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 .  دورة تدريبية / قانون انضباط موظفي الدولة1

 

يف املعهد  ٢٠٢٢/  ١/  ٢٤يوم االثنني املوافق  "قانون انضباط موظفي الدولة  "التدريبية املدجمة انطلقت الدورة 

وبحضور موظفني من خمتلف املؤسسات واملديريات العامة، باإلضافة إىل حمامني وقانونيني، وتضمنت الدورة التعريف 

زامات املوظف، واليات الطعن بالعقوبات بقانون انضباط موظفي الدولة، والعقوبات االنضباطية، وحقوق والت

االنضباطية. وقد حارض فيها نخبة من األساتذة االكفاء يف القانون اإلداري، ويف ختام الدورة التي استمرت اسبوعني 

 تم اجراء اختبار للمشاركني، وتوزيع شهادات املشاركة.

 

 املستمر . دورة تدريبية / تطوير االداء اجلامعي وضامن اجلودة والتعليم2

 

شباط  8اقام املعهد يف النجف االرشف الثالثاء 

تطوير االداء اجلامعي وضامن اجلودة  "، دورة 2022

بحضور عميد املعهد ورؤساء  "والتعليم املستمر

االقسام العلمية واالدارية، وكافة موظفي املعهد، 

وعىل قاعة الشيخ حممد رضا الشبيبي باملعهد. 

الدكتور ادريس أو هالل اخلبري وحارض يف الدورة 

االستشاري الدويل يف االسرتاتيجية وانظمة اجلودة 

والتميز. وتضمن منهاج الدورة التي استمرت لثالثة ايام، التعريف باجلودة من الناحية العلمية واالجرائية، وكيفية 

وات يف انظمة العمل املؤسيس، وصوال وضع املعايري هلا وحتسني االداء، ووضع انظمة القياس، وحتسني االداء وسد الفج

تم تكريم السيد  2022/ شباط /  16اىل حتقيق معايري اجلودة والتميز العاملية.  ويف ختام الدورة بتاريخ االربعاء 

 املحارض فضال عن منح املشاركني يف الدورة الشهادات التقديرية.

 

 . دورة تدريبية / القضاء االداري يف العراق 3
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. الدورة التي "القضاء اإلداري يف العراق  "الدورة التدريبية املدجمة بعنوان  ٢٠٢٢/  ٢/  ٢٨املعهد االثنني  انطلقت يف

اقامتها وحدة التعليم املستمر يف املعهد، والتي استمرت ملدة اسبوعني، شملت موظفني من خمتلف املؤسسات 

من املعهد. واشرتك فيها نخبة من أساتذة قسم القانون. وتناول واملديريات العامة، باإلضافة إىل حمامني وقانونيني وطلبة 

الربنامج التدريبي للدورة مبدأ املرشوعية ومقومات الدولة القانونية مع االستثناءات التي ترد عليه، وكذلك دعوى 

ر ، حيث تم اجراء اختبا2022 /3/  14التعويض وتنفيذ أحكام القضاء اإلداري. وقد استمر الربنامج حتى 

 للمشاركني، ويف ختام الدورة تم توزيع شهادات املشاركة عىل املشاركني.

 

 . دورة تدريبية/ قانون اهليئة الوطنية للمفقودين4

 

شارك املعهد يف النجف االرشف، يف ورشة اعداد املسودة النهائية ملرشوع قانون اهليئة الوطنية للمفقودين، والتي اقيمت 

. وقد شارك يف الورشة نخبة من األكاديميني واملستشارين 2022شباط  26ولغاية شباط 23يف اربيل للفرتة من 

 احلكوميني، وممثلني عن حكومة اقليم كردستان، وممثل عن معهد العلمني للدراسات العليا.

 

. ورشة علمية/ آليات احلد من 5

 تعاطي املخدرات

 

شارك املعهد يف أعامل الورشة العلمية 

اإلمام جعفر التي اقامتها جامعة 

 "الصادق يف بغداد، حتت عنوان 

الورشة الوطنية لدراسة آليات احلد 

. وقد خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها ٢٠٢٢اذار  16و 15، يومي "من تعاطي املخدرات

يات الفعالة للقضاء عىل إىل اجلهات املختصة، لإلفادة منها عند إعادة النظر بالقوانني النافذة، ورسم السياسات واالل

 هذه الظاهرة اخلطرية التي تنخر املجتمع العراقي.
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 من قانون األحوال الشخصية 57. ندوة علمية/ التداعيات النفسية واملجتمعية للامدة 6

 

من قانون األحوال الشخصية  57، ندوة اقامتها احلملة الوطنية لتعديل املادة 2022اذار  26استضاف املعهد السبت 

اخلاصة بأحكام حضانة الطفل، وبحضور عدد من القانونيني واملختصني والناشطني، كام حرضها عدد من طلبة 

الدكتوراه واملاجستري يف معهد العلمني للدراسات العليا. وقد ناقشت الندوة التداعيات النفسية واملجتمعية واملخالفات 

، وتطبيقاهتا القضائية. وتم خالهلا طرح بحث 1959لسنة  881من قانون األحوال الشخصية رقم  57القانونية للامدة 

حول التأثريات النفسية لدى الطفل من جراء تزايد حاالت التفكك األرسي، يف ظل النص احلايل، واحلاجة إىل محاية 

الثاين  الطفل من تداعيات النزاع األرسي، وحتريض األطفال ضد أحد والديه، وجعله طرفا يف النزاع.  وتناول البحث

. كام 1994لسنة  3النافذة لالتفاقية األممية حلقوق الطفل، التي صادق عليها العراق بالقانون رقم  57خمالفات املادة 

، تضمنت معاجلات قانونية لكل الثغرات التي عجز 57تضمنت الندوة عرض مسودة قانونية مقرتحة لتعديل املادة 

 النص احلايل عن معاجلتها.

 

 األمانة العلمية ودورها يف ترصني البحث العلمي . ورشة عمل/ 7

 

 29يف إطار التعاون العلمي بني املعهد وكلية االمام الكاظم )ع(، اقامت كلية االمام الكاظم ورشة عمل يوم الثالثاء 

ية األمانة العلم "، حارض فيها أحد تدريسيي املعهد يف قسم العلوم السياسية. وتناولت الورشة موضوع 2022اذار 

. وقد حرض الورشة عدد غفري من اساتذة وطلبة الكلية، متت "ودورها يف ترصني البحث العلمي )املصادر واملراجع(

 خالهلا اإلجابة عن اسئلة ومداخالت الطلبة.

 

 . ندوة علمية/ الدبلوماسية املائية العراقية وأثرها يف حتقيق األمن املائي الوطني8

 

العلمية التي عقدت يف مركز النهرين للدراسات االسرتاتيجية ببغداد، بورقة عمل مفردة شارك املعهد يف اعامل الندوة 

، وجاءت املشاركة يف سياق دراسة السياسة "الدبلوماسية املائية العراقية وأثرها يف حتقيق األمن املائي الوطني "بعنوان 



 

8 

 

التجاوز عىل حصته. وقد حرض الورشة ممثلون  العراقية والدبلوماسية املطلوبة لضامن حصة العراق من املياه، ووقف

 عن مركز النهرين للدراسات االسرتاتيجية ووزارة اخلارجية ووزارة املوارد املائية.

 

 . دورة تدريبية/ أحكام الوظيفة العامة9

 

املعهد وبحضور يف  ٢٠٢٢/  ٥/  ٢٨يوم السبت املوافق  "أحكام الوظيفة العامة  "انطلقت الدورة التدريبية املدجمة 

موظفني من خمتلف املؤسسات واملديريات العامة. وقد حارض يف الدورة نخبة من أساتذة قسم القانون يف املعهد حول 

)حقوق وواجبات املوظف العام(، واستمرت الدورة ملدة أسبوعني.  استهدفت الدورة رشحية من موظفي دوائر الدولة 

فضال عن طلبة املعهد، وتضمن الربنامج 

التدريبي حقوق وواجبات املوظف العام 

وضامنات الوظيفة العامة. اختتمت الدورة 

بإجراء اختبار  2022/  6/  12بتاريخ 

للمشاركني وتوزيع شهادات املشاركة 

 عليهم.

