضمن هذا المشروع عدداً من الفهارس وما ٌزال ٌواصل عملٌة 

 : الفهارسالفهرسة ومن هذه 

. عماد عبد السالم. فهرسة مكتبة السٌد سلطان علً ـ د. 1
. عماد عبد السالم. فهرسة مكتبة بؽداد الموقوفة ـ د. 2
. ن كرموشفهرسة مكتبة اإلمام الصادق ـ السٌد عدنا. 3
عماد عبد السالم  . فهرسة العالمة محمد سعٌد الراوي ـ د. 4

 

 
 

  الدراسات العلٌا فً المركز. 6
دراسة المخطوطات وتحقٌق النصوص التً أفتتحت فً الجامعة  1980الحقت بالمركز عام 

التحقٌق وما ٌتدرب الطالب فٌها على قراءة الخطوط وأصول  1977كلٌة اآلداب عام  –المستنصرٌة 
خمسة رسائل  وقد أصدر المركز. وٌمنح الخرٌج شهادة الدبلوم العالً فً تحقٌق النصوص. ٌتعلق بذلك

 :- هً

. تحقٌق إبراهٌم أحمد مهاوش –المقنع فً الفالحة ألبن الحجاج األشبٌلً . 1
. األمالً النحوٌة ألبن الحاجب , تحقٌق محمود عبد حسو. 2
. تحقٌق عامر عطا البٌاتً -تومرتكنز العلوم ألبن . 3
. تحقٌق عدنان علً كرموش –سلم العروج فً معرفة المنازل والبروج للحنبلً . 4
.  تحقٌق خضٌر عباس المنشداوي ولم تطبع هذه الرسالة لحد  اآلن –المعونة فً الحساب ألبن الهائم . 5

 وٌروم المركز أعادة الدراسات العلٌا فٌه كهدؾ مستقبلً للمركز 
 :اإلهـداء والتبادل .7

تثمٌناً للعالقات العلمٌة التراثٌة مع المإسسات والمراكز المختصة والجامعات العربٌة ٌقوم  
المركز بإهداء ما قام طبعه ونشره من كتب التراث العربً ومقابل هذا حصل على عدد من الدورٌات 

  . الوطن العربً والنشرات والحولٌات لعدد من الجامعات ودور العلم والمراكز فً
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 زٌارة الوفد اإلٌرانً إلى مركز إحٌاء التراث

 

  األخرى المإسسات العلمٌة  صالت المركز العلمٌة مع مإسسات جامعة بؽداد. 8
للمركز صالت واسعة فً التعاون الدائم مع مإسسات الجامعة وجامعات   القطر والوزارات 

  :-والمإسسات األخرى فً إقامة أنشطة مشتركة أو المشاركة فً أنشطة تلك المإسسات منها 

 .المشاركة فً الدورة الربٌعٌة األولى للجامعة العربٌة األوربٌة الصٌفٌة •

 جامعة بؽداد فً إقامة ندوة مشتركة  -مع كلٌة الطب  •

 جامعة بؽداد ـ فً إقامة محاضرة مشتركة -مع كلٌة العلوم  •

 جامعة بؽداد ـ فً إقامة ندوة مشتركة -مع كلٌة الزراعة  •

 التعاون مع جامعة البصرة ـ فً إقامة ندوة مشتركة  •

 التعاون مع جامعة البصرة ـ إقامة ندوة مشتركة  •

 مع الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة ـ فً إقامة ندوة مشتركة  •

 جامعة بؽداد ـ فً أقامة ندوة مشتركة  -مع كلٌة الطب البٌطري  •

 جامعة بؽداد  فً إقامة ندوة مشتركة  –مع كلٌة التمرٌض  •

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة بؽداد ـ أقامة ندوة مشتركة  •

بٌن المركز وبٌن مركز الدراسات العراقٌة الروسٌة  المشارٌع المشتركة.9
 : اتجامعة فرونش الروسٌة تضمنت االتفاقً معتعاون  عقد المركز اتفاقٌة

والوفود المشتركة لالطالع على التجارب العلمٌة وباألخص التراث العربً  اتتبادل الزٌار •
 االسالمً فً روسٌا 
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دة اللؽة العربٌة ومادة الحضارة العربٌة مابمركز لإللقاء محاضرات ال واارسال تدرٌس •
 االسالمٌة 

 عقد مذكرة التفاهم مع الجامعة التربوٌة فً مدٌنة فرونش الروسٌة  •
المجتمع  خدمة فً العلمً لتراثا.10

 وبكافة التراث العربً االسالمً فً البحث هو المركز أساتذة اختصاص أن المعروؾ من
 وفق عام بشكل اإلسالمٌة العربٌة الحضارة منجزات فانه ٌتم توثٌق  التوجه هذا وفً ضإ مجاالته
 الجهات قبل من منها االستفادة لؽرض الشؤن هذا فً تبحث مإلفات ووضع الحدٌثة المعاصرة الرإٌا
 : التالٌة

عقد المركز ندوات عدة مع بعض مإسسات الدولة , حٌث ٌتفق الطرفان على اختٌار موضوع 
ومن جانب . لمركز ما كتب عن موضوع من قبل علماء العرب والمسلمٌن , قدٌماً معٌن ٌبحث أساتذة ا

 .أخر ٌتناول العاملون فً المإسسات وموضوعات تتناول منجزات العصر الحدٌث 
عدة ) البرٌد وكذلك ندوة المواصالت مع وزارة المواصالت , العقاقٌر الطبٌة ) من هذه الندوات 

ٌة التابع لوزارة الصحة , والتحؾ والهداٌا مع الروضة الحسٌنٌة , مع معهد األعشاب الطب( ندوات
ٌسهم فً معرفة هذه الوزارات والمإسسات المعاصرة عن آلٌة هذه ( التجارة , والداخلٌة , أمانة بؽداد 

 . المإسسات فً التراث وإمكانٌة االستفادة منها الٌوم 
  عن الصناعة فً التراثالتعاون مع وزارة الصناعة فً عقد ندوات مشتركة  -
 التعاون مع وزارة التجارة فً عقد ندوة مشتركة عن التجارة فً التراث  -

 –التعاون مع وزارة االسكان والتعمٌر ندوة مشتركة  -
 التعاون مع وزارة النقل والمواصالت ندوات مشتركة عن البرٌد والنقل واالتصاالت  -
وزارة التربٌة  فً المواسم والمناهج الثقافٌة لبعض مإسساتالتعاون مع وزارة التربٌة والمشاركة   -

  . مثل معهد التطوٌر االداري , ومعاهد اعداد المعلمٌن والمعاهد الفنٌة
التعاون مع امانة بؽداد وعقد ندوات ذات اهتمامات مشتركة اضافة الى ٌوم بؽداد   -
تركة وتهدؾ هذه الندوات الى التؤكٌد على التعاون مع التقٌٌس والسٌطرة النوعٌة فً اقامة ندوات مش  -

 . االلتزام بالقٌم واالمانة فً التعامل
التعاون مع المنظمات واالتحادات العربٌة والجمعٌات حٌث ٌختار المركز المواضٌع التراثٌة التً  -

اتحاد مجالس البحث العلمً العربٌة بعقد  تتوافق مع اهتمامات هذه المإسسات ومن هذه المإسسات
 .مشتركة  دواتن

 : الندوات القطرٌة . 11
الطب فً ندوات مستمرة تعقد ندوة قطرٌة واحدة فً كل سنة تتناول موضوعات علمٌة مختلفة   -

صحٌة , وموضوعات العلوم اإلنسانٌة من لؽة البٌئة الكٌمٌاء والنبات والفٌزٌاء والوالفلك و
الشرعٌة وإسهام المإلفٌن العرب والمسلمٌن وتارٌخ وجؽرافٌة وإدارة وتجارة فضالً عن العلوم 

 .فً ذلك

تعقد ندوة عامة واحدة فً كل سنة تهدؾ إلى تعلٌم : ندوات المخطوطات وتحقٌق النصوص   -
طلبة الدراسات العلٌا منهج تحقٌق المخطوطات والنصوص العربٌة على وفق المنهج العلمً 

 . ئهالمنبع فً التحقٌق بعٌداً عن التحقٌق التجاري ومساو
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عقدت مع المركز الوطنً لعلوم القران فً رئاسة دٌوان الوقؾ الشٌعً : دوة القران والحٌاة ن  -
وتناولت حٌاة اإلنسان فً القران من حٌث الحقوق والواجبات والتشرٌع , والتواصل الحضاري 

النبات , وبٌت مع التارٌخ القدٌم وتطرق القران الكرٌم إلى العمارة والمشاهد المعمارٌة وفلسفة 
العنكبوت , وؼٌرها من البحوث التً أوضحت هذه العالقة الحمٌمة بٌن المواطن ورسالة السماء 

 .وضمان حقوقه وحرٌاته فً مختلؾ العصور

 تقالٌد المركز العلمٌة . 12

عن مدٌنة  من التقالٌد العلمٌة السنوٌة للمركز االهتمام بتوارٌخ المدن العراقٌة فهو ٌعقد سنوٌا ندوة
عراقٌة تبحث عن دور تلك المدٌنة ونشؤتها وطبٌعتها وموقعها واشهر معاهدها العلمٌة واشهر علمائها 

 وما قدمه كل منهم الى العلم فً مجاالته المختلفة 
وتعقد الندوة فً المدٌنة نفسها وبالتعاون مع مإسساتها العلمٌة او الرسمٌة او مع اهل تلك المدٌنة  

 مر الندوة لمدة ٌومٌن بضٌافة اهل تلك المدٌنة نفسها وقد تست
وٌشارك فً اعداد البحوث باحثٌن من المركز والجامعات وباحثٌن من اهل المدٌنة وٌختار          

 . سنة على تاسٌسها  المركز ٌوما مناسبا لعقد الندوة كؤن ٌكون بمناسبة مرور كذا
وم تؤسٌسها وٌتم هذا النشاط بالتعاون مع وتقلٌد سنوي للمركز هو االحتفال بٌوم بؽداد اي ي -

المإسسات التً تحمل اسم بؽداد مثل امانة بؽداد ومحافظة بؽداد وٌخصص هذا النشاط العلمً لعلم من 
الخطٌب البؽدادي , وعبداللطٌؾ : اعالم بؽداد ومإرخٌها واالحتفال بالذكرى االلفٌة لعلمائها مثل 

كما تم االحتفال بالمظاهر الحضارٌة فً بؽداد , بٌت الحكمة . ي البؽدادي , وابن الساعً , وابن الفوط
وٌقام هذا االحتفال احتفاءا . , المدرسة المستنصرٌة , قصور بؽداد , مدارسها , اسوارها , جسورها 

 ندوة ( 14)ببؽداد ودورها فً العلم والمعرفة وخدمة االنسانٌة وقد عقد المركز فً هذا المجال 

المركز فً منهاجه العلمً السنوي االحتفال بعالم عربً فً مجاالت العلوم كما خصص : رابعا  -
مناسبة ٌان المختلفة ودراسة سٌرته وما قدمه الى المعرفة وٌكون هذا االحتفال فً اؼلب االح

 الكندي  ,ابن الهٌثم   , الرازي  لمرور الؾ سنة على وفاته وقد تم االحتفال لعدد من العلماء هم
ابن الفوطً خازن  , ابن الهٌثم ,الجاحظ  ,  بن الندٌم البؽدادي , ٌبعةابن ابً اص ,

 , جابر بن حٌان, القلقشندي عالم موسوعً ,  ابن رشد . ابو الرٌحان البٌرونً, المستنصرٌة 
 .الكندي فٌلسوؾ العرب 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

الدكتور  محاضرة 
فً معهد  رئٌس المركز 
اإلسالمً  التراث 

للدراسات العلٌا  مالٌزٌافً 
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 األفاق المستقبلٌة  للتطور المركز: ثامنا 

 فً النٌة تحوٌل نشاط المركز الى معهد للدراسات العلٌا . 1
 االنفتاح على المجتمع بشكل متكامل. 2
 .للمركز مشروع تحقٌق المخطوطات االنسانٌة والعلمٌة المتواجدة فً المركز. 3

 

 
 
 

 
العنوان 

.  الجادرٌةمجمع   –بؽداد جامعة : الموقع
 47051: رقم المعظم باب برٌد صندوق

 9647785162:  هاتؾ

  www.rashc.uobaghdad.edu.iq : االنترنت على موقعنا

  info.rashc@uobaghdad.edu.iq:  االلكترونً برٌدنا

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rashc.uobaghdad.edu.iq/
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والبحث العلويوصاسة التعلين العالي   

                   جاهعت بغذاد

 

 

 هشكض الذساساث الذوليت
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 شاسك في ئعذاد الذليل

 ًبيل هحوذ سلين. د.م.أ

خيشي عبذ الشصاق جاسن. د.م.أ  

ستاس جباس الجابشي. د.م.أ  

أياد عبذ الكشين هجيذ. د.م  

 اآلًست سويشة ئبشاهين عبذ الشحوي
 

 

 : الخأشٌس

اهدراشبح اهدّهٖج يرنز ؽويٕ خبتؼ هسبيؾج تغداد يخخضص فٕ اهدراشبح اهدّهٖج يرنز 
 ّؽالكبخِب اهدّهٖج، ُّّ ٖشؾٓ  ذاح اهضوج تدّل اهؾبهى اهيخخوفج ٌّغيِب ّكظبٖبُب ّشٖبشبخِب

خّفٖر اهيؾوّيبح اهيخؾولج تذهم ّخٌغٖيِب ّخٖشٖر خٌبّهِب تِدف خٌيٖج اهتضد اهؾويٕ ّاالرخلبء تَ ل
اهنبفٖج ّاهدكٖلج هوتبضذًٖ ّضٌبػ اهشٖبشج ّأضضبة افدًا يً رّافد خّفٖر اهيؾوّيبح ر هٖنًّ

اهلرار فٕ اهتالد إشِبيًب يٌَ فٕ خديج اهتضد اهؾويٕ يً ٌبضٖج ّاهيضوضج اهؾبيج يً ٌبضٖج 
 .ذبٌٖج

يؾِد اهدراشبح اٗشّٖٖج " تبشى  1980شتخيتر / شِر أٖوّل إهٓ يرنز الخأشس ّٖرسؼ   
دّل آشٖب ّأفرٖلٖب يً خالل اهخؾرف تشنل ّافًٖب ؽوٓ ّنبً اهغرط يً خأشٖشَ " ث ّاألفرٖلٕ

ّنبً . دراشج اهشؤًّ اهشٖبشٖج ّاالكخضبدٖج ّاالسخيبؽٖج ّاهخبرٖخٖج ّاهسغرافٖج هولبرخًٖ 
         . يرختعب آٌذام تبهسبيؾج اهيشخٌضرٖج 

 1987/  3/  19فٕ " هذبهد يرنز دراشبح اهؾبهى ا" اهيرنز ّأضتص ٖؾرف تبشى خّشؼ     
أيرٖنب  –أفرٖلٖب  –ّاُخى تدراشج اهشؤًّ اهشٖبشٖج ّاهؾالكبح اهدّهٖج هولبراح اهذالد آشٖب 

ُخيبى ؽج تغداد، ّاخشؼ ٌعبق اسبى –اهالخٌٖٖج ، ّارختع يٌذ ذهم اهخبرٖخ تنوٖج اهؾوّى اهشٖبشٖج 
هٖؾٌٓ تبهشؤًّ " ح اهدّهٖج يرنز اهدراشب" شى تب 1990أنذر ، ّضبر ٖؾرف فٕ ؽبى  اهيرنز