 

 

 

 . دورة تدريبية/ أساسيات تصميم واجهات الويب10

 

برعاية  "أساسيات تصميم واجهات الويب" يف اقامت وحدة التعليم املستمر يف املعهد الدورة التدريبية االوىل

GDG Najaf Group Developer Google والتي خصصت لتدريب الشباب املهتمني هبذا املجال وحتت ))

إرشاف متخصصني من الفريق املنظم. وقد تضمن اليوم األول من الدورة التدريبية تعريف باملفاهيم األساسية لبناء 

الفعاليات الفنية لتشجيع الطلبة املشاركني وتشجيع روح العمل اجلامعي. وقد أشاد  صفحات الويب، فضاًل عن بعض
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املشاركون يف ختام اليوم األول من الدورة بطرائق التدريب املتبعة من قبل الفريق، كام أبدوا استعدادهم ورغبتهم إلكامل 

 الدورة  من اجل كسب املهارات التقنية وتطوير أنفسهم يف هذا املجال.

 

 . ورشة عمل/ االثار االقتصادية واالجتامعية والقانونية لالنسداد السيايس11

 

قامت وحدة التعليم 

املستمر يف املعهد بالتعاون 

مع منظمة )اوما( حلقوق 

 ١٦االنسان، اخلميس 

، ورشة ٢٠٢٢حزيران 

عمل حول االثار 

االقتصادية واالجتامعية 

والقانونية لالنسداد 

عراق السيايس احلايل يف ال

عىل املجتمع العراقي، 

بمشاركة نخبة من األكاديميني واالساتذة اجلامعيني والناشطني واملهتمني يف الشأن السيايس. وتضمنت الورشة ثالث 

حول اجلوانب القانونية املتعلقة باالنسداد السيايس وقانون االمن الغذائي الطارئ،  االوىلاوراق بحثية أساسية: 

 والثانيةالدستوري، وعىل قرارات القضاء واملحكمة االحتادية والتي عمقت االنسداد السيايس. والتجاوزات عىل النص 

بحثت يف االنعكاسات االقتصادية لالنسداد السيايس خاصة مع عدم وجود موازنة احتادية، او خطط تنموية، او حكومة 

ظل ازمة اقتصادية عاملية خانقة. اما ورقة  كاملة الصالحية تضع تلك اخلطط إلخراج العراق من أزمته االقتصادية، يف

فقد ركزت عىل االنعكاسات االجتامعية لالنسداد السيايس، الذي جاء بسبب الرتكيز عىل بناء الدولة،  الثالثةالعمل 

دون بناء املجتمع، بحسب باحثني، طالبوا بالرتكيز عىل بناء احلياة السياسية قبل بناء العملية السياسية. وقد شهدت 

لورشة مناقشات مستفيضة، ومداخالت عدة من احلارضين، بحثت واقع املجتمع العراقي ومعاناته يف ظل االنسداد ا

 السيايس احلايل.
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 . دورة تدريبية/ التحكيم التجاري الدويل ودوره يف تسوية النزاعات12

 

التحكيم  "، اعامل االسبوع األول للدورة التدريبية املدجمة التي محلت عنوان ٢٠٢٢حزيران  ٢٥انطلقت يوم السبت 

والتي نظمتها وحدة التعليم املستمر يف املعهد، وعىل مدى أسبوعني. وقد “التجاري الدويل ودوره يف تسوية النزاعات 

لة والقطاع اخلاص. وتضمن الربنامج التدريبي للدورة، تعريف شارك يف الدورة حمامني وقانونيني يف دوائر الدو

التحكيم وأنواعه، وصياغة رشط التحكيم، وسري إجراءات التحكيم، والطعن بالبطالن، ومتت االستعانة بنامذج عن 

 شاركني.اتفاقية االكسيد ونيويورك، وقد جرى اختبار للمشاركني، ويف ختام الدورة تم توزيع شهادات املشاركة عىل امل

 

 . ملتقى ثقايف/ احتفالية بذكرى أربعينية الشاعر العراقي الكبري مظفر النواب13

، احتفالية بذكرى أربعينية الشاعر 2022متوز  2أقام املعهد وبالتعاون مع دار بابل للثقافة والفنون واإلعالم، السبت 

وتضمنت ثقفني من داخل وخارج العراق. العراقي الكبري مظفر النواب، حرضها مجع من الشعراء واألدباء وامل

االحتفالية قصائد شعرية لعدد من الشعراء العراقيني تغنت بالراحل الكبري ومواقفه وشجاعته ورفضه للظلم 

واالستبداد وتكميم االفواه. كام تضمن االحتفال قصيدة للشاعر اللبناين زاهي وهبي، تغنت بالشاعر)النواب( ومواقفه 

العربية واالنسانية، والرافضة للظلم واالستبداد، كام تم عرض فيلم ألحد القصائد التي ألقاها النواب  الداعمة للقضايا

بصوته. والقى السيد عميد املعهد كلمة يف بداية االحتفال، رحب فيها باحلضور الكريم، مؤكدا أن هذا االحتفال هو 

ستذكرين قامة وطنية ثائره ومهاجرة وجماهدة ومعارضة، علم من أعالم الشعر، حيث العطاء الكبري والكريم، م لتأبني

واصفا النواب بانه أحد أبرز شعراء العراق، مضيفا ان مظفر النواب انحاز لقضايا الفقراء والبسطاء، ولقيم العدل، 

اق من جانبه شكر رئيس احتاد األدباء والكتاب يف العر  ومناهضة االستغالل واالستعامر وأنظمة احلكم املستبدة.

األستاذ )عيل الفواز( معهد العلمني للدراسات العليا، الحتضانه هذه الفعالية، معتربا أهنا واحدة من العالمات اإلجيابية 

بأننا نفعل مؤسساتنا الثقافية، لتشارك يف صناعة خطاب ثقايف، يمكن أن يكون فاعال ومؤثرا، يف حلظة تارخيية حيتاج فيها 

 حللول الثقافية أكثر من احللول السياسية.العراق إىل جرعات عالية من ا
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.حلقة نقاشية/ اجياد مقاربة لتأسيس رؤية موحدة للترشيعات العراقية تنسجم مع )هوية النظام السيايس( للمرحلة 14

 2003التي اعقبت عام 

 

درة السيادة برعاية ملتقى بحر العلوم للحوار، عقدت جلنة االصالح الترشيعي، احدى اللجان التخصصية ضمن )مبا

، وقدمت اللجنة ملخص أعامهلا التنفيذي، بحضور السيد رئيس 2022متوز  3الوطنية( جلستها اخلتامية مساء االحد 

جملس الدولة، وممثلني عن جملس النواب العراقي، وقد حاولت فيه اجياد مقاربة لتأسيس رؤية موحدة للترشيعات 

. وقد عرب السيد رئيس جملس الدولة، عن 2003مرحلة التي اعقبت عام العراقية تنسجم مع )هوية النظام السيايس( لل

تفاعله الكبري مع خمرجات هذه اللجنة، واصفًا عملها باملهم واالستثنائي يف هذه املرحلة، مقدما شكرُه وثناءه لرعاية 

قد عملت جلنة هكذا مشاريع اسرتاتيجية هادفة، تؤسس لبناء مرشوع دولة واقعي، مرتكز عىل سيادة حقيقية. و

( ولعدة جلسات متتالية، شارك فيها 2022ولغاية اذار  2021االصالح الترشيعي، عىل مدى ثامنية أشهر )من اب 

العديد من النُخب االكاديمية والنقابية واحلقوقيني والربملانيني والقضاة، وغريهم. وهتدف مبادرة السيادة الوطنية، اىل 

ف جماالت مهمة شملت )االصالح: السيايس، االقتصادي، االمني، املجتمعي، إجياد رؤية اصالحية شاملة، تستهد

وقد اختتمت اجللسة بكلمة  الدستوري، حتديد املصالح الوطنية الُعليا، حتديد املصالح اخلارجية واالصالح الترشيعي(.

اعضاء اللجنة جلهودهم املبذولة لراعي املبادرة الدكتور ابراهيم بحر العلوم، الذي قدم الشكر واالمتنان للسادة رئيس و

يف الوقت ذاته  مثنياً  يف هذا العمل، مثمنًا جهودهم الوطنية الطوعية اهلادفة اىل تصحيح االختالالت يف مسار الدولة،

عىل جهود اللجان الثامن االخرى املنبثقة من املرشوع، كام اشار اىل ان امللتقى ومعهد العلمني للدراسات العليا، سيقومان 

قديم )وثيقة السيادة الوطنية( اىل احلكومة وجملس النواب لالستفادة منها يف صياغة الربنامج احلكومي. جرى بعدها بت

 تكريم املشاركني بدرع )مبادرة السيادة الوطنية(.

 

 يف القانون الدويل االنساين TOT. دورة تدريبية/ إعداد املدرب ين15

 

اب  17يف القانون الدويل االنساين، والتي اقيمت يف اربيل يف  TOTإلعداد املدرب ينشارك املعهد يف الدورة التدريبية 

، واستمرت عدة ايام، والقى ممثل املعهد سلسلة حمارضات يف القانون الدويل االنساين، يف الدورة التي نظمها 2022
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يف الكليات واجلامعات التابعة  معهد قرطبة للسالم يف جنيف، واستهدفت جمموعة من االساتذة واملوظفني العاملني

 للعتبة احلسينية.

 .  ورشة عمل/ مناقشة علمية ملرشوع قانون املفقودين16

  

شارك املعهد من خالل عضوية احد تدريسيه يف اللجنة العلمية التابعة للجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين، يف ورشة 

األمحر الدويل، واللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف أربيل، للفرتة من العمل التي اقامتها اللجنة الدولية للصليب 

، ملناقشة مرشوع قانون املفقودين، وبحضور الوكالة الدولية للمفقودين، 2022ترشين األول  2ايلول ولغاية  28

ات العالقة، وممثلني عن حكومة وممثلني عن الوزارات العراقية املعنية، وشخصيات أكاديمية، وفنيني يف دوائر الدولة ذ

 اقليم كردستان، وقد تم طرح بعض املقرتحات من أجل إمتام الصيغة النهائية ملرشوع قانون املفقودين.

 

 . ورشة عمل/ مرشوع تعزيز التامسك املجتمعي يف العراق17

 

امسك املجتمعي يف العراق، شارك املعهد يف ورشة عمل نظمها معهد قرطبة للسالم يف جنيف يف إطار مرشوع تعزيز الت

محاية  "حيث تم تقديم بحث حول مصري املفقودين من منظور القانون الدويل االنساين والرشيعة االسالمية واملوسوم 

. ومتت مناقشة البحث بحضور خرباء من اجلامعات العراقية "املفقودين يف القانون الدويل االنساين والرشيعة االسالمية

يرسية. كام حرض ايضا ممثلون من السفارة العراقية يف جنيف، وقدم الباحث ملخصا للبحث يف مقر ومن اخلارجية السو

الدويل يف جنيف، كام قام بزيارة اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي التابعة لألمم  اللجنة الدولية للصليب االمحر

القرسي او غري الطوعي التابع لألمم املتحدة، ومتت  املتحدة، وكذلك زيارة الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء

 مناقشة العديد من امللفات التي تتعلق بالشأن العراقي.

 

 . ندوة علمية/ ندوة حوارية حول مرشوع ظمأ العراق18

 

، ندوة حوارية حول مرشوع ظمأ 2022ترشين ثاين  29نظم قسم القانون يف معهد العلمني للدراسات العليا، الثالثاء 

العراق، وبمشاركة عدد من اساتذة القانون املدين والدويل يف املعهد.   وقد كان اهلدف من تنظيم هذه الندوة احلوارية 
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هو مناقشة حماور مؤمتر ظمأ العراق الذي ينظمه املعهد بالتعاون مع ملتقى بحر العلوم للحوار. اذ يعد املؤمتر من 

ة تواجه العراق وهتدد مستقبل اجياله. كام هدفت الندوة اىل املسامهة يف تقديم املؤمترات املهمة؛ ألنه يعالج مشكلة حقيقي

احللول الالزمة للمحاور الستة التي وضعت يف مرشوع ظمأ العراق، املتعلقة بالبيئة والتغيريات املناخية واجلفاف 

 :باآليت اجيازها يمكن املوضوع هذا بشأن وأفكار رؤى املعهد أساتذة من لعدد كان وقد  والتصحر وقلة املوارد املائية.

 ان األسباب التي أدت اىل الوضع احلايل الذي وصل اليه العراق تتضمن أسباب داخلية وخارجية ومناخية. ●

ان اجلميع يتحمل جزء من هذه املشاكل، االمر الذي تشكيل خلية ازمة من اجل إجياد احللول املناسبة للمشاكل   ●

% من املياه لري األرايض الزراعية وذلك من خالل استخدام 10التي تواجه البلد، وان العراق بإمكانه استخدام 

 التكنلوجيا احلديثة، لرتشيد استهالك املياه.

ن جيب ان يكو ●

االهتامم بالزراعة أوال ثم 

الصناعة وغريها، واالعتامد 

عىل االكتفاء الذايت يف املجال 

، وكذلك االستفادة الزراعي

من املياه اجلوفية، وتشكيل 

وفد تفاويض يضم وزارات 

اخلارجية والداخلية والزراعة 

واملوارد املائية والوزارات 

 صة العراق من املياه.الساندة، للضغط عىل دول املنبع من اجل إطالق ح

إعادة النظر باألساليب التقليدية لسقي املزروعات واعتامد األساليب احلديثة وجتهيز الفالحني واملزارعني   ●

باألليات واملعدات احلديثة التباع أساليب الري املتطورة التي تعتمد االقتصاد والتوفري يف املياه، ملواجهة مشكلة شحة 

 املوارد املائية.

 قوبات جزائية لردع املخالفني.فرض ع  ●

 

 التحديات واملعاجلات –. ندوات حوارية/ ازمة املياه يف العراق 19
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بكلية   ، اوىل الفعاليات اجلامعية ملرشوع ظمأ العراق، يف قسم االسرتاتيجية2022ترشين الثاين  22انطلقت الثالثاء 

العلوم السياسية يف جامعة النهرين، وبرعاية السيد عميد كلية العلوم السياسية ، حيث عقدت ندوة حوارية بعنوان )ازمة 

(، حارض فيها السيد الوكيل الفني االقدم لوزارة املوارد املائية ، وحرضها -التحديات واملعاجلات  –املياه يف العراق 

ر ابراهيم بحر العلوم، ومستشار السيد رئيس الوزراء مندوب العراق للمناخ االستاذ راعى مرشوع ظمأ العراق الدكتو

فريد ياسني ، واساتذة الكلية وطلبة الدراسات العليا ،وتأيت املحارضة ضمن الرشاكة العلمية يف مرشوع ظمأ العراق. 

ع ا.د. قاسم اجلنايب، حيث اشار افتتحت الندوة بكلمة مرشوع ظمأ العراق، القاها عضو اللجنة التحضريية للمرشو

فيها اىل امهية الرشاكات العلمية بني ملتقى بحر العلوم واملعهد واجلامعات العراقية، التي ستشارك يف مراحل املرشوع 

املختلفة )ورش العمل، االستشارات، املؤمتر العلمي(، فضال عن الفعاليات اجلامعية والتي انطلقت اليوم، 

 ي قار وجامعة االنبار وجامعة املوصل وجامعة صالح الدين يف اربيل.يف جامعة ذ وستستكمل

كام تم استعراض التحديات اخلارجية املؤثرة يف املوارد املائية العراقية حيث ركز عىل السياسة املائية الرتكية ومشاريعها 

واالستثامر يف االرايض الزراعية عىل هنري دجلة والفرات ،وتناقص الوارد املائي السنوي بسبب التوسع يف بناء السدود 

السياسة املائية   دون التشاور مع العراق ،مما اثر عىل قطاع الزراعة واخلزين االسرتاتيجي املائي العراقي ، فضال عن

ة االيرانية وحتويل جماري االهنار العابرة للحدود واملغذية لروافد هنر دجلة مما اثر عىل املناطق الزراعية وبالذات يف منطق

حوض هنر دياىل ،وترضر املناطق املحيطة بشط العرب بسبب تغيري جمرى هنر الكارون ،وانحسار مياه هنر الكرخة مما اثر 

 احلويزة .  عىل استدامة املياه يف هور

االكثر تأثريا وهي التغيريات املناخية وتصاعد نسب التلوث بسبب   واشار السيد املحارض اىل التحديات الداخلية

ات الصحية والصناعية وحمطات توليد الطاقة الكهربائية ،وضعف انفاذ القانون عىل املتجاوزين عىل احلصص املخلف

املائية والتي تؤثر سلبا عىل املحافظات اجلنوبية ،فضال عن غياب طرق الري احلديثة واهلدر بطرق الري القديمة ،وقد 

لية للتعاطي مع شحة املياه يف العراق ابرزها رضورة االرساع اقرتح السيد املحارض جمموعة من احللول االنية واملستقب

بتشكيل املجلس االعىل للمياه، وجعل املياه يف صدارة اهتامم صناع القرار االسرتاتيجي ،وتطوير طرق الري بالتعاون 

 مع وزارة الزراعة، وتشكيل فريق تفاويض حمرتف مع دول اجلوار املائية .