سبيؾج  –تنوٖج اهؾوّى اهشٖبشٖج  ارختبعَ اشخيراهشٖبشٖج ّاهؾالكبح اهدّهٖج هؾيّى كبراح اهؾبهى ّ
 .تشنل يتبشر ترئبشج سبيؾج تغداد  1996اترٖل / تغداد ضخٓ ٌٖشبً 

ٌذ خأشٖشَ ضيل ىإذ ، اهخٕ خِخى تبهلظبٖب اهدّهٖجاهيرانز اهتضذٖج  أكدى ّأّل  ٖؾد اهيرنز يًّ
يشؤّهٖج يخبتؾج ّرضد األضداد اهدّهٖج ّإخظبؽِب هوتضد ّاهخضوٖل ّخلدٖى رؤْ ّخضّراح 
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ّاهتضد فٕ خأذٖرُب ؽوٓ اهيشخًّٖٖ اإلكوٖيٕ  إهَٖ خوم األضداد يشخلتاًل ٖينً أً خؤّلهيب 
 ّنبٌح ّيب خزال يشؤّهٖج اهتضد فٕ اهلظبٖب اهدّهٖج ُٕ يشؤّهٖج أكشبيَ اهرئٖشج. ّاهيضوٕ 

س ٖؾٌٓ أيرٖنب ّأّرتب فظال ؽً كشى خبىهٓ كبراح اهؾبهى، آشٖب، أفرٖلٖب ػ اهيّزؽج يٌبعلًٖب
 .تبهدراشبح اإلشخراخٖسٖج، اهخٕ خشنل يضّر اُخيبيبخَ ّاُخيبى اهتبضذًٖ اهخدرٖشًٖٖ فٕ اهيرنز

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 السادة  سؤساء الوشكض هٌز التأسيس
 اهيدث االشى ح
    1987 -1980 يحًٕد يحًذاألعزبر انذكزٕس صجبػ  1

  1993 -1987 األعزبر انذكزٕس ععذ َبعٙ عٕاد 2

  1993-1993 األعزبر انذكزٕس عجذ انغفٕس كشٚى عهٙ 3
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  1996-1993 األعزبر انذكزٕس كبظى ْبشى َعًخ 4

  2004-1996 األعزبر انذكزٕس يحًذ عٕاد عهٙ 5

  2004-2004 األعزبر انذكزٕس َبظى عجذ انٕاحذ عبعٕس 6

  2005-2004 األعزبر انًغبعذ انذكزٕس ضبس٘ سشٛذ انٛبعٍٛ 7

 2006 -2005 األعزبر انذكزٕس عجذ انغالو إثشاْٛى ثغذاد٘ 8

 2011 -2006 األعزبر انًغبعذ انذكزٕس خٛش٘ عجذ انشصاق عبعى 9

 -2011 األعزبر انًغبعذ انذكزٕس َجٛم يحًذ عهٛى 10

 الكادر العلمً فً المركز
  المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه الكادر العلمً
 39 1 13 25 المالك الدائم

 : الدرجات العلمٌة فً المركز
 مدرس مساعد مدرس مساعد أستاذ أستاذ الدرجات العلمٌة

 1 11 17 9 
 

   : الكوادر المساعدة والوظٌفٌة

 فما فوق إعدادٌة دبلوم بكالورٌوس الكادر المساعد 

 11 3 12 الدائم المالك
 العراق أبناء( 2) 1 3 المالك المإقت

      

 
  : المركز أهداف

وزارة التعلٌم العالً والبحث ل السٌاسات العامةانجاز البحوث والدراسات العلمٌة فً ضوء  -1
 ., وسٌاسة المركز وخططه البحثٌةبؽدادالعلمً ورئاسة جامعة 

البحوث والدراسات المعمقة ذات الصلة بالشإون الدولٌة بما ٌعٌن صانع القرار إجراء  -2
وتصورات علمٌة  دقٌقة ووافٌةالسٌاسً فً العراق على اتخاذ القرارات طبقاً لمعلومات 

.  موضوعٌة
بتطوٌر السٌاسات والمواقؾ ورصد المتؽٌرات فً ضوء  فٌما ٌتعلقالمشورة  قدٌمت -3

 .وتفاعالت العالقات والسٌاسة الدولٌة دول العالم حركولٌة وتالدوالتحضٌرات المعطٌات 
 أهداؾتوفٌر المعلومات الدقٌقة التً تخدم عملٌة التنمٌة الشاملة للبلد بما ٌحقق وحدة  -4

مإتمرات الندوات والقامة إخبرات والالبحث العلمً وما ٌقتضٌه ذلك من تعاون وتبادل 
 .مشتركة مع بلدان العالمالعلمٌة ال

 تحدٌثالمساهمة فً تطوٌر البحث العلمً فً مجال الدراسات الدولٌة من خالل  -5
و أموضوعات  واقتراحالعلوم السٌاسٌة  وأقساملكلٌات الموضوعات التً تدرس فً ا
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 األولٌة مفردات جدٌدة لتطوٌر البحث العلمً, ووضع خبرته فً خدمة طلبة الدراسات
 .العلٌاو

راسات العلمٌة التطبٌقٌة المتعلقة بالبنٌة الداخلٌة ٌسعى المركز للنهوض بمستوى الد -6
 .والدولٌة ولدول العالم ذات الوزن السٌاسً  ودراسة مدى انعكاسات ذلك على العراق

 وأعضاء ,واألجنبٌةالعربٌة  ناظرةالعالقات مع مراكز الدراسات والبحوث الم أوسع إقامة -7
اآلراء لتعاون معها وتبادل الهٌئات التدرٌسٌة والمتخصصٌن فً مختلؾ الجامعات ل

 . فً مجاالت اهتمامه كافة المعلومات والخبراتو
. العلمٌة وأهدافهاستضافة المختصٌن والخبراء والباحثٌن للعمل على وفق خطة المركز  -8
 لعالقةذات ا وخاصة الشإون الدولٌة حول مختلؾعقد المإتمرات والندوات العلمٌة  -9

 .والتؤثٌر فٌهبالعراق 
 وإجراء خارج العراق للدراسة والتدرٌب  إلى الباحثٌن فً المركز إٌفادالعمل على  -10

 البحوث والمشاركة فً الندوات والمإتمرات العلمٌة التً تقٌمها المراكز والجامعات
 .مماثلة ختصاصاتاتً لها ال والمإسسات األكادٌمٌة

 

 

 أهن الىشبطبح الخً ٌلون تهب الهركز
اهخعج اهتضذٖج اهؾبيج ، فظاًل ؽً ؽدد يً  فٕ ظّءإسراء اهدراشبح ّاهتضّد اهؾويٖج .1

 .اهتضّد اإلظبفٖج اهخٕ ٖرْ اهتبضذًّ إينبٌٖج تضذِب خبرر اهخعج 
ؽلد يؤخير شٌّٔ ؽبى ، ٖؾد يِرسبًٌب ؽويًٖب رئٖشًب هويرنز، ٖدؽٓ هويشبرنج فَٖ أنتر ؽدد يً .2

 .ح اهؾراكٖج ّاهؾرتٖج ّاهدّهٖج ّاهنذٖر يً اهشخضٖب انًزخصصٍٛ
ث ّاهخؾظٖد إضدار يسوج ؽويٖج يخخضضج يضنيج فضوٖج يؾخيدث ألغراط اهخركٖج اهؾويٕ.3

 ." دراشبح دّهٖج" ُٕ يسوج :ISSN 1992 -9250ّخضيل اهركى اهدّهٕ
" اهيرضد اهدّهٕ "إضدار شوشوج يً اهخضوٖالح هألّظبػ ّاهيخغٖراح اهيِيج خضح ؽٌّاً .4

 .ر فضوٕ ُّٕ إضدا
 .إضدار شوشوج دراشبح يخرسيج ، ُّٕ فضوٖج  أٖظب .5
 .شِرًٖب ( أّراق دّهٖج)إضدار دّرٖج .6
 .ؽلد ٌدّاح شِرٖج هنل كشى . 7
 ( .اهيوف اهشٖبشٕ )ؽلد ضولبح ٌلبشٖج ٌضف شِرٖج خضدر ّكبئؾِب فٕ يعتّػ ٖضيل اشى .8
اهشبشج اهيرئٖج ، ّفٕ اهترايز يشبرنج ؽدد يً تبضذٕ اهيرنز فٕ ضّاراح ذلبفٖج ؽوٓ .9

 .يً اهؾرتٖج  اهنخبتج فٕ اهضضف اهؾراكٖج ّتؾٍط اهشٖبشٖج اإلذاؽٖج فظاًل ؽً
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 .ؽلد شيٌبراح خبضج هودراشبح اهيضدّدث . 10
ؽلد شوشوج يً دّراح اهخؾوٖى اهيشخير داخل اهيرنز ّاهيشبرنج فٕ دّراح اهخؾوٖى اهيشخير .11

 .يضبظراح تسبيؾج تغداد يً خالل إهلبء ال
كٖبى تؾط تبضذٕ اهيرنز تبهخدرٖس فٕ اهدراشبح األّهٖج ّاهؾوٖب فٕ نوٖبح اهؾوّى اهشٖبشٖج .12

 .ّاهنوٖبح اإلٌشبٌٖج األخرْ ّتضشة اهضبسج 
هؾدد يً اهعوتج ( اهيبسشخٖر ّاهدنخّراٍ ) اإلشراف ؽوٓ رشبئل ّأعبرٖص اهدراشبح اهؾوٖب .13

 .كشج تؾظِب اٗخر يً خبرر اهيرنز ، ّاهيشبُيج فٕ يٌب
اشخظبفج ؽدد يً اهشخضٖبح اهؾرتٖج ّاألسٌتٖج يً داخل اهؾراق ّخبرسَ إلهلبء .14

 . اهيضبظراح 
 .خلدٖى اٗراء االشخشبرٖج اهيخخضضج هؾدد  يً يؤششبح اهدّهج اهيؾٌٖج .15
 .اهيشبرنج فٕ اهيؤخيراح ّاهٌدّاح اهؾويٖج داخل اهؾراق ّخبرسَ .16
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 لدراسات الدولٌة منذ التأسٌسإصدارات مركز ا
 

 تارٌخ اإلصدار اسم اإلصدار ت
 1987 -1980 إصدارات المعهد 1
 1981 نشرة آسٌا وأفرٌقٌا 2
 1994 مجلة دراسات دولٌة 3
 2006 -1999 متابعات دولٌة 4
 1994 الراصد الدولً 5
 1994 محطات إستراتٌجٌة 6
 1994 شخصٌات سٌاسٌة 7
 1994 ترجمات 8
 1994 قضاٌا دولٌة 9

 2002 أصداء ثقافٌة 10
 2004 -1999 أوراق افرٌقٌة 11
 2004 -1999 أوراق آسٌوٌة 12
 2004 -1999 أوراق أمرٌكٌة 13
 2004 -1999 أوراق إستراتٌجٌة 14
 2004 -1999 أوراق أوروبٌة 15
 2004 الملؾ السٌاسً 16
 2006 المرصد الدولً 17
 2006 أوراق دولٌة 18
 2000 دراسات مترجمة 19
 2006 دراسات إستراتٌجٌة 20

 
 
 
 

 : لجنة الترقٌات العلمٌة
, تشهد لجنة الترقٌات وأكادٌمٌاً نتٌجة للتمٌز الذي ٌشهده المركز من حٌث النتاج الفكري علمٌاً 

العلمٌة بمركز الدراسات الدولٌة, حركة فاعلة من األساتذة باتجاه الحصول على مراتب علمٌة 
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علٌا, وتتحمل لجنة الترقٌات العلمٌة عناء تلك العملٌة بؽٌة االرتقاء بالمستوى العلمً واألكادٌمً 
.  ألساتذة المركز

  

 : اللجنة العلمٌة
الخطة السنوٌة للمركز, وتنسٌقها بؽٌة  متابعةتحرص اللجنة العلمٌة بمركز الدراسات الدولٌة على 

 كما تقوم بإحالتها إلى الخبراء الستكمالفً المركز إخراجها بما ٌنسجم وطبٌعة عمل األقسام 
نشرها فً مجلة المركز الفصلٌة أو دورٌة قبل للخطة السنوٌة للمركز, إجراءات إنجازها وفقاً 

من قبل أصحابها إلى المجالت  إحالتهاأو  "دراسات إستراتٌجٌة"أو سلسلة" المرصد الدولً"
. وخارجهاألكادٌمٌة العلمٌة الرصٌنة داخل العراق 

 
 

 دوساث التعلين الوستوش
 " . أنًبَٛب ٔانمشٌ انمبدو " دٔسح ثعُٕاٌ  -1

 " .انُظبو انذٔنٙ إنٗ أٍٚ " دٔسح ثعُٕاٌ  -2

 " .يعضالد آعٕٛٚخ " دٔسح ثعُٕاٌ   -3
 " .انًزحذح انٕالٚبد ٔالع ٔيغزمجم انعاللخ ثٍٛ  انعشاق " دٔسح ثعُٕاٌ  -4

 " .خبطشْب ٔوأثعبدْب : انعٕنًخ " دٔسح ثعُٕاٌ  -5

 

  : الضياساث
 .18/2/1993صٚبسح ٔفذ يٍ يشكض انذساعبد األكبدًٚٛخ انجهغبس٘ فٙ -1
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فٙ " . انزطٕساد فٙ انُظبو انغٛبعٙ انجبكغزبَٙ " نهغفٛش انجبكغزبَٙ ثعُٕاٌ  يحبضشح-2
30/3/1998. 