طرح تساؤالت عدة من جانب احلضور حول مقرتح مركز الدراسات املائية املشرتك بني  وعند فتح باب املداخالت تم

وحكومة اقليم كردستان،  فضال عن رضورة سن قانون   تركيا والعراق ، و عن العالقة املائية بني احلكومة االحتادية

و ان تقدم وزارة املوارد املائية مسودة سابعا من الدستور،  114خاص ينظم ادارة املوارد املائية يف العراق وفق املادة 
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القانون ،و املسؤولية التارخيية للحكومة عن انعاش االهوار واستدامتها، كوهنا متثل بعدا حضاريا ومورثا ثقافيا عراقيا 

حافل يمثل تاريخ العراق، والتعاون الدويل بني العراق والواليات املتحدة االمريكية يف موضوع املياه واملساعدة يف امل

والسعي لتحقيق االهداف املرسومة لوزارة املوارد املائية، ورضورة معرفة الوزن   الدولية ،وتوظيف املنجز احلايل

احلكومة مكانة   التفاويض للعراق وما هي اوراق الضغط التي يملكها العراق جتاه تركيا وايران، ورضورة ان تعطي

ة ،واالهتامم بموضوع املياه يف مشاريع الرسائل واالطاريح،  وقد تم مللف املياه وجعله مصلحة عليا للدولة العراقي

 اطالق مبادرة تسجيل ثالثة عناوين يف الدراسات العليا بقسم االسرتاتيجية تنسجم مع حماور مرشوع ظمأ العراق . 

 رضورة ان يتحول واختتمت الندوة بكلمة لراعي مرشوع ظمأ العراق، شكر فيها السيدات والسادة املشاركني واشار اىل

العراق من ثقافة ادارة الفيضانات اىل ثقافة ادارة اجلفاف وركز عىل التحديات الداخلية كوهنا تقع ضمن االرادة العراقية 

 واكد عىل رضورة التكامل يف املرشوع بني ملتقى بحر العلوم واجلامعات العراقية، ويف اخلتام تم تكريم السيد املحارض.

 

 النظام الربملاين يف العراق الواقع والطموح( رؤى يف إمكانية اإلصالح /. ندوة حوارية20

 

، الندوة احلوارية السابعة 2022ترشين االول  7بالتعاون مع املعهد، أقام مركز رواق بغداد للسياسات العامة، اجلمعة 

النظام الربملاين يف العراق الواقع والطموح روى يف إمكانية  "، حتت عنوان 2005اخلاصة بتقييم أداء دستور العراق لعام 

ية ودينية وقانونية وثقافية نجفية، كام شارك يف الندوة عدد من رؤساء ، بحضور نخب وشخصيات أكاديم"اإلصالح 

ألقى السيد رئيس مركز رواق بغداد ، كلمة تناول فيها دور   االقسام والتدريسيني يف معهد العلمني. ويف مستهل الندوة

افكار و تصورات، وإيصاهلا املركز وانشطته املختلفة يف اجلوانب البحثية واملعرفية، وما يطمح يف تقديمه من رؤى و

بشكل علمي مرن ومتزن اىل النخب واجلمهور واصحاب القرار عىل حد سواء، شاكرا ملعهد العلمني دوره يف استضافة 

مرشوع تقييم الدستور   املدير التنفيذي للمركز عن طبيعة عمل  هذه الندوة النقاشية وانجاح خمرجاهتا، فيام حتدث

للديمقراطية واالنتخابات،  IDEAرواق بغداد حاليا بالتعاون والرشاكة مع مؤسسة   نجزهالذي ي 2005العراقي لعام 

التحديات واالزمات التي واجهها الدستور عىل املستوى   اىل وضع خمرجات وتصورات هنائية عن  والذي يطمح

التي شكلت عائًقا او خالفا من   القانوين والسيايس واالجتامعي، فضال عن اقرتاح التعديالت املناسبة لنصوصه ومواده

 والنصوص ذاهتا.  ناحيتي التطبيق او فحوى القوانني
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وقد تم الرتحيب باحلارضين  من قبل عميد املعهد ، وجرى احلديث عن نشاطات املعهد الواسعة يف جمال القانون   

عراق سياديا بوصفها اول وثيقة الدستوري، وكتابة العرشات من الرسائل واالطاريح يف هذا املجال، و مرشوع ازمة ال

، بالتعاون مع 2003تناقش مفهوم السيادة الوطنية من وجهة نظر رؤساء الوزراء، ورؤساء جملس النواب بعد العام 

ملتقى بحر العلوم للحوار وكذلك اجياز عن مؤمتر التعديالت الدستورية الدويل الذي اقامه معهد العلمني للدراسات 

و مدى  2005، حتت شعار )دستور العراق لعام 2022شباط  19ملتقى بحر العلوم للحوار، يف العليا، بالتعاون مع 

، والعرشات من االكاديميني والباحثني يف 2005فاعليته يف االستقرار السيايس(، بمشاركة نخبة من كتاب دستور عام 

تأكيد عىل انفتاح املعهد عىل التعاون مع جمال القانون الدستوري، من خمتلف اجلامعات العراقية والعربية. وقد جرى ال

 خمتلف اجلامعات واملؤسسات البحثية واجلهات الرسمية املعنية يف هذا املجال.

وقد تضمنت الندوة ثالثة حماور، تناولت النظام السيايس والفيدرالية والالمركزية واحلقوق واحلريات يف الدستور، من  

صياغة  وانب السياسية واالجتامعية والقانونية التي احاطت بعمليةخالل نقاش معمق ورصيح، تناول جممل اجل

 الدستور وتطبيقاته، وأهم املؤرشات واملآخذ السياسية والقانونية التي حالت دون تطبيقه بالشكل الصحيح. 

اديميني يذكر ان مرشوع ازمة العراق سياديا بمرحلته الثانية، شكل ثامنية جلان ختصصية، بمشاركة العرشات من األك

والباحثني واخلرباء يف جمال االصالح السيايس واالقتصادي واالمني واملجتمعي والدستوري والترشيعي واصالح 

السياسات اخلارجية وجلنة املصالح الوطنية العليا، وبحضور عدد من الوزراء واالمني العام ملجلس الوزراء ورئيس 

 جملس شورى الدولة.

 

 يف القانون الدويل االنساين TOTة إلعداد املدربني . حمارضات علمية/ يف دور21 

يف القاء سلسلة حمارضات  تدريسية، شارك املعهد من خالل أحد ٢٠٢٢ترشين الثاين  ١٩- ١٧عىل مدى ثالثة ايام، من 

كافحة يف القانون الدويل االنساين لنخبة من ضباط جهاز م TOTيف القانون الدويل االنساين، يف دورة إلعداد املدربني 

االرهاب، نظمها معهد قرطبة للسالم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدويل االنساين، يف مقر جهاز مكافحة 

 االرهاب ببغداد.

 .ورشة عمل/ املوائمة الترشيعية بني القانون الدويل االنساين والرشيعة اإلسالمية23

لقاء حمارضة يف القانون الدويل اإلنساين يف كلية القانون باجلامعة ، شارك املعهد يف ا2022كانون األول  2يف يوم اجلمعة 

املوائمة الترشيعية  "املستنرصية يف الورشة التي اقامتها بالتعاون مع منظمة قرطبة للسالم يف جنيف، املحارضة تناولت 
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قانون يف اجلامعة املستنرصية ، الورشة التي جرت عىل قاعة كلية ال"بني القانون الدويل االنساين والرشيعة اإلسالمية

 حرضها اساتذة جامعات ورجال دين وباحثني وقانونيني.

 

 .ورشة علمية/ املفقودين يف القانون الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية24

متت املشاركة يف اعامل الورشة 

األكاديمية السنوية حول القانون 

كانون  11الدويل اإلنساين يوم االحد 

والتي تنظمها اللجنة  ،2022األول 

الدولية للصليب األمحر الدويل يف 

النجف االرشف، ألساتذة اجلامعات 

العراقية، بالتعاون مع وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي، واللجنة 

قانون املفقودين يف ال "الوطنية الدائمة للقانون الدويل اإلنساين يف العراق، وقد القى أحد أساتذة املعهد حمارضة حول 

 ."الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية

 

 ورشة علمية/ مرشوع ظمأ العراق .30

أصدر ملتقى بحر العلوم للحوار أبرز التوصيات للورشة االوىل من مرشوع ظمأ العراق التي نظمها امللتقى بالتعاون 

ملياه يف العراق، علام ان املرشوع يتضمن ملناقشة شحة وادارة ا UNDPمع املعهد وبرنامج االمم املتحدة للتعاون االنامئي 

 من العام املقبل. اقامة عدة ورش عملية للتوصل اىل حلول عملية تطرح يف املؤمتر العام الذي سيعقد يف نيسان/ ابريل

 

 2022دورات شهر كانون الثاين /

 املالحظات تاريخ االنجاز املكان املقامة فيه العنوان ت

1 

التحكيم التجاري الدويل 

ودوره يف حل النزاعات 

 التجارية

 دورة تدريبية 3/1/2021 معهد العلمني للدراسات العليا
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2 
قانون انضباط موظفي 

 الدولة
 معهد العلمني للدراسات العليا

-24/1/2021

7/2/2022 
 دورة تدريبية

 

 2022دورات شهر شباط /

 املالحظات تاريخ االنجاز املكان املقامة فيه العنوان ت

1 
االداري يف  القضاء

 العراق

معهد العلمني 

 للدراسات العليا

اىل  28/2/2022

14/3/2022 

دورة تدريبية مدجمة أقامتها وحدة التعليم 

املستمر يف معهد العلمني حارض فيها كل من 

ا.د عيل سعد عمران و ا.د سحر جبار يعقوب 

 استهدفت الدورة موظفي مؤسسات الدولة.

2 
قانون انضباط موظفي 

 الدولة

معهد العلمني 

 للدراسات العليا

-24/1/2021

7/2/2022 

دورة تدريبية مدجمة أقامتها وحدة التعليم 

املستمر يف معهد العلمني حارض فيها كل من 

ا.د عيل سعد عمران و ا.د سحر جبار يعقوب 

استهدفت الدورة موظفي مؤسسات الدولة 

وتناولت الدورة التدريبية بقانون انضباط 

العقوبات االنضباطية موظفي الدولة و 

 والطعن هبا .

3 
تطوير االداء وضامن 

 اجلودة

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
 دورة تدريبية 18/2/2022-8

 

 

 2022دورات شهر اذار /

 املالحظات تاريخ االنجاز املكان املقامة فيه العنوان ت
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1 
القضاء االداري 

 يف العراق

معهد العلمني 

 للدراسات العليا

28 / 2 / 

14 /  –2022 

3 / 2022 

دورة تدريبية مدجمة أقامتها وحدة 

التعليم املستمر يف معهد العلمني حارض 

فيها كل من ا.د عيل سعد عمران و ا.د 

سحر جبار يعقوب استهدفت الدورة 

 موظفي مؤسسات الدولة.

 

 

 2022دورات شهر نيسان /

 املالحظات تاريخ اإلنجاز املكان املقامة فيه العنوان ت

1 
منهج البحث 

 العلمي القانوين

معهد العلمني للدراسات 

 العليا

 -9/4/2022 

24/4/2022 
 دورة تدريبية

 

 

 2022دورات شهر ايار /

 املالحظات تاريخ االنجاز املكان املقامة فيه العنوان ت

 احكام الوظيفة العامة 1
معهد العلمني للدراسات 

 العليا

 -2022  -5-28

2022-6-11 
 دورة تدريبية

2 
القضاء االداري يف 

 العراق

معهد العلمني للدراسات 

 28/5/2022العليا
 دورة تدريبية 

3 
تعليم مهارات التفكري 

 بني الواقع واملأمول

 -كلية الرتبية االساسية 

 جامعة دهوك
16/5/2022 

املشاركة يف دورة 

 تدريبية
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 2022دورات شهر حزيران /

 املالحظات تاريخ االنجاز فيه املكان املقامة العنوان ت

 احكام الوظيفة العامة 1
معهد العلمني للدراسات 

 العليا

 -2022  -5-28

2022-6-11 
 دورة تدريبية

2 
اساسيات تصميم 

 واجهات الويب

معهد العلمني للدراسات 

 العليا
 دورة تدريبية 2/6/2022

3 

مهام وصالحيات 

حكومة ترصيف 

 االعامل

للدراسات معهد العلمني 

 العليا
 دورة تدريبية 9/6/2022

4 

التحكيم التجاري 

الدويل ودوره يف تسوية 

 النزاعات

معهد العلمني للدراسات 

 العليا

  7 - 9اىل  25-6

2022 
 دورة تدريبية

     

 

 

 2022دورات شهر اب /

 املالحظات تاريخ االنجاز املكان املقامة فيه العنوان ت

1 
TOT  القانون  يف

 الدويل االنساين
 دورة تدريبية 2022اب  17 اربيل
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 "(ع) عيل االمام مدرسة يف الرشيد واحلكم العدالة“. مؤمتر علمي دويل حتت عنوان 1

 

بمشاركة باحثني وأكاديميني من خارج العراق وداخله نظمت مؤسسة بحر العلوم اخلريية مع معهد العلمني للدراسات 

العدالة واحلكم الرشيد  "، املوافق العارش من شهر رجب، مؤمترا علميا دوليا حتت عنوان ٢٠٢٢شباط  ١٢العليا السبت 

عة من الكلامت ابتدأها السيد الدكتور حممد عيل بحر العلوم االمني يف مدرسة االمام عيل )ع(، حيث تضمن املؤمتر جممو

العام ملؤسسة بحر العلوم اخلريية تاله الشيخ الدكتور امحد واعظي من اجلمهورية االسالمية االيرانية وفضيلة الشيخ 

منها؛ السرية  عبد الوهاب السامرائي من املجمع الفقهي يف بغداد هذا. وقد طرحت عدة بحوث يف طاولة احلوار

السياسية والشخصية الثورية العادلة لالمام عيل)ع(، للشيخ الدكتور رسول جعفريان من اجلمهورية االسالمية يف إيران 

واحلكم الرشيد عند االمام عيل، للدكتورة امل هندي من العراق. واحلكم الرشيد ومشكلة الفساد لألستاذ يف املعهد 

م عيل )ع( وسيادة القانون، لألستاذ ضياء الدين من الكويت. واالمام عيل وااللتزام، الدكتور عيل عباس مراد. واالما

للدكتور حممد شيا من لبنان القاه نيابة عنه االستاذ الدكتور جبار مجال الدين. وقد تضمنت اجللسة احلوارية البحثية التي 

ر من األكاديميني والباحثني ورجال الدين. وقد ادارها الدكتور الشيخ جواد البهاديل، عدة مداخالت من السادة احلضو

اقيم عىل هامش املؤمتر معرض للخط والزخرفة االسالمية بالتعاون مع مكتبة احلائري يف قم املقدسة شارك فيه خطاطون 

 من العراق واجلمهورية االسالمية يف إيران. 

 

 .مؤمتر التعديالت الدستورية2

 

دستور العراق  "مؤمتر ازمة التعديالت الدستورية حتت شعار  ٢٠٢٢شباط  ١٩عقد املعهد يف النجف االرشف السبت 

بحثا علميا ألساتذة وخمتصني يف جمال القانون  44. بمشاركة "ومدى فاعليته يف االستقرار السيايس ٢٠٠٥لعام 

 وريا ولبنان. الدستوري من خمتلف اجلامعات العراقية، اىل جانب بحوث من س

وجرى التأكيد عىل ان عقد هذا املؤمتر يأيت ضمن جهود املعهد املستمرة للمسامهة يف حل املشكالت االجتامعية  

والسياسية يف البلد، مع التشديد عىل احلاجة اىل مشاركة األكاديميني والنخب العلمية لبحث امكانية اجراء التعديالت 

.  2005وتسد الثغرات التي ظهرت خالل السنوات التي اعقبت كتابة الدستور عام  الدستورية التي تواكب حاجة البلد

وقد تىل ذلك كلمة لفخامة رئيس اجلمهورية السابق الدكتور برهم صالح تالها نيابة عنه االستاذ الدكتور عيل الشكري 
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ة، أثنى خالهلا عىل اعامل املؤمتر كبري مستشاري رئيس اجلمهورية ورئيس جلنة التعديالت الدستورية يف رئاسة اجلمهوري

الذي يعالج أحد املشاكل املهمة يف العراق. وشدد رئيس اجلمهورية ان اللجوء اىل املحكمة االحتادية ليس دواء، انام احلل 

احلقيقي يف تعديل الدستور عىل اسس صحيحة تضمن حقوق اجلميع. مؤكدا ان تعديل الدستور من اولويات رئاسة 

لتي شكلت جلنة خاصة هلذا الغرض. معربا عن رسوره ملشاركة رئاسة اجلمهورية يف اعامل هذا املؤمتر، اجلمهورية، وا

 مؤكدا ان رئاسة اجلمهورية تتطلع اىل خمرجات املؤمتر التي قال اهنا ستكون رافدا مهام لعملية تعديل الدستور.