" انًبضٙ ٔآفبق انًغزمجم : انُٓذ انُٕٔٚخ عٛبعخ " يحبضشح نهغفٛش انُٓذ٘ ثعُٕاٌ -3

14/12/1998 . 
. انعشالٛخ  –اعزضبفخ انغٛذ انمبضٙ عجذ انمبدس كبيٕػ سئٛظ عًعٛخ انصذالخ انجبكغزبَٛخ -4

 .1999/ 25/7األحذ 

انذكزٕس رٛى َججهٕن يذٚش يشكض انذساعبد انعشثٛخ ٔاإلعاليٛخ فٙ عبيعخ  اعزضبفخ األعزبر-5
 .25/3/2000انغجذ . ثشٚطبَٛب -أكغزش

يغزمجم انعاللخ ثٍٛ انعشاق ٔاأليى " اعزضبفخ انذكزٕس عبدل انكٛبس ٔإنمبء يحبضشح ثعُٕاٌ -6

 .11/3/2001األحذ " انًزحذح 
يحبضشح  انغكشرٛش األٔل أو عٙ ثبَذ٘ ٔإنمبءاعزضبفخ انغفٛش انُٓذ٘ انغٛذ ثٙ ثٙ عٙ ٔ-7

 7/2002/  30انضالصبء " أصيخ انمٕح " ثعُٕاٌ 

يحبضشح ٔحهمخ َمبشٛخ عٍ انعاللبد  نًبنٛض٘ عجذ انهطٛف ثٍ أَظ ٔإنمبءاعزضبفخ انغفٛش ا-8
 24/9/2002انضالصبء. انًبنٛضٚخ  –انعشالٛخ 

 . 27/9/1999عفٛش عًٕٓسٚخ انًٍٛ انغٛذ سٚبض عًش انكعجٙ ٕٚو االصٍُٛ  اعزضبفخ-9

انصُبعخ " ثعُٕاٌ إنمبء يحبضشح عٛذ انًغؤٔل انضمبفٙ االَذَٔٛغٙ ٔاعزضبفخ ال-10
 .4/7/2000ٕٚو انضالصبء انًٕافك " االعزشارٛغٛخ االَذَٔٛغٛخ ٔانزعهٛى انعبنٙ انًغبَذ نٓب 

 16/10/1999انغجذ . اعزضبفخ انمبئى ثبعًبل عهطُخ عًبٌ  -11

األيشٚكٛخ  –انًفبٔضبد انعشالٛخ " عمذ َذٔح يشزشكخ يع يشكض انعشاق نهذساعبد ثعُٕاٌ -12
 .9/6/2008االصٍُٛ " 

االعزشارٛغٛخ " عمذ َذٔح يشزشكخ يع يشكض انعشاق نهذساعبد فٙ ديشك عٕسٚب عٍ -13

 . 2008 "أليشٚكٛخ اصاء انعشاق ٔانًُطمخ ا
عمذ حهمخ َمبشٛخ يشزشكخ يع انًشكض انذٔنٙ نهذساعبد االعزشارٛغٛخ ٔانًغزمجهٛخ فٙ -14

 .انمبْشح 

عٍ االَغحبة  سكض ثبحش فٙ ثٛشٔدعمذ يؤرًش يشزشن يع يشكض انعشاق نهذساعبد ٔو-15
 2010 األيشٚكٙ يٍ انعشاق

انعهٕو انغٛبعٛخ فٙ يعٓذ  سٔفغٛش انفشَغٙ ثٛشَبس ثبد٘ اعزبراعزضبف انًشكض انت-16

 .23/5/2010ثبسٚظ / انذساعبد انغٛبعٛخ 
 . 9/12/2009-6اعزضبف انًشكض انغٛذح غبثٙ كشاعٛش يٍ عُٕة افشٚمٛب نهًذح يٍ  -17

ٔأنمٗ يحبضشح ثزبسٚخ  -نجُبٌ  –اعزضبف انًشكض األعزبر انذكزٕس عجذ انحغٍٛ شعجبٌ  -18
7/10/2010 . 

 . 6/2/2011اعزضبف انًشكض انمبئى ثبألعًبل انكٕس٘ انغُٕثٙ فٙ  -19

انزطٕساد انغٛبعٛخ  اعزضبف انًشكض انغفٛش انكٕس٘ انغُٕثٙ ٔأنمٗ يحبضشح عٍ -20
 .7/2/2011 ٌ عاللزٓب يع انعشاقٔااللزصبدٚخ نجالدِ ٔعبَت و

 

 

  اث االهتوام الوشتشكى هع الجاهعاث والكلياث بالوواضيع رالتعاو
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 .جامعة بابل -1

 .الجامعة االسالمٌة العالمٌة فً مالٌزٌا -2

 .جمهورٌة مصر العربٌة ,معهد الدراسات السٌاسٌة-3

 .بٌت الحكمة -4

 . , بٌروتمركز العراق للدراسات-5

 .جامعة الموصل -الدراسات التركٌةمركز -6

 .جامعة البصرة  .-مركز دراسات الخلٌج العربً-7

 .جامعة البصرة  –مركز الدراسات االٌرانٌة -8

 . , دائرة التخطٌط السٌاسًمعهد الخدمة الخارجٌة –وزارة الخارجٌة  -9

 .كلٌة الدفاع الوطنً  –وزارة الدفاع -10

 

 

 

 :مناظرة البحثٌة الالتعاون مع المراكز العلمٌة و
 

 االمارات العربٌة المتحدة –مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة -1

 المركز العربً للدراسات االستراتٌجٌة-2

 الجامعة االردنٌة –مركز دراسات الشرق االوسط -3

 .مركز الدراسات السٌاسٌة والدولٌة -4

 .جامعة الموصل  –مركز الدراسات التركٌة  -5

 . بٌروت –مركز دراسات الوحدة العربٌة  -6

 .جامعة الكوفة  –مركز دراسات الكوفة  -7

 

 

 

 

 

 

  : بروتوكوالت تعاون فعلٌة
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 عبيعخ انمبْشح –يشكض انذساعبد اٜعٕٛٚخ  -1
 .انًشكض انعشثٙ نهذساعبد االعزشارٛغٛخ -2

 .نٛجٛب -يشكض انذساعبد ٔانجحٕس -3

يزكشح رفبْى نهزعبٌٔ انعهًٙ ٔانزجبدل انًعشفٙ يع انًشكض انذٔنٙ نهذساعبد انًغزمجهٛخ  -4
 .انمبْشح  –ٔاالعزشارٛغٛخ 

 .عبيعخ انمبْشح  –يزكشح رفبْى يع يعٓذ انجحٕس ٔانذساعبد األفشٚمٛخ  -5

 .عبيعخ انذٔل انعشثٛخ  –يزكشح رفبْى يع يعٓذ انجحٕس ٔانذساعبد انعشثٛخ  -6

 

  : ث العلويت السٌويتالوإتوشا
 . 1996" انعشاق ٔانمٕٖ انكجشٖ " انًؤرًش انعهًٙ انغُٕ٘ األٔل ثعُٕاٌ  -1

 . 1997" انعشاق ٔانجٛئخ االلهًٛٛخ " انًؤرًش انعهًٙ انغُٕ٘ انضبَٙ ثعُٕاٌ  -2
 . 1998" انعشاق ٔيحٛطّ انعشثٙ " انًؤرًش انعهًٙ انغُٕ٘ انضبنش ثعُٕاٌ  -3

انًفبْٛى ٔانصٛبغبد األيُٛخ انغذٚذح فٙ انًُطمخ " انغُٕ٘ انشاثع ثعُٕاٌ انًؤرًش انعهًٙ  -4

 . 1999" انعشثٛخ ٔاَعكبعبرٓب عهٗ األيٍ انمٕيٙ انعشثٙ 
 2000" .انعشة ٔانمشٌ انمبدو " انًؤرًش انعهًٙ انغُٕ٘ انخبيظ ثعُٕاٌ  -5

اللهًٛٛخ فٙ انمشٌ انحبنٙ رٕاصَبد انمٕٖ انذٔنٛخ ٔا" انًؤرًش انعهًٙ انغُٕ٘ انغبدط ثعُٕاٌ  -6

 2001" . ٔيٕلع انٕطٍ انعشثٙ يُٓب 
لٕح : اإلسْبة انذٔنٙ فٙ انمشٌ انحبد٘ ٔانعششٍٚ" انًؤرًش انعهًٙ انغُٕ٘ انغبثع ثعُٕاٌ  -7

 2002" انحك أو حك انمٕح 

 . 2003" انعشاق فٙ ظم انًزغٛشاد انشاُْخ " انًؤرًش انعهًٙ انغُٕ٘ انضبيٍ ثعُٕاٌ  -8
آفبق انذًٚمشاطٛخ ٔيؤعغبد انًغزًع انًذَٙ فٙ " رًش انعهًٙ انغُٕ٘ انزبعع ثعُٕاٌ انًؤ -9

 . 2005" انعشاق 

 . 2006" انعشاق ٔدٔل انغٕاس " انًؤرًش انعهًٙ انغُٕ٘ انعبشش ثعُٕاٌ  -10
االعزشارٛغٛخ األيشٚكٛخ اصاء انعشاق ٔيٕلف " انًؤرًش انعهًٙ انغُٕ٘ انحبد٘ عشش ثعُٕاٌ  -11

 .2008" انذٔنٛخ يُٓب انمٕٖ 

" انٕالع ٔانطًٕػ : عٛبعخ انعشاق انخبسعٛخ " انًؤرًش انعهًٙ انغُٕ٘ انضبَٙ عشش ثعُٕاٌ  -12
2009 . 

 

 العذد عٌواى الٌشاط ث

 19 فٙ خذيخ انًغزًع 1

 12 انًؤرًشاد انغُٕٚخ 2

 5 انزعهٛى انًغزًش 3

 6 ثشٔرٕكٕالد رعبٌٔ فعهٛخ 4
 6 رعبٌٔ يع يشاكض ثحضٛخ 5

 10 ٌٔ يع يشاكض ٔعبيعبد ٔكهٛبد  ارع 6

 2 يؤرًشاد يشزشكخ داخم انعشاق 7
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 3 يؤرًشاد يشزشكخ خبسط انعشاق 8

 
 
 
 
 
 

 الهركز وزٌبدث الوعً تبللضبٌب الدولٌج
يسيّػ تضّد اهخعج اهشٌّٖج تؾٌبٌِّٖب ّخفبضٖوِب خلدى خالضج هلظبٖب ّيشنالح ّأزيبح 

 فبؽاًل فبهيرنز ٖؤدٔ دّرًا ذهمفظال ؽً ّ، عرٖلِب إهٓ اهضلشنالح ضوح أّ فٕ ٌّيبذر هى
فبهؾٌبًّٖ  ،فٕ زٖبدث اهّؽٕ تبهلظبٖب اهّعٌٖج يً خالل اهيؤخيراح ّاهٌدّاح ّاهضولبح اهٌلبشٖج

يب ٌٖخز ؽٌِب يً دراشبح ّتضّد ّأّراق تضذٖج خشِى فٕ رئٖشج هنل يً ُذٍ اهفؾبهٖبح ّال
تبهيضوضج ضّرث ؽبيج ّخؤدٔ إهٓ ٌشر اهّؽٕ اهّعٌٕ إذراء اهضرنج اهؾويٖج فٕ اهؾراق ة

 :اٗخٕ تيخخوف اهلظبٖب اهدّهٖج يً خاللّ.  اهؾبيج
اهتضّد اهيلديج تيخخوف اهلظبٖب اهدّهٖج فرشج ّاشؾج يً األفنبر ّاهخضوٖالح  كّدىح: الخعمٌن  -1

شٖيب يٌِب ّاالشخٌخبسبح خفٖد فٕ يشأهج اهخؾوى ّزٖبدث اهّؽٕ ؽوٓ يشخّْ اهٌختج اهيخؾويج ّال
 .خوم اهخٕ خؾٌٓ تبهلظبٖب اهدّهٖج 

إً يب ٖلدى يً ٌخبسبح خؤدٔ اهٓ خّشٖؼ اهسبٌة اهيؾرفٕ ّاإلدرانٕ تبهٌشتج هغٖر :  الخذلٌف -2
 . اهيخخضًٖ يً اهيذلفًٖ ّاهيِخيًٖ، ّتذهم ٖخشؼ ٌعبق اهفبئدث ّخخشؼ كبؽدث اهّؽٕ اهّعٌٕ

إً خشوٖع اهظّء ؽوٓ اهلظبٖب اهدّهٖج ّإخظبؽِب هوتضد :  هو خجبرة اٍخرٌو اإلفادة3-
ّاهخضوٖل ٖؤدٖبً إهٓ اهخؾرف ؽوٓ اهخفبؽالح فٕ يخخوف يسبالح اهؾالكبح اهدّهٖج 

 .ّخسٌٖة اهؾراق خأذٖراخِب اهشوتٖج ّاإلفبدث يً آذبرُب االٖسبتٖج

 :عالوث عمى هب خلدن فإو الهركز ٌشهن تشكل فبعل فً
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خشنل كبؽدث تٖبٌبح ّيؾوّيبح ّخضوٖل ّدراشبح رفد اهنوٖبح ّاهيؤششبح اهخؾوٖيٖج تتضّد  . أ
ٍِ اهيؤششبح  .يِيج ُذ

يّانتج اهخعّراح اهؾويٖج اهؾبهيٖج ذاح اهضوج تبالخخضبص، ّذهم يً خالل أداء تبضذَٖ   . ب
هدراشبح خّانة اهيشخسداح ؽوٓ اهشبضج اهشٖبشٖج اهدّهٖج ّاهيخغٖراح ّاهخعّراح اهؾبهيٖج، 

 .ّخلدى رؤْ ّخضّراح هخفبؽالخِب اهيشخلتوٖج

خلدى اهيشّرث أّ اهرأٔ اهذٔ ٖشِى ٖؾد اهيرنز يؤششج يِيج يً يؤششبح اهفنر ّاهخفنٖر اهخٕ   . ت
 .اهشٖبشبح اهؾبيج ّاخخبذ اهلراراحفٕ ضٖبغج 

ٌشبعبخَ اهؾويٖج فٕ خديج اهيسخيؼ  يً خالل  يرنز اهدراشبح اهدّهٖج دّرًا يِيًب ٌإدي  . ث
 .ّاهذلبفٖج اهيخخوفج

 
 
 
 

 العالقة بين المركز والجامعة
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اهشٖبشج اهؾبيج هوسبيؾج ٌّشبعبخَ اهؾويٖج خأخٕ اٌشسبيًب يؼ ً دّر يرنز اهدراشبح اهدّهٖج إ 
 :ى فٍٕيً نل ٖس سزًء ّضفَفبهيرنز ة .فٕ اهيسخيؼ ُبالشٖيب فٖيب ٖخؾوق تدّر

 .خفؾٖل دّر اهسبيؾج ّيرانز اهتضد اهؾويٕ فٕ يسبل خديج اهيسخيؼ ّاهدّهج  -1
اهؾويٖج فٕ يسبل اهؾوّى إرشبء اهخلبهٖد اهؾويٖج ّخنرٖشِب فٕ اإلفبدث يً يرانز اهتضّد  -2

 .اهشٖبشٖج هوخؾبعٕ يؼ اهيعبهة ّاهيشنالح اهداخوٖج ّخضدٖبح اهتٖئج اهخبرسٖج 
رفد ضبٌؾٕ اهلراراح ّيخخذِٖب فٕ يخخوف يؤششبح اهدّهج اهرشيٖج ّؽوٓ نل اهيشخّٖبح  -3

، ّاهيؾًٌٖٖ ّاهيِخيًٖ يً اهيؤششبح األخرْ غٖر اهرشيٖج ، تبٗراء ّاهيشّرث ّاألفنبر 
ّفق رؤْ ؽويٖج ّؽيوٖج ّفٕ إعبر يب ٖخدى ّٖشبؽد ؽوٓ خضلٖق اهيضوضج ؽوٓ يخخضضج ال

 .اهؾبيج ّاهخعوؾبح اهّعٌٖج 
االشخفبدث يً اهٌخة اهيخخضضج يً ذّٔ اهنفبٖج ّاهخترث اهؾويٖج فٕ اكخراش ّضٖبغج  -4

ٖج ّضرنخَ اهشٖبشبح اهؾبيج هوتالد ، اهشٖبشٖج ّاأليٌٖج ّيب ٖخؾوق يٌِب تؾالكبح اهؾراق اهخبرر
ٌّشبعَ فٕ اهيضٖعًٖ اإلكوٖيٕ ّاهدّهٕ ، ّاشخراخٖسٖبح خضلٖلِب ّيخبتؾج ٌخبئسِب ّخغذٖخِب 

 .اهؾنشٖج 

اهخؾبًّ اهتٌبء يؼ يؤششبح اهدّهج ّاهيسخيؼ نبفج هخضلٖق أؽوٓ كدر يينً يً اهفبؽوٖج  -5
ْ غبٖبح هوشٖبشبح اهخٕ خضبؿ ّاهلراراح اهخٕ خخخذ ّاالشخراخٖسٖبح اهخٕ خختؼ هوّضّل إل

 .اهيضوضج اهؾبيج ّاألُداف اهّعٌٖج 
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 سبل االرتقاء بأداء مركز الدراسات الدولية