مسائية، حرض يف االوىل عدد من املسامهني يف جلنة  وتضمن املؤمتر اربع جلسات بحثية ختصصية، اثنتان صباحية، واثنتان

كتابة الدستور، والنواب السابقني يف جملس النواب، ويف هناية اجللسات احلوارية التي شهدت تعقيبات ومداخالت 

عدة، اعلنت التوصيات العرشة للمؤمتر، التي شددت عىل دور الدستور يف حتقيق االستقرار السيايس خالل السنوات 

عاما عىل كتابته، معتربة ان مراجعة وتعديل الدستور يعترب استحقاقا  17ضية، مع حاجته اىل املراجعة بعد مرور املا

طبيعيا عىل ضوء ما افرزته العملية السياسية، مطالبا بترشيع قانون املحكمة االحتادية العليا، واحرتام قراراهتا، وعدم 

ؤمتر الدكتور ابراهيم بحر العلوم الباحثني واملشاركني عىل جهودكم التشكيك بقراراهتا. ويف اخلتام شكر راعي امل

 الكبرية، لدراسة موضوع ازمة التعديالت الدستورية.

 

 أوال: اجللسة االوىل ملؤمتر التعديالت الدستورية

               

اجللسة االوىل 

ملؤمتر التعديالت 

الدستورية الذي 

عقده املعهد يف 

النجف االرشف 

شباط  ١٩يف 

. حتت ٢٠٢٢

دستور  "شعار 

العراق لعام 
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بعيون كاتبيه: عامل استقرار ام عامل  ٢٠٠٥دستور  ". كان عنواهنا "ومدى فاعليته يف االستقرار السيايس ٢٠٠٥

سن اليارسي رئيس هيئة النزاهة السابق. وحتدث فيها االستاذ حمسن السعدون . رأس اجللسة االستاذ الدكتور ح"ازمة

رئيس اللجنة القانونية يف جملس النواب سابقا. واالستاذ يونادم كنا عضو جملس النواب سابقا. والدكتور نديم اجلابري 

ية احلقوق بجامعة دمشق. عضو جملس النواب السابق. والدكتور حسن مصطفى البحري رئيس قسم القانون العام يف كل

وعقب عليها كل من الدكتور لقامن عثامن من كلية القانون بجامعة املوصل، واالستاذ الدكتور عدنان عاجل من كلية 

 القانون بجامعة القادسية، واالستاذ الدكتور عيل سعد عمران من معهد العلمني للدراسات العليا.

 

 الدستوريةاجللسة الثانية ملؤمتر التعديالت ثانيا: 

 

معامل التعديالت الدستورية املقرتحة وأثرها يف االستقرار "واجللسة الثانية ملؤمتر التعديالت الدستورية، عنواهنا 

. ادار اجللسة االستاذ الدكتور عيل الشكري كبري مستشاري رئيس اجلمهورية ورئيس جلنة التعديالت "السيايس

اجللسة االستاذ الدكتور حسن اليارسي رئيس هيئة النزاهة السابق، وحسن الدستورية يف رئاسة اجلمهورية. وحتدث يف 

الكعبي عضو جملس النواب العراقي. والدكتور عالء الركايب عضو جملس النواب ورئيس حركة امتداد، واالستاذ 

جلنة  الدكتور شورش حسن عمر من كلية القانون بجامعة السليامنية، واالستاذ الدكتور عامر حني الفياض عضو

التعديالت يف رئاسة اجلمهورية، واالستاذ الدكتور غازي فيصل مستشار الترشيعات يف جملس النواب. وعقب عىل 

اجللسة االستاذ الدكتور فوزي حسني سلامن، والدكتور مصدق عادل من كلية القانون بجامعة بغداد، والدكتور عيل 

 عيسى اليعقويب من كلية املنصور اجلامعة.

 

 لسة الثالثة ملؤمتر التعديالت الدستوريةاجلثالثا: 

 

. حتت شعار ٢٠٢٢شباط  ١٩اما اجللسة الثالثة ملؤمتر التعديالت الدستورية الذي عقده املعهد يف النجف االرشف يف 

النظام الربملاين : ضامنة للتمثيل  ". كان عنواهنا "ومدى فاعليته يف االستقرار السيايس ٢٠٠٥دستور العراق لعام  "

، وادارها االستاذ الدكتور  حسن البحري من سوريا، وعقدت عىل "املكونايت الواسع ام بوابة لتعميق اهلويات الفرعية

قاعة الشيخ الطويس بمعهد العلمني للدراسات العليا، وحتدث فيها االستاذ الدكتور  عدنان عاجل من جامعة القادسية، 
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املوصل، واالستاذ الدكتور سعد عمران من معهد العلمني، واالستاذ  واالستاذ الدكتور لقامن عثامن امحد من جامعة

الدكتور مصدق عادل من جامعة بغداد، والدكتور عيل اليعقويب من كلية املنصور اجلامعة ، والدكتورة ايامن الصايف من 

لدكتورة مريم عبد اجلامعة املستنرصية، والدكتورة ايناس الربيعي من وزارة العدل، والدكتورة سناء عبد طارش وا

 طارش من كلية املنصور اجلامعة، والدكتور حسن البديري من قسم الصياغات الترشيعية بمجلس النواب.

 

 

 رابعا: اجللسة الرابعة التعديالت الدستورية

 

اجللسة الرابعة التي 

عقدت عىل قاعة السيد 

بحر العلوم الكبري، 

وادارها االستاذ الدكتور 

عزيز كاظم اخلفاجي، 

الشكل  "ومحلت عنوان

الفدرايل للدولة: اعادة 

بناء وحدة العراق بنمط 

جديد ام مقدمة 

. حارض فيها "لتقسيمه

االستاذ الدكتور شورش حسن عمر من جامعة السليامنية، واالستاذ الدكتور فوزي حسني سلامن، والدكتورة امل عبد 

يم جرب حافظ من جامعة النهرين، والدكتورة زينب الرمحن وكالمها من جامعة كركوك، واالستاذ الدكتور عبد العظ

اجلزائري من جامعة النهرين، والدكتور حيدر الظاملي والدكتور حممد الغزايل من كلية الصفوة اجلامعة والدكتور قتادة 

الصالح من جامعة ذي قار، والدكتور عدي طالل من جامعة نينوى، والدكتور حيدر حممد حسن من جامعة الكوفة، 

 ستاذ الدكتور عيل نجيب محزة من جامعة القادسية، والدكتور حيدر رسول الكعبي من معهد العلمني.واال
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 خامسا: اجللسة اخلتامية

أعرب املؤمترون عن شكرهم للوفود املشاركة من داخل العراق وخارجه وامتناهنم للجهة املنظمة والراعية عىل  ❖

 االتية:تنظيم هذا املؤمتر ويعلنون عن رفعهم التوصيات 

وال يزال اطاراً مهام للتداول السلمي للسلطة، ومن حق شعب العراق ان يفخر  2005َمَثل دستور العراق لعام  ❖

بمامرساته االنتخابية املتالحقة التي ميزت عهده اجلديد، اال ان االنتخابات املبكرة االخرية واالنتخابات النيابية لعام 

 املشاركة الشعبية يمثل بحق جرس انذار لتحديث املنظومة السياسية يف التي سبقتها وما شهدته من ضعف يف 2018

 البالد ومراجعتها.