خّافر يؾعٖبح ؽدث يٌِب  –ّيً خالل اهخسرتج  –ٖخعوة اهركٕ تيرنز اهدراشبح اهدّهٖج  
 :اٗخٕ 

تبهنبدر اهؾويٕ اهيخخضص ، ّاهخرنٖز ؽوٓ ذّٔ االخخضبص فٕ اهيسبل اهتضذٕ  الرخلبءا -1
 .اهيؾٌٕ 

خشِٖل إسراءاح االٌفخبش ؽوٓ اهيضٖعًٖ اإلكوٖيٕ ّاهؾبهيٕ تغٖج االخضبل ّاهخّاضل يؼ  -2
 .اهختراح اهخبرسٖج هخوق يؤششج ؽويٖج فبؽوج 

ضٖج، ّنل ضشة اخخضبضَ يً الدّراح يخخبتؾج هونّادر اهتضذٖج هخؾوى يخخوف اهوغبح إكبيج  -3
 .سل خفؾٖل دّر اهيرنز اهتضذٕ ، ّرفدٍ تيخخوف اهوغبحأ

خفؾٖل اإلفبدث يً اهيرنز يً كتل ّزاراح اهدّهج ، نل ضشة اخخضبضِب ّّظؼ اهسِد  -4
ٖخعوؼ  يرنز اهدراشبح اهدّهٖج األنبدٖيٕ فٕ خديج ضبٌؼ اهلرار اهشٖبشٕ ّفٕ نل األضّال فئً

ّخلدٖى اهشٖبشخًٖ اهداخوٖج ّ اهخبرسٖج،  هراشيٕ ّيخععٕ ّيٌفذٔتٌم خفنٖر  إهٓ أً ٖنًّ
 أضضبة اهلرار ، هٖنًّر ؽويٕ ّّاكؾٕ هضرنج اهشٖبشج ّاهؾالكبح اهدّهٖجتدائل يً يٌغّال
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خسشٖر اهِّث تًٖ يؼ اٗخر شّاء إكوٖيٖب أى دّهٖب، ُّّ يب ٖخعوة أنذر ضرٖج فٕ اهخؾبيل 
 .ؽبيج ّاألُداف ّاهخعوؾبح اهّعٌٖجالاألنبدٖيٕ ّاهشٖبشٕ خديج هويضوضج 
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Lec. AYAD ABDULKAREEM MAJEED  

Miss. Samira Ibrahim Abdul Rahman  

Founding 

  The center is a scientific entity, devoted to study governmental systems, 
issues, policies, foreign  affairs  and international relations of various 

states in the world . It seeks to provide studies, create and collect database, 

classify data and make information available for those who are interested 
.This will upgrade the Knowledge in these aspects . 

 

The center was founded in September 1980 under the name of “Institute of 
African and Asian Studies” . It was supervised by AL-Mustansiriya 

University. 

On 19
th
 March, 1987, the center was renamed as “Center for Third World 

Studies” that studied the political affairs and international relations of 

Asia, Africa and Latin America. It was supervised by the college of 

Political Science at University of Baghdad . 
In 1990, the center was named the “Center for International studies’’. It 

has been concerned with the international politics and relations all over the 

world.  
The center was separated from the College of Political Science in April 

1996 and was made an independent entity under the supervision of the 

University of Baghdad.  
The cente

,
s researchers are developing strategic insights and bipartisan 

policy solutions to help decision makers chart a course toward a better 

world. They conduct researches and analysis and develop policy initiatives 
that look into the future and anticipate change.  

 The centers committed to understanding the world in all its complexity to 

promote responsible developments. So, it consists of five departments:   

1) Department  of Strategic Studies 

2) Department  of African Studies 

3) Department  of Asian Studies 

4) Department  of European Studies  

5) Department  of American Studies 

  

Objectives 
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1. Offering academic studies and scientific researches in accordance 

with the requirements of higher studies and scientific research of 

the University of Baghdad.  

2. Providing consultation and guidance concerning developing 

policies and attitudes and anticipating changes in the light of 

international facts and the experiments of other countries in these 

fields.  

3. Providing accurate information that serves the overall 

development process of Iraq and Arab scientific research. Thus, the 

center will need cooperating and exchanging scientific experiences 

and running common conferences with equivalent centers on 

reciprocal basis. 

4-Taking part in the development of the scientific research in the 

field of international studies by reviewing topics studied in the 

faculties and the departments  of political science, suggesting 

subjects cope with scientific developments and offering the 

experiences, researches and studies written by centers researchers, 

 to the students  of postgraduate studies, or supervising  them . 

5- Contributing to deeper understanding of the complexities of the world.  

6- Providing the policy makers and students with an invaluable resource 

by injecting in formed, fresh thinking in to  policy makers process to 

the end, the centers programming and research agenda are dedicated 

to what is and what ought to be on the  mind of policy makers, 

diplomats, and scholars since its founding in 1980, an impressive array 

of talents scholars directed the center:  

 

Activities  

 

1- Running conferences, seminars and symposia on international 

Politics. 
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2- Exchanging visits among professors, researchers and orientalists of 

different universities and educated elite, 

3- Cooperating with counterpart  foreign  centers for scientific 

research  and  studies  by exchanging  experiences  and information 

. 

4- Delegating  the center’s researchers  abroad for  studying  and 

training  and   participating  in scientific  conferences  and symposia 

run by center, societies or  universities  of  similar specialization .   

 

Prints  

1- Books : many books are issued by the center dealing with 

contemporary  topics in  the  fields of economy, politics ,law and 

education .  

2- Journals: the researchers in the center issue two journals, the first 

named as” Journal  of International  Studies ‘’dealing  with strategic 

and international  affairs, and the second titled as’’ International 

Observer’’ deals with contemporary events in the world.  

3- Serials : 

A- Review of recent books                             6 issues annually  

B- Continental papers                                    6 issues annually 

  

4- Bulletins:  

A- Strategic Studies                                       6 issues annually 

B- Translated Studies                                    6issues annually . 

 

Number  of  Staff 

39 (academic staff) 

 Professors:1 

 Assistant Professor : 10 

 Lecturer : 14 
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 Assistant Lecturer : 13 

26 (assistant staff) 

Departments 

6) Department  of Strategic Studies 

7) Department  of African Studies 

8) Department  of Asian Studies 

9) Department  of European Studies 

10) Department  of American Studies 

 

 

 Department  for translation. 

 Department  of  culture affairs. 

 The center contains  also an archive, a library and  an 

internet center . 

 

 

University  of  Baghdad 

Center  for International  Studies 

 

Al-Jadiriyah – Baghdad –Iraq 

P.o.B. 47218 Tel,7784204, 

Fax,:009641 -7784204 

E-Mail :info.cis@uobaghdad.edu.iq 

E-Mail :jour.cis@uobaghdad.edu.iq 

E-Mail :p.cis2010@yahoo.com 

E-Mail: director.cis@uobaghdad.edu.iq 
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Center,s published materials since its founding  

 

 Name Year of issue 

1 The published materials of the 

institute (Institute of African 

and Asian studies ) 

1980 - 1987 

2 The Asian & African bulletin 1981 

3 Journal of International studies 1994 

4 International observer bulletin 1999 - 2006 

5 International observer 1994 

6 Strategic bulletin 1994 

7 Political figures brochure 1994 

8 Translations 1994 

9 International affairs bulletin 1994 

10 Cultural reflections bulletin 2002 

11 African papers 1999 - 2004 

12 Asian papers 1999 - 2004 

13 American papers 1999 – 2004 

14 European papers 1999 – 2004 

15 Strategic papers 1999 – 2004 

16 Political dossier 2004 
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17 International watch 2006 

18 International papers 2006 

19 Translated studies 2000 

20 Strategic studies 2006 

 

 

 

 

 
 
 

دلٌل  
مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر 

جامعة بؽداد   
 
 

إشراؾ 

مدٌر المركز  –بهاء ابراهٌم كاظم . د
 
 
 

اعــداد 
براء عبد القادر وحٌد . د......  زٌنب هادي خلؾ .  د
الكرٌم جاسم م منتهى عبد .م.... سالم حمٌد سالم . م
م عبد هللا حسٌن حسن .م... م مازن إسماعٌل رشٌد.م

السٌدة تؽرٌد عبد المجٌد حمٌد 
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 2011 -جامعة بؽداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

نبذة عن نشؤة وتطور المركز : أوال 
وٌشكل . مركز متخصص ٌعنى بالتطوٌر والتعلٌم المستمر واجراء البحوث والدراسات العلمٌة         

أساسٌا فً مسإولٌات االدارة الجامعٌة لتطوٌر قابلٌات االفراد واالرتقاء بمستوى المعرفة والمهارة ركنا 
لتحسٌن أداءهم وقدراتهم وٌسهم فً تنمٌة المجتمع وترجمة أهدافه, من خالل إقامة الدورات التدرٌبٌة 

سات الدولة كافة, بما والتؤهٌلٌة فً مختلؾ االختصاصات العلمٌة واإلنسانٌة لمنتسبً الجامعة ومإس
. ٌخدم تطوٌر التعلٌم الجامعً وحسب احتٌاجات المجتمع وسوق العمل

.  1983تؤسس مركز التعلٌم المستمر عام   -
     .1986مركز طرائق التدرٌس عام   -
 .2004كال المركزٌن تم دمجهما باسم مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر عام   -

:  مدٌرو المركز منذ التؤسٌس ولؽاٌة الوقت الحاضر 
 عبد الجلٌل ٌونان هنودي. د .1
 جمعة الكبٌسً. د .2
 علً حسٌن الدوري. د .3
 شرٌؾ الخالدي درٌد.د .4
 جاسم الصافً. د .5
 حمودي الجبوري. د .6
 علً حسون الطائً. د .7
 سلٌم االلوسً. د .8
( المدٌر الحالً للمركز)بهاء ابراهٌم كاظم . د .9

 لمركز أهداؾ ا: ثانٌاً 
تطوٌر طرائق التدرٌس الجامعً باستخدام األسالٌب والمعاٌٌر الحدٌثة بهدؾ االرتقاء بمستوى  .1

 .التعلٌم الجامعً
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إعداد األبحاث والدراسات العلمٌة واإلنسانٌة الخاصة بتطوٌر التعلٌم الجامعً والمنظومة التعلٌمٌة  .2
ٌرتقً الى االلتزام بالمعاٌٌر الدولٌة للتعلٌم  وإرساء قاعدة لبناء نظام الجودة واالعتماد األكادٌمً بما

 .فً الجامعات
نشر مفاهٌم تطبٌق تقنٌات المعلومات واالتصاالت فً منظومة التعلٌم الجامعً, ودعم المشارٌع  .3

ذات العالقة, وإعداد البرامج التؤهٌلٌة والتدرٌبٌة بمختلؾ االختصاصات العلمٌة ألعضاء الهٌئة 
عة وتنظٌم الندوات وورش العمل والتواصل مع منتسبً مإسسات الدولة التدرٌسٌة وموظفً الجام

 .وأعضاء منظمات المجتمع المدنً
تقدٌم االستشارات العلمٌة والفنٌة والتربوٌة فً حقل االختصاص للكلٌات واالقسام العلمٌة  .4

 .واالنسانٌة
والخبرات لمواجهة تهٌئة الفرص للعاملٌن فً قطاعات الدولة المختلفة الكتساب المهارات  .5

 .المتؽٌرات والتطورات الحضارٌة واالجتماعٌة والتكنولوجٌة
بناء عالقات تعاون مع الجامعات العالمٌة فً مجال تدرٌب أعضاء الهٌئات التدرٌسٌة وتبادل  .6

 .  الخبرات فً مجال العمل المإسساتً وبما ٌساعد على تطوٌر الجامعات العراقٌة
 

: داؾ المركز الوسائل العلمٌة لتحقٌق أه
: ٌسعى المركز الى تحقٌق اهدافه من خالل مجموعة وسائل    
االعداد والتنفٌذ للدورات التدرٌبٌة المتعلقة باعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والموارد البشرٌة العاملة فً  .1

 .الجامعة ومإسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنً والقطاع الخاص
 .بوعات والنشرات المتعلقة بالتعلٌم الجامعًنشر االبحاث العلمٌة واصدار المط .2
 .االسهام بتعمٌق ثقافة الجودة واالعتماد االكادٌمً فً الجامعة .3
تنظٌم المإتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات العلمٌة والحلقات النقاشٌة بما ٌعزز مكانة  .4

 .الجامعة وٌتواصل مع خدمة المجتمع 
ٌعه مع المإسسات العلمٌة والجامعات الوطنٌة واالجنبٌة فً تحقٌق التعاون العلمً والخدمً وتوس .5

وتؤمٌن االتصال مع الجامعات والمإسسات الدولٌة بما ٌرفد الجامعة , مجال عمل المركز
بالمعطٌات العلمٌة والوسائل التكنولوجٌة التً تإمن قدرات الجامعة وصوال الى التمٌز المحلً 

 .والدولً
من ٌر والتدرٌب باستخدام الوسائل االلكترونٌة وشبكات المعلومات ونشر ثقافة االعالم فً التطو .6

 Websiteخالل موقع المركز االلكترونً 
 .إنشاء مكتبة خاصة تهتم بالوسائل التعلٌمٌة وقواعد المعلومات والمصادر والمطبوعات .7
. تطبٌق تقنٌات المعلومات واالتصاالت فً منظومة التعلٌم الجامعً .8
 
 

هٌكلٌة المركز وأقسامه العلمٌة  : ثالثاً 
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: أقسام المركز العلمٌة 

الوحدات ت 
الموجود الفعلً المالك حسب الهٌكلٌة 

موظفٌن تدرٌسٌٌن الموظفٌن التدرٌسٌٌن 

- - -  1مدٌر المركز  1

 2 6 4 7وحدة االبحاث  2

 3 3 6 2وحدة الدورات  3

 4 1 4 1وحدة االنترنت  4

 2 3 12 3وحدة التلفزٌون الجامعً  5

 7-  8- وحدة االدارة  6

 3-  4- وحدة الحسابات  7

 2 2 2 2وحدة الدراسات والتخطٌط والمتابعة  8

 1-  1- وحدة صندوق التعلٌم العالً  9
 

: المجلس العلمً واالداري 
وتحلٌل تقارٌر مهام المجلس إقرار خطط وبرامج عمل المركز والمصادقة علٌها, مناقشة 

المركز وتقوٌم نشاطـه, بحث األمور العلمٌة والثقافٌة والتربوٌة ذات العالقة بالتعلٌم المستمر, اقرار 
االبحاث المقترحة , تقوٌم النتائج واتخاذ القرارات النهائٌة, اعداد مقترح مشروع الموازنة السنوٌة, 

ع توصٌة الترقٌات العلمٌة العضاء الهٌئة واعداد مالكه, تخوٌل مدٌر المركز ببعض الصالحٌات, رؾ
. التدرٌسٌة وفق تعلٌمات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

: مدٌر المركز 
: ٌتولى مدٌر المركز الصالحٌات االدارٌة والمالٌة والمهام االتٌة        

المختلفة بضمنها تمثٌل المركز او تسمٌة مخول لتمثٌله فً مهام اعماله واالنشطة العلمٌة  .1
 .فً داخل وخارج العراق( المإتمرات, الحلقات الدراسٌة والتدرٌبٌة)

 .بما ٌتطلبه وطبٌعة العمل( الدائمٌة والمإقتة)تشكٌل اللجان المختلفة  .2
 .الموافقة على نشر االبحاث المنجزة والمقاالت العلمٌة فً دورٌات المركز .3

الهجمس العمهً واالداري 
  للمركز

وحدث  
حشبتبح  
صىدوق 
الخعمٌن 
العبلً 

(حدٌذج)

وحدث  
الدراشبح 
والخخطٌط  
والهخبتعج 

(حدٌذج)

وحدث    
الخمفزٌوو

الجبهعً  

وحدث  
االىخرىح 
والوشبئط  
الهخعددث

وحدث  
االتحبد

وحدث 
الدوراح

وحدث  
الحشبتبح

وحدث 
االدارث

هدٌر الهركز
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 .حٌات المحددة وحسب التعلٌماتمنح المكافآت التشجٌعٌة للعاملٌن ضمن الصال .4
:  وحدة االدارة 

: تعد وحدة االدارة من الوحدات الفعالة فً المركز, مهام الوحدة 
. متابعة االنشطة االدارٌة لوحدات المركز كافة  .1
 .تحرٌر الكتب الرسمٌة والمخاطبات االدارٌة , وتنظٌم الصادر والوارد للمركز .2
 .منتسبً المركز واضابٌرهم الشخصٌةادامة السجالت العامة وسجالت خدمة  .3
 .اجراء معامالت التقاعد وتعدٌل الرواتب واالجازات والترقٌات .4
 .المتحانات التوفل دورٌا( Data Base)تحدٌث قاعدة البٌانات  .5
 . اعداد التقارٌر االحصائٌة الخاصة بمخرجات امتحانات التوفل .6

:  وحدة الحسابات 
مركزي التعلٌم المستمر وطرائق التدرٌس والتدرٌب تؤسست وحدة حسابات المركز بعد دمج 

, وتسمٌته بمركز التطوٌر 14/4/2004فً  488/س  9الجامعً بموجب االمر الجامعً ذي العدد 
والتعلٌم المستمر , وبعد مصادقة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً على استحداث الوحدات فً 

, تم  6/9/2005فً  10368مر الجامعً ذي العدد المركز ومن ضمنها وحدة الحسابات بموجب اال
: مالك االداري للوحدة حالٌا من  ٌتكونتفعٌل الوحدة و

 .مسإولة الوحدة/  اقدم مدٌر حسابات .1
 .امٌنة الصندوق/ مدٌر حسابات . م .2
 .محاسب المركز / محاسب . م .3
 مسإول المخزن/ فنً مالحظ . م .4

:  مهام الوحدة 
حدات المركز من خالل مٌزانٌة ٌتم تخصٌصها من قبل الوحدة تقدٌم الدعم المالً لجمٌع و

الحسابٌة للمراكز العلمٌة ومن االمانات المتؤتٌة من خالل الدورات التً ٌنظمها المركز لؽرض توفٌر 
جمٌع المستلزمات واالجهزة واالثاث وكذلك خدمة شبكة االنترنت وتلبٌة احتٌاجات جمٌع الوحدات للقٌام 

. بافضل صورةبانجاز اعمالها 
:  وحدة الدورات 

 تتولىاحدى وحدات مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر , وتعد الوحدة االساسٌة فً المركز التً            
لتً تسهم فً صقل مهارات واساتذة الجامعة بااقامة دورات التؤهٌل التربوي واللؽة العربٌة الخاصة 

. التعلٌمٌةالتدرٌس وطرائقه باستعمال افضل الوسائل 
من جانب اخر تعد الوحدة برنامج تدرٌبً لمإسسات الدولة والقطاع الخاص ٌشمل العدٌد من           

الدورات التطوٌرٌة فً المجال االداري والمحاسبً والموارد البشرٌة وتسعى الوحدة الى تنفٌذ البرامج 
وتتضمن الوحدة اربع تدرٌسٌٌن التدرٌبٌة  ضمن آلٌات التعاون مع مإسسات الدولة والقطاع الخاص 

. باختصاصات متعددة وخمس موظفٌن
 :دورات التؤهٌل التربوي واللؽة العربٌة: أوال
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دورات معدة اعداداً جٌداً ودقٌقاً بهدؾ التطوٌر المهارات الفردٌة والجماعٌة للتدرٌس الجامعً 
محاضرة متنوعة ومتجددة , ٌشارك فٌها اعضاء الهٌئات ( 20)والؼراض الترقٌة العلمٌة , تتؤلؾ من 

المجلس  التدرٌسٌة فً جامعتنا والراؼبٌن من الجامعات االخرى, فضالً عن التخصصات الطبٌة فً
.  العربً لالختصاصات الطبٌة وٌمنح المشاركٌن شهادة التؤهٌل التربوي وسالمة اللؽة العربٌة

 
برامج التعلٌم المستمر   .1

دورات معدة للموظفٌن فً مإسسات الدولة والقطاع الخاص والطلبة على شكل برامج متنوعة فً       
هارات اللؽة االنكلٌزٌة بهدؾ اكساب المشاركٌن الجوانب االدارٌة والمالٌة والقانونٌة والتربوٌة وم

المهارات التً تتطلبها نظم العمل واستثمار طاقاتهم وقدراتهم االفضل فً محٌط العمل, وتنفذ الوحدة 
. دورات تدرٌبٌة ضمن مجال آلٌات التعاون المشترك مع مإسسات الدولة والقطاع الخاص

 
 
برامج تعلٌم اللؽة االنكلٌزٌة   .2

تهدؾ الى تطوٌر مهارات اللؽة االنكلٌزٌة للمشاركٌن الجتٌاز امتحان : طلبة الدراسات العلٌا  -
  ITP.TOEFLالتوفل 

مجموعة شركات مإسسة  ETSوشركة ُ. مشترك لتنفٌذ االمتحانات المعٌارٌة العالمٌةالالتعاون  -
 .TOEFLاالختبارات التعلٌمٌة المالكة لمنتجات التوفل 
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:  االبحاث وحدة 
 
وحدة نموذجٌة اساسٌة, مكرسة لدعم أهداؾ التطوٌر التربوي واالنسانً التقنً والعلمً فً الجامعة   

: تعمل على
. انجاز البحوث والترقٌات العلمٌةاعداد الخطة البحثٌة للتدرٌسٌٌن الباحثٌن فً المركز ومتابعة  .1
 .االعداد للندوات وورش العمل التخصصٌة العلمٌة فً المركز .2

بالتعاون مع وحدة االنترنت فً المركز, منبر اعالمً لتوثٌق ( نشرة النابض)المساهمة فً اعداد   .3
ن نشاطات وانجازات المركز من ندوات ودورات وكتب شكر والمشاركة فً المإتمرات للتدرٌسًٌ

. فً المركز
. اعداد التقرٌر السنوي لنشاط وحدات التعلٌم المستمر فً كلٌات ومعاهد ومراكز جامعة بؽداد .4

 2010دورات مركز التطوٌر وأعدادها لؽاٌة جدول ٌوضح  

السنوات عدد الدورات الدورات 

 2010  -1987منذ دورة  336 دورات طرائق التدرٌس والتؤهٌل التربوي

 2010  -2004منذ عام دورة  568دورات التعلٌم المستمر 

 2010 -2007منذ عام دورة  42 دورات التوفل

 on-line video)دورات وورش التعلٌم االلكترونً 
Conference) 

محاضرة ودورة  11
تدرٌبٌة 

 2010  -2007منذ عام 
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استالم البحوث المقدمة للنشر فً سلسلة ثقافة جامعٌة من قبل لجنة تحرٌر السلسلة وتقوٌمها علمٌاً  .5
. ولؽوٌاً وفق السٌاقات العلمٌة المعتمدة ومتابعة اصدارها وتوزٌعها 

 .تروٌج معامالت الترقٌات لباحثً المركز  .6
. القاء المحاضرات داخل المركز, واعداد التقارٌر الستبانات الدورات وتقٌٌمها .7
 
 
 

( :  الملتٌمٌدٌا)وحدة االنترنت والوسائط المتعددة 
  :    وحدة تقنٌة علمٌة تعنى  بتطبٌق الوسائل التقنٌة وادخال التكنولوجٌا فً المركز تعمل على    

انشاء وتطوٌر البوابة التعلٌمٌة االلكترونٌة لجامعة بؽداد باستخدام منصة التطوٌر المفتوحة  .1
Moodle.  الرابط  :http://dcec.uob.ilal.org 

بحوث تنفٌذ برامج التعلٌم االلكترونً بالتعاون مع جامعات دولٌة أخرى, مإسسات تقنٌة ومراكز  .2
. أكادٌمٌة خارج العراق

.  مع مإسسات علمٌة وجامعات عالمٌة( فٌدٌو كونفرس)تنظٌم المحاضرات الفٌدٌوٌة  .3
المكتبات االلكترونٌة والمكتبة االفتراضٌة العلمٌة )التدرٌب ونشر ثقافة استخدام المصادر االلكترونٌة  .4

المتوفرة من خالل شبكة المعلومات نشر ثقافة استخدام المصادر االلكترونٌة المفتوحة .(العراقٌة
 MIT.OCW: Openالموقع االنعكاسً (  Serversسٌرفرات )الدولٌة مثل مشروع تجهٌز 

Course Ware   ,بهدؾ لكل كلٌة من كلٌات جامعة بؽداد والجامعات األخرى فً القطر كافة
والتعلٌم االلكترونً تطوٌر مهارات التدرٌسٌٌن فً الجامعات العراقٌة فً مجال المصادر المفتوحة 

. ووفق معاٌٌر علمٌة مدروسة
 http://www.dcec-uob.org :متابعة وتحدٌث الموقع االلكترونً للمركز انظر الرابط  .5
التنسٌق االعالمً ومتابعة بث نشاطات المركز بالتعاون مع قسم االعالم والعالقات العامة فً رئاسة  .6

 .الجامعة
(  وحدة محدثة)وحدة الدراسات والتخطٌط والمتابعة 

http://dcec.uob.ilal.org/
http://www.dcec-uob.org/
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:   مهام عملها 2011)تم استحداثها عام 
اجراء الدراسات التحلٌلٌة المطلوبة من اقسام المركز ووحدات الجامعة المختلفة وعرضها بصٌػ  .1

 .عرض بٌانٌة ذات دالالت احصائٌة مفٌدة
داخل المركز والقٌام بتحلٌلها بهدؾ اصدار  جمع المعلومات عن نشاطات الوحدات المختلفة .2

 .التقارٌر التقوٌمٌة لمفاصل العمل المختلفة وتقدٌم المقترحات التطوٌرٌة بشؤنها
اعتماد التطبٌقات االحصائٌة المتنوعة وفقا للمعاٌٌر العالمٌة وتطوٌرها بما ٌالئم حاجات  .3

 .المستخدمٌن ومتطلبات عمل الوحدات
 :المركزاصدارات : رابعاً      
 (2007 -2004/شباط)سلسلة الكتٌب التربوي  .1
 (2007 -2004/نٌسان )نشرة الجامعً  .2
 (مستمرة  -2007)سلسلة ثقافة جامعٌة  .3
 (.مستمرة  -2007) اصدار نشرة النابض .4
كتاب تقنٌات التعلٌم االلكترونً فً جامعة بؽداد ) كتب تعلٌمٌة فً اختصاصات مختلفة  .5

(2010 ) 
البروشورات التعرٌفٌة بالمركز )والبروشورات التعرٌفٌة بصورة دورٌة اصدار البوسترات  .6

باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة, والبروشورات المتخصصة بالندوات والدورات التً ٌقٌمها 
 (.المركز

: منتسبو المركز من المالك العلمً والوظٌفً: خامساً 
 

: المالك العلمً والبحثً 

مساعد  مدرسمدرس استاذ مساعد استاذ 

 - -3 12 
 

 : المالك الوظٌفً

متوسطة فما دون اعدادٌة دبلوم بكالورٌوس دبلوم عالً 

 -16 3 1 5 

 
 

:  المالك بحسب التخصص 
 

:  الدورات والشهادات التً ٌمنحها المركز: سادساًا 
ٌمنح المركز شهادة مشاركة للمشاركٌن فً دورات التؤهٌل التربوي والتعلٌم المستمر باللؽتٌن 

 .العربٌة واالنكلٌزٌة
,  ٌحصل المشارك على شهادة ITP.TOEFLاما بالنسبة لدورات اللؽة االنكلٌزٌة والتوفل 

.  , بالتعاون مع مركز التطوٌر والتعلٌم المستمرBNR-  ETSعالمٌة تمنح من قبل شركة بنر 

التدرٌسٌٌن 
الدكتوراه 

التدرٌسٌٌن 
الماجستٌر 

الخدمات الفنٌٌن اإلدارٌٌن 

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

2 1 7 6  -7 4 7 5 1 
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نشاطات المركز  : سابعاًا 

العدد نوع النشاط المقام ت 

 16الندوات العلمٌة والتخصصٌة  1

- المإتمرات  2

 618الدورات التدرٌبٌة  3

 4ورش العمل التخصصٌة  4

 5العقود البحثٌة  5

 4( Video Conferences)المإتمرات الفٌدٌوٌة التعلٌمٌة  6

سلسلة ثقافة جامعٌة  : اصدارات المركز 1
نشرة النابض :                   

اعداد  6
اعداد  8

 DelPHE Iraq 1مشروع تطوٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  2

 4مجال التدرٌس والتطوٌر التعاون األكادٌمً مع جامعات عالمٌة فً  3

 42تنفٌذ االمتحانات المعٌارٌة   4

 
البرامج والمشارٌع التطوٌرٌة المنفذة فً المركز 

ٌهدؾ الى بناء عالقة تعاون بٌن الجامعات العالمٌة فً مجال تدرٌب  DelPHE iraqبرنامج  .1
أعضاء الهٌئات التدرٌسٌة وتبادل الخبرات فً مجال العمل المإسساتً وبما ٌساعد على تطوٌر 

  .الجامعات العراقٌة
شٌكان بهدؾ الى التعاون االكادٌمً مع  كلٌة الهندسة فً جامعة يتوقٌع مذكرة تفاهم مع جامعة م .2

 ٌشٌكان ستٌت وجامعة بؽداد بكلٌاتها ومعاهدها ومراكزها م
إعداد دراسة مقترح مقدم من معهد : مشروع برنامج الماجستٌر المشترك مع جامعة بوسطن .3

الدراسات اإلستراتٌجٌة فً واشنطن بهدؾ استحداث برنامج دراسات علٌا مشترك مع جامعة 
 .بوسطن

 UOB-SUPCO-ALJALEES)ترنت برنامج دورات التعلٌم المستمر عبر االن   .4
Collaboration .) تصمٌم واعداد   -دورات التوفل واللؽة االنكلٌزٌة اون الٌن)برنامج ٌتضمن

 (.االسالٌب الحدٌثة فً تخطٌط وادارة المشارٌع -دراسة جدوى ناجحة
 .برنامج التعاون العراقً االمرٌكً حول قانون الملكٌة الفكرٌة وبالتعاون مع كلٌة القانون .5
 .محاضرات فٌدٌوٌة مع جمعٌة العلماء واألكادٌمٌٌن العراقٌٌن فً استرالٌا  .6

:  طموحات  المركز المستقبلٌة : ثامناً 
تصمٌم وتنفٌذ خطة إستراتٌجٌة حدٌثة لتطوٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة لمنتسبً الجامعة وفق المعاٌٌر  .1

 .العالمٌة للتدرٌسً
المإسساتً للمنظومة التعلٌمٌة وإرساء قواعد الجودة  العمل على تصمٌم وتنفٌذ برامج التطوٌر .2