 2005من املؤكد ان تأشري النقص والقصور عىل الدستور امر متوقع، حيث ارشت التجربة السياسية منذ عام  ❖

 افرزته التجربة من قصور. وحتى اليوم العديد من النواقص عىل الدستور والبد من الرشوع بتعديالت تنسجم مع ما

يمثل استحقاقًا طبيعيا ًتنتجه التطورات املهمة التي شهدها العراق خالل  2005ان مراجعة وتعديل دستور  ❖

عاما املاضية، اال ان هذا االستحقاق جيب ان يسبقه حوارًا جمتمعيًا شاماًل ومسؤوالً وهادئًا تشرتك فيه، اىل جنب  17

النُخب االكاديمية والكفاءات العلمية التي حتتضنها اجلامعات العراقية وخمتلف الرشائح  االحزاب السياسية الفاعلة،

املجتمعية بام ُيفيض اىل )دسرتة املجتمع(. ويف هذا الصدد يدعو املؤمترون القوى السياسية اىل مراعاة تشكيل جلنة فنية 

راد تشكيلها لتعديل الدستور تتوىل تقديم الدعم من اخلرباء املختصني يف القانون الدستوري اىل جنب اللجان التي يُ 

 واملشورة الفنية.

ان تعديل الدستور ينبغي ان يتم باآلليات السلمية والدستورية التي رسمها الدستور نفسه وباالحتكام اىل  ❖

ا املحكمة االحتادية )املحكمة االحتادية العليا( عند االختالف يف تفسريها، وهبذا الصدد حييي املؤمترون اجلهود التي تبذهل

 الُعليا يف احلفاظ عىل البناء الدستوري من خالل قراراهتا التي عاجلت فيها عدم وضوح بعض النصوص الدستورية.

ان امال الشعب العراقي الناهض بزهو من نرصه عىل )داعش( واملُفعم بجيل شبايب، غري مكرتث باخلطاب  ❖

ون مستقبله من خالل دستور ُيلبي طموحه يف التنمية والرفاه وينظر اىل السيايس الذي جيرت مآيس املايض، يتطلع اىل ص

 املستقبل بتفاؤل يوحد بني اطيافه من خالل هوية وطنية عراقية جامعة حترتم اخلصوصيات.

ان الثروات الطبيعة ويف مقدمتها النفط والغاز التي َحبَى اهلل تعاىل هبا هذا الشعب ينبغي ان تكون عامل توحيد  ❖

 عامل فرقة من خالل نصوص دستورية واضحة تصون املساواة يف االنتفاع بمواردها بني ابناء الشعب كافة. وليس
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ان االبقاء عىل النظام الربملاين بصيغته احلالية او اعادة التوازن اليه او التحول اىل النظام الرئايس او املختلط  ❖

الديمقراطية التي حققها الشعب العراقي يف كفاحه ونضاله  ينبغي ان ال يتم بمعزل عن ضامنات فاعلة حتفظ املكتسبات

ضد الديكتاتورية وينبغي احلرص عىل خلق ضامنات دستورية وعملية جدية حتول دون االنتقال اىل نظام سيايس تتمكن 

 فيه اي سلطه من االستحواذ والتفرد عىل حساب السلطات االخرى.

اجلة سلبياهتا ينبغي ان تتم من خالل نصوص دستورية واضحة حتدد ان تقويم التجربة الفيدرالية يف العراق ومع ❖

بوضوح معامل العالقة بني االقاليم الفيدرالية واملركز وحتدد االختصاصات عىل نحو حيفظ االستقاللية املحلية هلذه 

حدة ترابه الكيانات من جانب ويصون وحدة البلد اجلغرافية من جانب اخر. وعىل نحو ُتصان فيه وحدة العراق وو

 ووحدة استثامر موارده الطبيعية باعتباره أرث ال يملك أحد التفريط به.

االستفادة من اجلهود التي ُبذلت يف اعداد صياغات ملشاريع الدساتري كوهنا متثل ُعصارة لفكر العديد من  ❖

حممد بحر العلوم )رمحه اهلل( املختصني، ومن أبرز تلك املشاريع املرشوع الذي اعدته اللجنة التي ترأسها سامحة السيد 

واللجان التي تشكلت يف جملس النواب ورئاسة اجلمهورية للتعديالت الدستورية وصوال اىل اعداد رؤية دستورية 

 شاملة للمشرتكات بني هذه اجلهود الوطنية.

ني السلطات ومن االهتامم بترشيع قانون املحكمة االحتادية العليا وفق ما نص عليه الدستور كوهنا متثل احلكم ب ❖

الرضوري دعمها وعدم تعريضها ألي نقد يقدح يف رشعية تشكيلها، واالستفادة من القرارات التفسريية للمحكمة 

االحتادية كرافد يف اي تعديل دستوري مستقبيل، ورضورة االرساع بترشيع القوانني اهلامة كقانون جملس االحتاد وقانون 

 النفط والغاز.

برملانية تقويمية نقدية فاعلة رشط رضوري لنجاح النظام الربملاين وتقويم العملية السياسية، ان وجود معارضة  ❖

 وينبغي العمل عىل مراعاة وجودها وضامن كافة حقوقها كركن مقوم ألداء السلطة التنفيذية.

 2022مؤمترات شهر كانون الثاين /

 تاريخ  االنعقاد مكان انعقاده العنوان ت

1 
اخلليقة الزهراء رس 

 وصوت احلقيقة

 -كلية االمام الكاظم

 اقسام بابل
24/1/2022 

 2022مؤمترات شهر شباط /
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 تاريخ  االنعقاد مكان انعقاده العنوان ت

1 
العدالة واحلكم الرشيد 

 يف مدرسة االمام عيل

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
02/12/2022 

2 
ازمة التعديالت 

 الدستورية

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
19/2/2022 

 2022مؤمترات شهر ايار /

 تاريخ االنعقاد مكان انعقاده العنوان ت

1 
 international

 on conference
society and law 

 7-8/5/2022 مؤمتر دويل الكرتوين

 

 2022مؤمترات شهر حزيران /

 تاريخ االنعقاد مكان انعقاده العنوان ت

1 

 املؤمتر الوطني ملعاجلة

ظاهرة الزواج املبكر يف 

 العراق

 11-12/6/2022 بغداد

 

 2022مؤمترات شهر ترشين الثاين /

 تاريخ االنعقاد مكان انعقاده العنوان ت

 ببغداد-فندق بابل  ظمأ العراق 1
ترشين الثاين  3-4

2022 
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2 

 جتربة

العلمني نموذج حيتذى 

به يف جعل التعليم يف 

خدمة االندماج 

 والسالم.

 2022ترشين الثاين  30 املوصلجامعة 

 

 . مشاركة يف مؤمتر/ االبداع واالبتكار من اجل التنمية9

أكد الدكتور إبراهيم بحر العلوم، رئيس اهليئة االستشارية ملركز االبداع واالبتكار العراقي، ان العراق كان سباقا اىل 

ثالثينيات القرن املايض، متحدثا عن اعداد اسرتاتيجية وطنية ترشيع قانون امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع منذ مطلع 

 .2025لالبتكار وريادة االعامل وفق رؤية شاملة، متوقعا ان جيني العراق ثامرها نأمل ان نجني ثامرها فيعام 

 21اخلميس وقد ابدى السيد الباحث يف كلمة له يف املؤمتر االفرتايض الذي عقده املجلس العريب لإلبداع واالبتكار،  

، بمناسبة اليوم العاملي لإلبداع واالبتكار، برعاية "االبداع واالبتكار من اجل التنمية "، حتت عنوان 2022نيسان 

العراق بكونه مهد احلضارات، فقد أنطلق من عراقة قانون امللكية الفكرية  "االحتاد العريب للتنمية املستدامة والبيئة، ان 

، وما ترتب عىل اثره من انضامم العراق إىل اتفاقية باريس حلامية 1931ا، الذي تم ترشيعه عام وبراءات االخرتاع يف بلدن

، بترشيع الدولة العراقية  WIPOامللكية الصناعية وتعديالهتا، واالنضامم إىل اتفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

كه العراق من عقول ومؤهالت علمية، وعدد كبري من ، وبموجب ما يمتل1975ترشين االول لسنة  21يف  212املرقم 

عدد براءات  "، موضحا ان"االبتكارات املصنفة لدى اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية يف وزارة التخطيط

، توزعت بواقع WIPOعمل ابتكاري مسجل رسميًا ومصنف لدى الـ  7000االخرتاع والنامذج الصناعية جتاوز الـ 

نموذجا صناعيا عراقيا،  343زراعية وغذائية، و 675علوم تطبيقية، و  1524هندسية وانشائية، و  511و  طبية، 343