واالعتماد األكادٌمً وبما ٌرتقً وااللتزام بالمعاٌٌر الدولٌة للجامعات وفتح آفاق التعاون مع 
 .الجامعات العالمٌة فً مجال تدرٌب وتطوٌر منتسبً الجامعة

الحدٌثة فً التعلٌم فً  المساهمة فً وضع إستراتٌجٌات وبرامج إدخال التكنولوجٌا والتقنٌات .3
 .المإسسات الجامعٌة
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تطوٌر البرامج التدرٌبٌة واالمتحانات المعٌارٌة العالمٌة وتؤسٌس مركز معٌاري عالمً فً العراق  .4
 .لتبنً تلك البرامج

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : العنوان

 مجمع الجادرٌة/ جامعة بغداد  :-الموقع 
P.O BOX: 47040 or 47043 
Tel: ++964-01-7787403 
       ++964-01-7789143 
E-mail: info@dcec-uob.org 
Website: www.dcec-uob.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dcec-uob.org
http://www.dcec-uob.org/
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اسماء المساهمٌن فً اعداد الدلٌل 
 

الدكتور ؼسان حمٌد عبد المجٌد 
جامعة بؽداد   -مدٌر مركز الحاسبة االلكترونٌة

 
 
 

 المدرس المساعد احمد عبٌد                        المدرس المساعد أسٌل حسٌن           

 رئٌس وحدة الحوكمة االلكترونٌة و امنٌة الشبكات                رئٌسة شعبة التعلٌم المستمر
 
 

المهندسة سندس حسن                                            المهندس عبد هللا عبد علً جاسم
وحدة تطبٌقات االنترنت                                              تطبٌقات االنترنت رئٌس وحدة

 
 
 

الست االء حلمً عبد الكرٌم 
وحدة االفراد 

 
 
 
 
 

 

 

 

 نبذة عن نشأة وتطور المركز -أوال

بعدد محدود من الموظفٌن اؼلبهم من حملة شهادة  1982تؤسس مركز الحاسبة األلكترونٌة عام 
اول مدٌر ( رحمه هللا)البكلورٌوس ٌترأسهم مدٌر بشهادة دكتوراه وكان حٌنها الدكتور سهٌل سعد هللا 

للمركز ولم تكن هٌكلٌة المركز واضحة حٌنها فال توجد شعب وال وحدات وكان دور المركز مقتصراً 
 مكننة بعضم دورات بسٌطة فً أساسٌات الحاسوب باإلضافة الى على صٌانة حواسٌب الجامعة وتنظً

استلم األستاذ حارث  1994فً عام . اعمال رئاسة الجامعة مثل نظام المخازن والمكتبة وؼٌرها
ٌة بإختصاصات متعددة و كذلك ازداد عدد بالجمٌلً إدارة المركز حٌث إزداد عدد الدورات التدري

. لجامعة مثل نظام األفراد و نظام المحاسبة الموحد و ؼٌرهااإلنظمة التً تسهل العمل فً ا
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وفً عهدته توفرت خدمة اإلنترنت  1998وقد ترأس المركز اٌضاً الدكتور رافع هاشم عام 
لمركز الحاسبة و لعدة كلٌات فً جامعة بؽداد و كذلك إزداد عدد الدورات و عدد المشاركٌن سنوٌاً 

. دورة سنوٌاً وعدد المشاركٌن الى الؾ مشارك سنوٌاً فؤصبح عدد الدورات ٌتجاوز المئة 
تم تكلٌؾ دكتور ؼسان حمٌد بإدارة المركز و خالل ادارته حصل تحول  2005فً بداٌة عام 

كبٌر فً ادارة المركز حٌث اصبح مركز عالمً للتدرٌب و اإلمتحانات بتخوٌل من المإسسات العالمٌة 
وهو اآلن ٌوفر اإلمتحانات العالمٌة ألكثر ( وبً و ؼٌرهامثل ماٌكروسوفت وسٌسكو و أوراكل و أد) 

ٌة حٌث وصل بمن الفٌن شهادة تؽطً أؼلب حقول تكنولوجٌا المعلومات وقد إزداد عدد الدورات التدري
وٌمثل  2010دورة أما عدد المشاركٌن فقد تجاوز عشرٌن ألؾ مشارك عام  300عددها الى اكثر من 

إلستشارٌة األولى لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً كل ما ٌتعلق مركز الحاسبة حالٌاً الجهة ا
و قد سجل مركز الحاسبة إنجازات متعددة باالضافة الى توفٌر أكثر من ألفٌن شهادة . بخدمات الحاسوب

من بٌن اربعة عشر الؾ  2010عالمٌة فإنه حصل على المرتبة األولى كؤفضل مركز امتحانً لعام 
هذا اإلنجاز جاء على أثر التقٌٌم الذي قامت به شركة , ي موزعة على اؼلب دول العالم مركز امتحان

اإلمتحانٌة المشمولة من قبلها إعتماداً على كفاءة المواد العالمٌة لكل ( Certiport)سٌرتً بورت 
  .اإلمتحاناإلدارة و إسلوب تنفٌذ اإلمتحانات باإلضافة الى القدرة على حل المشاكل و توفٌر مستلزمات 

        

 
 

 

 :اسماء المدراء وتوارٌخ تولٌهم المناصب -ثانٌا

 1994-1982 سهٌل سعد هللا.د 1

 1997-1994 حارث طه الجمٌلً . أ 2

 2004-1998 رافع هاشم السهٌلً. د 3

 حتى االن -2005 ؼسان حمٌد مجٌد. د 4

 
 منتسبو المركز من الكوادر العلمٌة والوظٌفٌة -ثالثا

 (الوضع الحالً)العلمٌة الكوادر  -1

 مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ

1  4 7 

 

 (الوضع الحالً)الكوادر الفنٌة واالدارٌة والخدمٌة  -2
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 متوسطة فما دون  اعدادٌة دبلوم بكلورٌوس دبلوم عالً

2 32 10 2 12 

 
 :-محتوٌات مركز الحاسبة -رابعا

. متكاملةقاعة دراسٌة  14ٌحتوي مركز الحاسبة على  .1

 .مركزالحاسبة فً  300توجد  .2

 .2توجد منظومة مإتمرات فدٌوٌة عدد  .3

و  2عدد  VSATمنظومات انترنت وتتضمن منظومة  4ٌتم تجهٌز خدمة االنترنت عن طرٌق  .4

 .2عدد  Broad Bandمنظومة 

 .المتقدمة Ciscoحالٌا ٌتم تنفٌذ شبكة معلوماتٌة متطورة فً مركز الحاسبة تعتمد على انظمة  .5

 .ٌمتلك مركز الحاسبة ادوات تعلٌم الكترونً و االستمرار فً التوسع باستخدام احدث التقنٌات .6

 لتؽذٌة المركز بالطاقة الكهربائٌة عند انقطاع التٌار من الشبكة  KVA 250مولدة كهربائٌة بسعة  .7

 . GHz  Intel Xeon 3ضمن معالجٌن نوع 4Coresٌحتوي كل منها  4سٌرفرات متقدمة عدد  .8

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف المركز ووسائل عمله -خامسا

 .التخطٌط و التنفٌذ للبنٌة التحتٌة المعلوماتٌة خاصة بجامعة بؽداد و تطوٌرها .1

اقامة عالقات التعاون مع الشركات العالمٌة من اجل نقل و توطٌن اخر تقنٌات المعلوماتٌة و  .2

 .االتصاالت

المعلوماتٌة ضمن المشارٌع الرٌادٌة و الخدمات  اقامة الٌات تعاون مع الكلٌات لرفدها بخدمات وتقنٌات .3

 .المجتمعٌة مثل مشروع الصحة االلكترونٌة و التعلٌم االلكترونً

 . تطوٌر خبرات المنتسبٌن فً دوائر الدولة فً مجال المعلوماتٌة و االتصاالت .4

 .ICTتقدٌم االستشارات المتعلقة بتقنٌات المعلوماتٌة و االتصاالت  .5

 .مواقع االنترنت تصمٌم و استضافة  .6

 .تقٌٌم كفاءة وأداء االساتذة والطلبة من خالل االمتحان الممكنن ؼٌر المباشر ومنحهم شهادات موقعٌة .7

اجراء االمتحانات عبر االنترنت من خالل مراكز االمتحانات العالمٌة للحصول على شهادات الخبرة  .8

 .العالمٌة

 .ة وتقلٌل الجهد والوقتمكننة االعمال المكتبٌة و المحاسبٌة لزٌادة الدق .9
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ة الحاسوب من خالل اقامة الدورات التدرٌبٌة على استخدام الحاسوب وتطبٌقاته بكافة  .10 ٌَ القضاء على ام

 .أنواعها

 .تنصٌب شبكات االتصاالت وتوصٌل خدمة االنترنت .11

 .صٌانة الحواسٌب وملحقاتها .12

 
 

 الدورات والشهادات التً ٌنظمها وٌمنحها المركز  -سادسا
 

 الشهادات الموقعٌة ت

 الساتذة الجامعات الترقٌات العلمٌة 1

 Window XP, Word 2007,Excel 2007,Power Point) تتضمن (مواضٌع 4) أساسٌة 2

2007) 

3 Advanced Excel 2007 

 صٌانة الحاسوب ونظام التشؽٌل وٌندوز 4

 صٌانة الحواسٌب والطابعات 5

 XPطرق اصالح وٌندوز  6

 UPS & Power Supplyصٌانة  7

8 Corel Draw Ver. 11 

9 Photo Shop CS4 

10 Adobe Premiere Ver. 6 

11 MS project 

12 Primavera 

13 Dream Waver   

14 Internet 

15 Front Page 2003 

16 PHP 

17 Flash 

18 Access 2003 

19 Advanced Access 2003 

20 Visual Basic. Net 

21 Oracle 10g & Developer 10g 

22 Sun Micro system Essential 

23 Sun Micro system Administrator 
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24 Linux with Redhat enterprise 5 

25 Windows 2008 Server 

26 CCNA security 

27 Advanced Linux with Redhat enterprise 5 

28 MCSE 

29 AutoCAD 2D 2008 

30 AutoCAD 3D 2008 

31 Advanced AutoCAD 2D 2008 

32 Network +  شبكات الحاسوب وفقا لـCompTIA 

33 VSAT Satellite Internet Systems 

34 Wireless Networkingالشبكات الالسلكٌة 

35 A+ 

 Arc GIS 9.2 (Level-1)نظم المعلومات الجؽرافٌة  36

 Arc GIS 9.2 (Level-2)نظم المعلومات الجؽرافٌة 37

38 SPSS Ver.12  

39 Advanced SPSS Ver. 12 

 والموظفٌن والقطاع الخاص لطلبة الدراسات العلٌا  IC3دورات  40

 
 

 الشهادات العالمٌة ت

1 IT  Information Technology ( Level-1) 

2 IT  Information Technology ( Level-2) 

3 CCNA  Network Fundamentals 

4 CCNA  Routing Protocols and Concept 

5 CCNA  LAN Switching and Wireless 

6 CCNA Accessing to WAN  

7 CCNA Industrial (640-802)   

8 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server Environment (70-290) 

9 Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 

Network Infrastructure (70-291) 

10 Planning and maintaining a Microsoft Windows Server 2003 

Network Infrastructure (70-293) 
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11 Planning , implementing and  maintaining a Microsoft Windows Server 2003 

Active directory Infrastructure (70-294) 

12 Network+ 

13 A+ 

14 (IC3)  Internet Computing Core Certification 

15 IT Skills 

16 Photo Shop CS5 

17 Dream weaver CS5 

18 FLASH CS5 

19 More than 2000 International Certificates from different sponsors (see 

www.cc.uobaghdad.edu.iq) 

 
 :المركزإصدارات  -سابعا

 المساهمة فً تؤلٌؾ الكتب المنهجٌة لوزارة التربٌة فً اختصاص الحاسوب وللمراحل 
 ( 2013/  2012سوؾ ٌدرس عام ) ابتدائً ( الثالث والرابع )  .1

 (ٌدرس حالٌا ) متوسط ( االول والثانً والثالث ) .2

( ٌدرس حالٌا ) الرابع العام  .3

( ٌدرس حالٌا ) الخامس العلمً  .4

 .خاصة بالدورات التً ٌقٌمها المركزمالزم علمٌة  .5

 
 

 نشاطات المركز وجهوده فً خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع  -ثامنا

المالحظات العدد نوع النشاط المقام ت 

ثقافة التراخٌص  4الندوات  1

الحكومة االلكترونٌة 

االمتحانات المباشرة 

الشهادات العالمٌة لطلبة الدراسات العلٌا 

  3المإتمرات  2

اكثر من عشرة االؾ دورة فً اؼلب اختصاصات الدورات  3

الحاسوب 

مشروع ابن سٌنا  4ورش العمل  4

اكادٌمٌة سٌسكو 

اكادٌمٌة ماٌكروسوفت 

استخدام الكارتات الذكٌة 
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  3العقود البحثٌة  5

  5نشاطات اخرى  6

  مشروع الصحة االلكترونٌة  7

مشروع التعلٌم االلكترونً باستخدام  8

من   On Lineخدمات 

ماٌكروسوفت 
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 .للمرحلتٌن السابقة و الحالٌة و نشاطاتها -استراتٌجٌة مركز الحاسبة -تاسعا
من الواضح جدا بان مركز الحاسبة فً جامعة بؽداد اصبح بمثابة مركز استقطاب الخبرات 

 االتصاالت و توطٌنها فً البلد ومن ثم توجٌهها نحو الجهات المستفٌدةالعالمٌة فً مجال المعلوماتٌة و 
تفعٌل الجانب العلمً للجامعة من خالل المشارٌع الرٌادٌة و الخدمات المجتمعٌة فً داخل العراق مع 

ذات التقنٌات المتقدمة  لٌعكس المدى الحقٌقً للجامعة وتاثٌرها االٌجابً فً تقدم العراق من جهة و 
ة المكانة الحقٌقٌة للجامعة  على المستوٌٌن العربً و العالمً مع االستفادة من العالقات العلمٌة استعاد

مع المنظمات العالمٌة و الشركات العالمٌة العمالقة مما ٌعطً انطباعا ممتازا حول الموثوقٌة العالٌة 
 .لجامعة بؽداد 

:- و كما ٌاتً ع من عالقات التعاونمن  انوا 6قد دأب مركز الحاسبة على اقامة و لتحقٌق ذلك ؾ
الٌات التعاون مع كلٌة طب الكندي و كلٌة الطب و قسم الهندسة الكهربائٌة فً كلٌة الهندسة مع  .1

امكانٌة التوسع فً المشارٌع الرٌادٌة مع الكلٌات االخرى فً جامعة من اجل تقدٌم الخدمات 

لدى مركز الحاسبة فً مجاالت المعلوماتٌة و المجتمعٌة من خالل توجٌه الخبرات العالٌة المتقدمة 

االتصاالت و انظمة السٌطرة و التحكم عن بعد وتعشٌق تلك الخبرات مع الخبرات الطبٌة و الهندسٌة 

التخصصٌة للكلٌات و المعاهد ضمن مشارٌع رٌادٌة قوٌة ٌنتج عنها خدمات مجتمعٌة متقدمة ذات 

. معاٌٌر عالمٌة

ن خالل الكلٌات االخرى فمثال تمت الموافقة على ادراج مشروع عالقات مع جامعات عالمٌة م .2

التعلٌم االلكترونً و الصحة االلكترونٌة المقدم من قبل المهندس عبدهللا عبد علً جاسم فً مركز 

قامت كلٌة طب الكندي بتقدٌمه  والحاسبة  ضمن مشروع الصحة االلكترونٌة فً كلٌة طب الكندي 

الذي ٌدٌره المجلس البرٌطانً  DelPHEالبرٌطانٌة ضمن برنامج  Kingstonالى جامعة كٌنؽستون 

فً  Data Communicationوتم مناقشته من قبل اساتذة متخصصٌن فً مركز بحوث  للجامعات

 .جامعة كٌنؽستون و ابدوا موافقتهم علٌه بالكامل و بدون تحفظات

راتها و اسنادها فً االستشارات فً عالقات تعاون مع الجامعات العراقٌة لمساعدتها على تطوٌر خب  .3

و منها الجامعة المستنصرٌة , الجامعة التكنولوجٌة , جامعة .مجال المعلوماتٌة و االتصاالت الرقمٌة 

النهرٌن , هٌئة التعلٌم التقنً, الهٌئة العراقٌة للحاسبات و المعلوماتٌة , جامعة ااالنبار , جامعة 

 .دٌالى

 Ciscoالمٌة المنتجة للتقنٌات المعلومات و االتصاالت مثل شركات عالقات تعاون مع الشركات الع .4

,Microsoft,Oracle ,Oracle Sun  & InterSystems  من خالل اكادٌمٌات المعلوماتٌة لتوطٌن

مركز على المستوى الوطنً  و كما التكنولوجٌا المعلوماتٌة و االتصاالت و هو من اهم انجازات 

:- ٌاتً

  Ciscoمعترؾ بها رسمٌا من ال Ciscoاكادٌمٌة   .أ 

باالضافة الى  Microsoftللمعلوماتٌة المعترؾ بها رسمٌا من  Microsoftاكادٌمٌة   .ب 

لتعمٌم االستفادة لتشمل جامعة بؽداد باكملها و تعمٌم  Microsoft Instituteاالشتراك بـ 

 .التجربة الى الجامعات االخرى

  Oracleللمعلوماتٌة المعترؾ بها رسمٌا من  Oracleاكادٌمٌة  .ج 

 InterSystemsالبدء بالتحضٌر لفتح دورات تدرٌبٌة لتقنٌات شركة  .د 
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االمتحانٌة العالمٌة فً مركز  Certiportو   Prometricو  Pearson VUEمراكز  .ه 

 .الحاسبة لتوفٌر امتحانات معٌارٌة للحصول على شهادات الخبرة العالمٌة

 :-مجموعة شركات اقلٌمٌة لدٌها وكاالت من شركات عالمٌة و كما ٌؤتًعالقات تعاون مع  -6

و كالء حصرٌٌن   Silk Road groupعالقات تعاون مع مجموعة شركات طرٌق الحرٌر  - أ

 :-المجاالت االتٌة   المشارٌع االستثمارٌة  العراق و ذلك لتفعٌل العالمٌة فً  Dellلشركة 

 الرٌادٌة االستثمارٌة مثل مشروع الصحة  التعاون مع مركز الحاسبة فً المشارٌع

 .االلكترونٌة و مشروع التعلٌم االلكترونً المتطور

  التخطٌط النشاء مركز بٌاناتData Center  فً مجمع الجادرٌة لخدمة المشارٌع

 .الخدمٌة للجامعة

  فتح مركز تدرٌبً لشركةOracle  العالمٌة فً مجمع الجادرٌة. 

 Legends Land groupمركز تدرٌب ماٌكروسوفت الرسمً / مجموعة ارض االسطورة   - ب

. لتطوٌر وتسرٌع نقل تقنٌات المعلومات الخاصة بشركة ماٌكروسوفت

باالضافة الى خطة مركز الحاسبة لالنفتاح بصورة كاملة على االستثمار فً تكنولوجٌا  - ج

فادة من الشركات االقلٌمٌة بما توفره من المعلومات و االتصاالت و تطبٌقاتها من خالل االست

عالقات مع شركات عالمٌة اخرى من اجل البدء بادخال التقنٌات بوتٌرة متصاعدة الختصار 

 .الزمن فً المشارٌع المتقدمة و تحقٌق طفرات نوعٌة فً الخدمات المجتمعٌة

و البحث العلمً و عالقات تعاون مع العدٌد من وزارات الدولة  ومنها وزارة التعلٌم العالً  - د

وزارة العلوم و التكنولوجٌا و وزارة االتصاالت لمساعدتها على تطوٌر خبراتها و اسنادها 

 .فً االستشارات فً مجال المعلوماتٌة و االتصاالت الرقمٌة 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 :-المراحل المستقبلٌة –استراتٌجٌة مركز الحاسبة   -عاشرا
الحاسبة وسمعته العالٌة محلٌا و عالمٌا و بشكل واضح فإن ونظرا للنجاحات التً حققها مركز 

هذا الزخم الهائل من الخطوات االٌجابٌة ٌتطلب إعطاإه الحجم و العناٌة الذي ٌستحقه من الدعم على 
:- كافة األصعدة من خالل ما ٌؤتً 

 :-و كما ٌاتًتمكٌن مركز الحاسبة  -1
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 Post graduate Institute for ICT واالتصاالتٌصبح المعهد العالً لتقنٌات المعلومات ل .أ 

(PGIICT). 

اعتباره احد المراجع الرسمٌة فً مجال المعلوماتٌة و االتصاالت بالتعاون مع الجهات   .ب 

 .التخصصٌة االخرى لٌتمكن من زٌادة طاقته االستٌعابٌة للتقنٌات 

و صوال الى االعتمادٌة فً  تهٌئته لٌكون احدى بوابات العراق البحثٌة و تطبٌق معاٌٌر الجودة  .ج 

 .مجاالت المعلوماتٌة و االتصاالت الرقمٌة 

اعطاءه امكانٌة االتفاق مع الجامعات العالمٌة و المراكز البحثٌة العالمٌة من اجل الدخول فً   .د 

مشارٌع مشتركة لخدمة العراق من جهة و اٌصال فكرة واضحة للجهات التعلٌمٌة الخارجٌة عن 

ر التقنٌات و استخدامها فً مشارٌع داخل العراق و هذه مسالة بالؽة االهمٌة امكانٌة استٌعاب اخ

. فً وقتنا الحاضر

فسح المجال امام منتسبٌه الذٌن لدٌهم نشاطات متمٌزة او مشارٌع رٌادٌة الكمال دراستهم العلٌا من . 2
للحصول على اجل الحصول على شهادات الماجستٌر بالبحث كمرحلة اولى و من ثم اكمال الدراسة 

 .الدكتوراه لخدمة بلدنا العزٌز

تفعٌل الٌات التعاون مع قسم الهندسة الكهربائٌة لفتح دراسات علٌا خاصة بمنتسبً المركز و حالٌا . 3
 .ٌتم بحث هذا الموضوع مع اقسام اخرى

المجتمعٌة تشجٌع المشارٌع االستثمارٌة فً مجال المعلوماتٌة و االتصاالت من اجل بناء الخدمات . 4
المتخصصة فمثال مشروع الصحة االلكترونٌة فٌه جوانب تعلٌمٌة و انسانٌة باالضافة الى الجوانب 

االستثمارٌة التً ٌكون معظم االرباح فٌها للمإسسات التعلٌمٌة مع التاكٌد على ضمان سٌر المشارٌع 
 .االستثمارٌة وفق معاٌٌر عالمٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 :-اسبة فً االعالم االلكترونً و ابراز دور الجامعة فً المجتمعنشاطات مركز االح -حادي عشر
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قام مركز الحاسبة بتقدٌم مشروع االعالم االلكترونً قً جامعة بؽداد من قبل المهندس عبدهللا عبد  -1
مدٌر مركز الحاسبة وقد تم بموجبه تاسٌس –ؼسان حمٌد عبد المجٌد . د.علً جاسم و باشراؾ أ

باالضافة الى استضافة و تصمٌم و   www.uobaghdad.edu.iq موقع الجامعة االخباري 

تنظٌم النطاقات الفرعٌة لمواقع الكلٌات و المعاهد و المراكز و من ثم تم انشاء وحدة الموقع 
الحاسبة بادارة  االلكترونً للجامعة لتاخذ على عاتقها ادارة الموقع االخباري مع استمرار مركز

 .خدمات البرٌد االلكترونً و الخدمات االخرى 

 :-نظرا لتوسع مركز الحاسبة فً المشارٌع الرٌادٌة -2
 .مشروع البنى التحتٌة المعلوماتٌة للصحة االلكترونٌة على المستوٌٌن التعلٌمً و الصحً - أ

 .مشروع التعلٌم االلكترونً بامكانات متقدمة  - ة
البنى التحتٌة المتقدمة  التً تدعم المشارٌع الرٌادٌة الخاصة بالكلٌات   ان المشارٌع اعاله هً-3

للخدمات المجتمعٌة و نظرا لما تتطلبه تلك االمشارٌع من امكانات علمٌة و معلوماتٌة متقدمة  فقد 
اصبحت الحاجة الى توثٌق تلك المشارٌع و نشاطاتها المتشعبة باالضافة الى التواصل مع الجهات 

الوزارات و الجامعات العالمٌة و المنظمات الدولٌة و لمساهمة فً الخدمات المجتمعٌة كاالخرى ا
 :-, فقد قام مركز الحاسبة بما ٌؤتًالشركات العالمٌة

الخاص بالمشارٌع الرٌادٌة و  www.uob.edu.iqتفعٌل الموقع الكترونً الرسمً للجامعة   .أ 

 .مجتمعٌة  ضمن الٌات التعاون بٌن مركز الحاسبة و الكلٌات االخرىالخدمات ال
لكل مشروع رٌادي او خدمة مجتمعٌة بحٌث ٌكون نطاقا فرعٌا من  تخصٌص موقع الكترونً   .ب 

  :-و كما ٌاتًالموقع اعاله 
  الموقع االلكترونً للمشروع الرٌادي للصحة االلكترونٌةwww.ehealth.uob.edu.iq . 

  الموقع االلكترونً للمشروع الرٌادي لبحوث و عالج السمنةwww.ort.uob.edu.iq. 

  الموقع االلكترونً للمشروع الرٌادي لبحوث السرطانwww.cr.uob.edu.iq  . 
 

 

 

 
 :الخطط المستقبلٌة خالصة   -عشر ثانً

تطوٌر مركز الحاسبة و تؤهٌله لٌصبح معهد دراسات علٌا فً مجال تقنٌات المعلوماتٌة و  .1

 .االتصاالت

 .فتح دراسات علٌا استنادا الى الٌات تعاون مع الكلٌات .2

وطنٌا استكمال متطلبات الخبرات التقنٌة المتقدمة لتمكٌن مركز الحاسبة لٌصبح مركزا و مرجعا  .3

. لحلول المعلوماتٌة و االتصاالت

فتح مركز تدرٌبً لشهادات شركة اوراكل بالتنسٌق مع شركة طرٌق الحرٌر حٌث من المإمل انشاء  .4

 .بناٌة خاصة للمركز ملحقة ببناٌة مركز الحاسبة االلكترونٌة

فردات الؾ تدرٌسً فً كل الجامعات العراقٌة على م 30التنسٌق مع شركة ماٌكروسوفت لتدرٌب  .5

وجمٌع التكالٌؾ ستكون على حساب  2011وهً شهادة تم اطالقها بداٌة عام  MTAشهادات 

 .الشركة

 .انشاء نظام ارشفة واستعارة الكترونً لمكتبة جامعة بؽداد .6

http://www.uobaghdad.edu.iq/
http://www.uobaghdad.edu.iq/
http://www.uob.edu.iq/
http://www.ehealth.uob.edu.iq/
http://www.ort.uob.edu.iq/
www.cr.uob.edu.iq
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فً مجمع الجادرٌة قرب بناٌة مركز الحاسبة ٌؤخذ على عاتقه ادارة كل  Data Centerانشاء  .7

 .علومات لكلٌات ومعاهد ومراكز الجامعةالخدمات الخاصة بتكنلوجٌا الم

استحداث شعبة فً مركز الحاسبة بؤسم امنٌة الشبكات تتبنى مسائل االمنٌة للحواسٌب والربط الشبكً  .8

 .وكذلك المسائل االمنٌة فً مشروع الحكومة االلكترونٌة

 
 

 العناوٌن -ثالث عشر
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 هٌكٌلة المركز. 3
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذيش الوشكض  

 

 

 شعبت

 االداسيت والواليت 

 (24) 

 

 شعبت االًظوت

 (البشهجت)

(10) 

 شعبت التشغيل

 (الشبكاث الالسلكيت)

 (4) 

 شعبت

 التذسيب والتطويش 

(7) 

 

 شعبت الصياًت

(5) 
 شعبت

 هٌذست الٌظن

 (9) 

 

 شعبت          

 الذساساث والتخطيط

 (1) 

 ٔحذح انحغبثبد

(2) 

 ٔحذح االفشاد

 (5) 

 

 ٔحذح انًخبصٌ

(1) 
ٔحذح انًزبثعخ ٔ 

 انزُغٛك

 (10) 

ٔحذح 

 انخذيبد

(6) 

 

 

 ٔحذح انزطٕٚش

 (انزطجٛمبد انُٓذعٛخ )

(2) 

 ٔحذح  انزذسٚت

رطجٛمبد )

 (االَزشَٛذ

(4) 

 

 السكشتيش

(1) 

 شعبت

 الوكتب االستشاسي 

 (9) 

 

 

 وحذة الشقابت والتذقيق الوجلسوحذة اهاًت  هجلس الوشكض

 

 وحذة صٌذوق التعلين العالي

ٔحذح انحٕكًخ 

 (3)االنكزشَٔٛخ 
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 الدلٌل إعداد فً المساهمٌن أسماء
 

  االسماء ت

 رئٌس لجنة منى تركً الموسوي. د 1

 عضواً  محمد عبد الرزاق علً. د 2

 عضواً  محمد شعبان أفنان. م 3

عضواً  مضر صالح احمد 4
 عضواً  حسام عبد هللا 5

 عضوا محمد شوان سٌروان 6

 

 ًمحايت السٌق حبٌث مزكز
 املستيلك

 1997 عبن الهركز خأشس
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 عضواً  زهراء حٌدر كاظم 7

 عضواً  ثائر علوان محمد 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

بأمر من وزارة التعلٌم العالً  1997تأسس مركز بحوث السوق وحماٌة المستهلك عام 

، استناداًا لنظام مراكز البحث العلمً فً 21/8/1997فً  212/5542والبحث العلمً ذي العدد 

.  1995لسنة (  1)وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً رقم 

o  السوق والمستهلك وإٌجاد السبل لحماٌتهٌعد أول مؤسسة رسمٌة فً العراق تهتم بقضاٌا.  
o هو مؤسسة بحثٌة ذات شخصٌة معنوٌة واستقالل مالً وإداري.  
o ٌؤمن التواصل بٌن الجامعة والمجتمع وتحقٌق هدف الجامعة فً خدمة المجتمع.  
o  ٌرتبط برئٌس جامعة بغداد ارتباطاًا مباشراًا.  
o  االختصاصات ٌستعان بهم لإلشراف للمركز مجلس إدارة ٌضم أساتذة استشارٌٌن فً مختلف

  .والتوجٌه لنشاطات المركز
 

 ًتطٌره نبذة عن املزكز
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أسماء المدراء 
 2003 -1997. لٌث سلمان الربٌعً. د.م.أ .1

 2004 -2003سالم حمٌد سالم الجبوري . م.م .2

  2011  –2004منى تركً الموسوي . د.م.أ .3

 لغاٌة االن -2011د سالم صالح التمٌمً      .م.أ .4

 

الرواد المبدعٌن 
 .سمٌر عبد األمٌر. المرحوم د .1

. ضٌاء المكوطر. المرحوم د .2
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 أىداف املزكز ًًسائل عملو  
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دراسة سبل تطوٌر نظام إنتاج وتسوٌق السلع والخدمات ورفع كفاءة أداء السوق المحلٌة وتطوٌر . 1

. نظم وأسالٌب الرقابة على السوق باتجاه تلبٌة حاجات ورغبات المستهلكٌن

الوعً االستهالكً للفرد وترشٌد قراراته الشرائٌة باتجاه اختٌار السلع والخدمات  رفع مستوى. 2

. ذات مستوى الجودة األعلى

توجٌه االستهالك وترشٌده بما ٌحقق المنفعة العامة وإرساء قاعدة لبناء نظام لحماٌة المستهلكٌن . 3

و استخدام سلع وخدمات من الغش والتضلٌل التجاري واألضرار الصحٌة الناجمة عن استهالك أ
.  ضارة أو غٌر أمٌنة

تعزٌز مكانة وموقف المنتجٌن والموردٌن الجٌدٌن فً السوق المحلٌة من خالل التروٌج للسلعة . 4

. والخدمة الجٌدة

. تحقٌق االستغالل االمثل أو األفضل للموارد المتاحة للفرد والمجتمع. 5

. التشرٌعات والقوانٌن التً تعنً بالسوق والمستهلكاقتراح مسودات قوانٌن وابداء الرأي فً . 6

. السعً لتأسٌس مختبر مرجعً حٌادي للجهات الرقابٌة والرسمٌة لفحص السلع. 7

 

مهام المركز 

. فحص وتقوٌم كفاءة أداء السلع والخدمات التً ٌحتاج إلٌها المستهلكون. 8

. بإنتاج وتسوٌق واستهالك السلع والخدماتإجراء البحوث والدراسات الفنٌة واالقتصادٌة الخاصة . 9

. إجراء المسوحات واستطالعات الرأي العام لمختلف المواضٌع التً تعنى بالسوق والمستهلك. 10

قٌاس جودة وأداء السلع والخدمات بصورة شاملة وفقاًا للمواصفات القٌاسٌة المعتمدة فً هذا . 11

. المجال

ة والمشاركة فً البرامج اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة لنشر الوعً إصدار المطبوعات والنشرات العلمً. 12

والتثقٌف االستهالكً فضال عن نشر نتائج فحص وتقوٌم كفاءة وأداء السلع والخدمات 
. والمواضٌع األخرى ذات العالقة باهتمامات المستهلكٌن وحاجاتهم

. معها على تطبٌق النتائجنشر البحوث العلمٌة وتعمٌمها على الجهات ذات العالقة والتعاون . 13

االهتمام بتعمٌق الوعً العلمً وتنظٌم المؤتمرات والندوات والدورات التدرٌبٌة على المستوٌات . 14

. الوطنٌة والعربٌة والدولٌة

تبادل الخبرة مع الخبراء والباحثٌن وتحقٌق التعاون العلمً مع المؤسسات العلمٌة الوطنٌة . 15

.  القة بأهداف المركزوالعربٌة والدولٌة ذات الع

. استقبال شكاوى المستهلكٌن ورفعها إلى الجهات ذات العالقة ومتابعتها .16

. المشاركة فً اللجان الوطنٌة فً مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة. 17

وسائل عمله 
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o  ( والمختبراتاالختصاصات العلمٌة )ٌستعٌن المركز فً ممارسة نشاطاته باإلمكانات العلمٌة
المتاحة فً المركز وفً الجامعات المختلفة والمؤسسات الرسمٌة ومؤسسات المجتمع المدنً 

 .ذات العالقة
o    فحص وتحلٌل السلع المتوفرة فً االسواق المحلٌة العراقٌة وفقا للخطط البحثٌة السنوٌة

المعتمدة ورفع للمركز والمستجدات ومقارنة مدى مطابقتها للمواصفات القٌاسٌة العراقٌة 
 .توصٌات النتائج الى الجهات ذات العالقة

o  انجاز االستطالعات والمسوحات المٌدانٌة فضال عن قٌاس الرأي العام للمواضٌع التً تمس
السوق والمستهلك والمنتج والمورد والمصدر والمجهز باستخدام االسالٌب االحصائٌة الحدٌثة 

 .ها اعالمٌاًا وتحلٌل البٌانات واستخالص النتائج ونشر

تقوٌم ضمان جودة السلع والخدمات واعتماد وتوفٌر المواصفات القٌاسٌة وتحدٌد معاٌٌر الجودة 

 .ISOالمعتمدة للمنتج من خالل شعبة ضبط الجودة 

  ٌستقبل المركز آراء ومقترحات ومالحظات وشكاوى المستهلكٌن والمنتجٌن والمسوقٌن، وٌعد
ذلك مصدرا مهما للمعلومات ٌستعٌن به المركز فً توجٌه نشاطاته وفعالٌاته وتسلٌط الضوء 
على المواضٌع المهمة التً تجمع علٌها أكثر من جهة من دون أي ٌترتب على ذلك أي التزام 

  .على المركز

  ٌبدي المركز استعداده الستقبال طلبات واقتراحات ومالحظات مختلف المؤسسات وبصفة
خاصة تلك المتعلقة بتكلٌف المركز بإنجاز البحوث والدراسات الفنٌة واالقتصادٌة لمشكالت او 

.  معوقات إنتاج وتسوٌق السلع والخدمات وفق اتفاقات وعقود تحدد التزامات الطرفٌن

 لمساعدات والهبات المالٌة والعٌنٌة لألفراد ومختلف المؤسسات لمساعدته ٌستقبل المركز ا
.  على تحقٌق أهدافه وٌقتصر ذلك على تلك المساعدات التً تقرر الجامعة قبولها
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 االكشبن العمهٌج واعضبء هو خبرر الهركز اعضبء ترئبشج الشٌد هدٌر الهركز وعضوٌج رؤشبء 7هجمس ادارث الهركز هو  ٌخألف
 ىيكليت املزكز

 إدارة جملس

 الهجمس اهبىج وحدث املزكز مديز      

 الشري واللمن الشكرخبرٌج وحدث

 الهعموهبخٌجو عالناال وحدث العبلً الخعمٌن صىدوق وحدث

 الهخبتعج وحدث
 والخىشٌق

 الحبشتج وحدث
 واالىخرىح

 الصٌبىج وحدث
 والخدهبح

 العمهٌج الشؤوو وحدث العمهٌج الهجمج وحدث

 الهكختج شعتج 

 العمهٌج االكشبن

 التحود كشن
 والدراشبح

 الخدهبح اداء خلوٌن كشن

 الخلبعد وحدث االدارٌج الوحدث

 والخدكٌق الركبتج وحدث

 اداء خلوٌن كشن
  الشمع
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 ًومن المؤمل افتتاح وحدات اخرى بعد استحصال الموافقة علٌها وه: 
 .وحدة المكتب االستشاري  .1
 .وحدة ضمان الجودة واالداء  .2
 .الوحدة القانونٌة  .3
 استحداث وحدة خاصة بالٌت الحٌوانً ضمن مختبرات المركز .4

  المختبرات التالٌةوتوجد فً المركز: 
 .المختبر الباٌولوجً  .1
 .المختبر الكٌمٌاوي  .2
 .مختبر التقطٌع النسٌجً  .3
 .مختبر التحلٌل االلً المتقدم  .4

 

 
 

 
 
 
 (.المستهلك وحماٌة السوق لبحوث العراقٌة المجلة) المحكمة العلمٌة المجلة. 1

 (.الحاضر الوقت فً متوقفة) المستهلك حماٌة مجلة. 2

إصداراث املزكز 
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 .اآلن ولغاٌة 2004 عام منذ( شهرٌة نشرة) المستهلك صوت نشرة. 3

 .باستمرار تحدٌثه ٌتم ،بالمركز تعرٌفً دلٌل. 4

 .االستهالكً الوعً مستوى لرفع تثقٌفٌة بوسترات. 5

 .واالستطالعات الدراسات عن( الكتٌبات. )6

 .والندوات المؤتمرات وتوصٌات وقائع مجلدات. 7
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 للمركز العلمً المالك

 مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ

- 5 5 12 

 22 =العلمً للمالك الكلً المجموع

 
 للمركز واالداري الفنً المالك

 متوسطة فما فوق اعدادٌة دبلوم بكالورٌوس دبلوم عالً

1 13 3 6 5 

 28 = واإلداري الفنً للمالك الكلً المجموع

  

منتسبٌ املزكز من املالكاث العلميت ًالٌظيفيت العلميت ًالفنيت 
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 العلمٌة أنشطته مختلف فً مشاركة شهادات المركز ٌمنح .

 
 

 العدد نوع النشاط ت

 24 الندوات 1

 5 المؤتمرات 2

 5 الدورات التدرٌبٌة 3

 1 ورش العمل 4

 5 العقود البحثٌة 5

6 

لجان العدٌد من ال عضوٌة المركز فً)نشاطات اخرى 
طنٌة، لقاءات ومقاالت فً مختلف وسائل االعالم، وال

 (فضالًا عن مؤتمرات وندوات

 

 

الدًراث ًالشياداث التي مينحيا املزكز 
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: أهمها من العلمٌة النشاطات من العدٌد المركز عقد
 

 تارٌخه نوعه اسم النشاط ت

 2005 علمً مؤتمر المستهلك حقوق وحماٌة الغذائً األمن 1

 2006 علمً مؤتمر المستهلك وحماٌة والخدمً والتجاري الصناعً الغش 2

3 
 وجودة وسالمة وتسوٌقا صناعة الدواء وآفاق واقع

 العراقً المستهلك على وتأثٌرها
 2008 علمً مؤتمر

 2010 وطنً مؤتمر والطموح الواقع.. البٌئٌة التحدٌات 4

5 
 سٌاسة من منتجاتنا لحماٌة وطنٌة إستراتٌجٌة نحو

 اإلغراق
 2011 علمً مؤتمر

6 
 الهٌئة مع بالتعاون( المستهلك وحماٌة الحٌوي أالمان)

 اإلحٌائٌة التقنٌات لبحوث الوطنٌة
 2002 ندوة

7 
 مع التعاون( المستهلك حقوق وحماٌة التجاري الغش)

 التجارة وزارة
 2002 ندوة

8 
 المستهلك وحماٌة الغذاء وسالمة صحة مستجدات

 الصحة وزارة مع بالتعاون
 2004 ندوة

 2005 ندوة العراق فً النقال الهاتف خدمة وآفاق واقع 9

10 
 بالتعاون( العراق فً المستهلك حماٌة قانون مشروع)

 المستهلك لحماٌة الوطنٌة الجمعٌة مع
 2005 ندوة

11 
 بالتعاون (العراق فً الوطنٌة بالصناعة االرتقاء سبل)

 والمعادن الصناعة وزارة مع
 2005 ندوة

 2005 ندوة المستهلك وحماٌة الطٌور أنفلونزا وباء 12

13 
( المركبات قٌادة أثناء النقال الهاتف استخدام أثر)

 النقال للهاتف عراقنا شركة مع بالتعاون
 2006 ندوة

14 
( تطوٌرها وآفاق العراقٌة التمور وتسوٌق تصنٌع واقع)

 التمور وتصنٌع لتسوٌق العراقٌة الشركة مع بالتعاون
 2006 ندوة

 

 تارٌخه نوعه اسم النشاط ت

 2007 ندوة العراقً للمواطن وسلٌم صحً شرب ماء نحو 15

16 
 المجتمع عموم فً النقال الهاتف استخدام ثقافة تنمٌة

 النقال للهاتف عراقنا شركة مع بالتعاون( العراقً
 2007 ندوة

 2007 ندوة المستهلك وحماٌة الكولٌرا وباء 17

18 
" السوداء والحمى بغداد حبـة" اللشمانٌا أمـراض

 المستهلك صحة وحمـاٌة
 2008 ندوة

19 
 وانعكاسهـا عالمٌاًا  الغذائٌة المواد أسعار ارتفاع ظاهرة)

 ( العراقً المستهلك على
 2008 ندوة

 2008 ندوة العراقً المستهلك على وانعكاسها اإلنترنت خدمة واقع 20

 2009 ندوة ظل فً العراق فً التموٌنٌة البطاقة مستقبل استشراف 21
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 اإلدارة كلٌة مع بالتعاون( العالمٌة االقتصادٌة األزمة
  بغداد جامعة/  واالقتصاد

22 

 بالتعاون( العراق فً المستهلك وحماٌة األطفال أغذٌة)
 والجمعٌة الغذاء وسالمة للتغذٌة العراقٌة الجمعٌة مع

 عن للدفاع العراقٌة والجمعٌة المستهلك لحماٌة الوطنٌة
 المستهلك حقوق

 2009 ندوة

 2009 ندوة الوطنً المنتج على وأثرها اإلغراق سٌاسة 23

24 
 كلٌة مع بالتعاون( المستهلك وحماٌة الخنازٌر أنفلونزا)

  بغداد جامعة/ البٌطري الطب
 2009 ندوة

25 
 sms القصٌرة النقال الهاتف رسائل خدمة وأفاق واقع)

 النقال للهاتف عراقنا شركة مع بالتعاون( العراق فً
 2010 ندوة

26 
 الدواجن منتجات تسوٌق آلٌات تواجه التً التحدٌات)

 االتحاد مع بالتعاون( العراق فً النهوض وسبل المحلٌة
 الدواجن لمنتجً العراقً

 2010 ندوة

 

 

 تارٌخه نوعه اسم النشاط ت

27 
الكهربائٌة حق من حقوق المستهلك فً توفٌر الطاقة 

 اشباع احتٌاجاته االساسٌة
 2011 ندوة

28 
 رؤى... بغداد فً واالقتصادٌة العمرانٌة المعالم)

 محافظة/ مجلس بغداد الثقافً  مع بالتعاون( مستقبلٌة
 بغداد

 2010 ملتقى

29 
 واالقتصادٌة الصحٌة اآلثار للرٌاضٌٌن، الغذائٌة المكمالت

 للتغذٌة العراقٌة الجمعٌة مع بالتعاون( واالجتماعٌة
 ISNFS)) الغذاء وسالمة

 2010 ندوة

 2007 نقاشٌة حلقة المستهلك وحماٌة الكولٌرا وباء 29

 2007 محاضرة اإلنسان وصحة األسماك أمراض 30

 
 
 

 عقود صٌغة وعلى الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمؤسسات الوزارات من العدٌد مع التعاون .1
 . والمستهلك السوق تخص ودراسات بحوث الجراء

 ٌحقق بما والفنٌة التدرٌسٌة والمالكات والمستلزمات االجهزة من المركز مختبرات توسٌع .2
 .السلع مختلف لفحص مرجعً مختبر تأسٌس فً المركز هدف

 .المجتمع خدمة فً الجامعة هدف تحقٌق بهدف استشاري مكتب فتح .3
 .عقد دورات تدرٌبٌة فٌما ٌخص سالمة األغذٌة وأنظمة الجودة .4
 .العراق جمهورٌة وخارج داخل والفنٌة التدرٌسٌة المالكات تدرٌب .5

 
 

اخلطط املستقبليت للمزكز 
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