نموذجا صناعيا اجنبيا، وبراءات متنوعة اخرى عالوة عىل انضامم العراق مؤخرا اىل معاهدة براءات االخرتاع  142و 

 ."يف مطلع هذا العام PCTالدولية 

بادر مركزنا، مركز  "سرتاتيجية الوطنية التي تبناها مركز االبتكار والريادة العراقي، قائال: وحتدث السيد الباحث عن اال

االبتكار واالبداع العراقي ) منتدى املخرتعني العراقيني(، بإعداد اسرتاتيجية وطنية لالبتكار وريادة االعامل، وفق رؤية 

كانت  ضمن حماور عدة منها: الطاقة املتجددة،  "ية ، موضحا ان االسرتاتيج"2025نأمل ان نجني ثامرها يف عام 
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والصحة، والتعليم، والزراعة، واملوارد املائية، والصناعة التحويلية والبرتوكيمياوية، وضمن عنارص االبتكار الغنية يف 

كية بلدنا، والتي تقودها قطاعات حكومية، وخاصة، ومنظامت جمتمع مدين حملية ودولية، ضمن معايري منظمة املل

 . " WIPOالفكرية الدولية 

وقد شارك يف املؤمتر عدد كبري من الشخصيات العربية املهتمة بقضايا االبداع واالبتكار، بينهم الدكتور اسحق سدر 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف فلسطني، والدكتورة غادة القط رئيس االكاديمية العربية للعلوم 

والدكتور أرشف عبد العزيز األمني العام لالحتاد العريب للتنمية املستدامة والبيئة، والدكتور حممد والتكنولوجيا يف مرص، 

 الرسحيي رئيس املجلس العريب لإلبداع واالبتكار واخرين.

 

 Society and Law on Conference International(. مشاركة يف مؤمتر دويل/ 10

on Conference International املؤمتر الدويل للقانون واملجتمع ) شارك تدرييس يف قسم القانون باملعهد يف

Society and Law الورقة بحثية 2022أيار مايس  8و 7( والذي عقد الكرتونيا من العاصمة الربيطانية لندن يوم .

Procedural Arbitrator's The محلت عنوان )السلطات االجرائية املمنوحة للمحكم يف التحكيم(، )

Preparation Arbitration in rsPowe.) 

تم التأكيد خالهلا عىل ان املحكم ُيمنح صالحيات عدة خالل قيامه بعملية التحكيم، ويتم حتديد صالحيات املحكم من 

. فقد حيد القانون واالتفاق من سلطات املحكم، أو يمنحه "اتفاق التحكيم والقانون"خالل مسألتني أساسيتني: 

ب عىل املحكم االلتزام باحلدود املنصوص عليها يف القانون واالتفاقية. مشريا اىل ان تعني املحكم صالحيات واسعة، وجي

يتم من قبل أطراف النزاع أو املحكمة أو مركز التحكيم، والصالحيات املمنوحة له تسهل تسوية النزاع، وهذه 

 لألونسيرتال. الصالحيات مستمدة من االتفاق وأحكام القانون املحيل والقانون الدويل

ودعا السيد الباحث خالل بحثه اجلهات املسؤولة ومتخذي القرار إىل االهتامم بقطاع التحكيم، حيث أنه يدعم جذب 

االستثامرات األجنبية، وتنمية القطاع اخلاص، ومنح الثقة للرشكات األجنبية ملامرسة أنشطتها التجارية عىل أرض البالد 

إىل  -ومنهم مجهورية العراق  –مل تصدر إىل اآلن قانون خاص بالتحكيم كام دعا املرشعني الوطنيني يف البلدان التي 

إصدار قانون بشأن التحكيم، وتنظيم قضايا التحكيم، وتعيني هيئة التحكيم وصالحياهتا وغريها من القضايا ذات 

واملعدلة  1985ة الصلة، مسرتشدًة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل الذي أعدته جلنة االمم املتحدة لسن
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حتى نأخذ منها االحكام املناسبة لنظامنا القانوين مع بعض التعديالت واالضافات بام يتناسب مع واقع  2006عام 

 السياسة العامة يف البلد.

 

 . مشاركة يف مؤمتر/ معاجلة ظاهرة الزواج املبكر يف العراق11

من اساتذة القانون يف معهد العلمني للدراسات العليا، هم شارك كل من الدكتور السيد حممد عيل بحر العلوم  واثنني 

الشيخ خالد التميمي والدكتور صالح مهدي كحيط يف املؤمتر الوطني ملعاجلة ظاهرة الزواج املبكر يف العراق، والذي 

 (  ودائرةUNFPA، بالتعاون بني صندوق االمم املتحدة للسكان)2022حزيران  12-11عقد يف بغداد للفرتة من 

متكني املرأة  يف االمانة العامة ملجلس الوزراء، وبحضور  حميل واقليمي ودويل، ومشاركة واسعة ملنظامت املجتمع املدين 

 ، وقدم اساتذة معهد العلمني بحوثا حول الزواج املبكر من منظور  ديني وقانون واجتامعي.

 

 ظمأ العراق ".  مؤمتر علمي/ مرشوع 12

 4اجلمهورية الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد، انطلقت وعىل قاعة فندق بابل ببغداد، اجلمعة بحضور فخامة رئيس 

، التي يقيمها ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمني "ظمأ العراق  "فعاليات مرشوع   ،2022ترشين الثاين 

ائية، وممثيل وزارات الزراعة والبيئة، للدراسات العليا، أعامل انطالق املرشوع حرضها أيضا وزراء الصحة واملوارد امل

، إضافًة إىل عدد من السادة UNDPوبعثة األمم املتحدة يف العراق ) يونامي (، ووكالة األمم املتحدة للتعاون اإلنامئي 

  الربملانيني ونواب الوزراء وكبار مستشاري احلكومة العراقية واخلرباء ومنظامت املجتمع املدين.

ورية الدكتور عبد اللطيف مجال رشيد، شدد يف كلمته باملؤمتر، عىل رضورة إيالء موضوع شحة املياه فخامة رئيس اجلمه

يف البلد أمهية قصوى، وتنبيه الراي العام اىل خطورته، وأمهية امليّض قدمًا نحو إجياد احللول املناسبة والواقعية هلذه 

ار، ومعهد العلمني للدراسات العليا، عىل مساعيهم املتميزة املشكلة. وشكر لطيف العاملني يف ملتقى بحر العلوم للحو

يف تنبيه الرأي العام اىل خطورة شحة املياه التي يعاين منها العراق بشكل يبعث عىل قلق حقيقي يف كل العراق، فضالً 

 املياه.عن تقديمهم املقرتحات العلمية التي تعمل عىل إجياد احللول املناسبة والواقعية ملشكلة النقص يف 

، مناقشة أزمة شحة املياه احلالية يف "شحة وإدارة املياه يف العراق"تم خالل اجللسة النقاشية األوىل التي محلت عنوان 

العراق وإدارة املوارد املائية مع الرتكيز عىل احلالة الطارئة يف األهوار. بدورهم، عرض اخلرباء حتليالت علمية لألزمة 

 ري املناخي واألسباب املؤدية اىل سوء اإلدارة ورؤى للحلول.وأسباهبا املرتبطة بالتغ
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ويتضمن جدول اعامل املرشوع يف االفتتاح، عقد أربع جلسات ختصصية، بحضور مسؤولني ووكالء وزارات وخمتصني 

ناطق وناشطني، تتناول أسباب شحة املياه وتأثرياهتا عىل الزراعة واالقتصاد، وتأثريها عىل االنسان واحليوان يف م

االهوار، واحللول واالجراءات احلكومية ملواجهة ازمة اجلفاف، والدعم املطلوب من األمم املتحدة واملنظامت الدولية 

 لتخفيف اثار اجلفاف عىل العراق.

 

مؤمتر علمي/  .13

النظام اإللكرتوين 

إلدارة وأرشفة 

بيانات اإلنجاز 

للجامعات احلكومية 

 واالهلية

شارك األستاذ 

خالد خضري  الدكتور

، يف مؤمتر لعرض النظام ٢٠٢٢ترشين الثاين  ١٦دحام، معاون عميد املعهد للشؤون االدارية واملالية، االربعاء 

اإللكرتوين إلدارة وأرشفة بيانات اإلنجاز الشهري للجامعات احلكومية واالهلية، واملصمم من قبل مركز تكنولوجيا 

اف قسم الربنامج احلكومي، وقد عقد املؤمتر يف رحاب جامعة البيان األهلية املعلومات يف اجلامعة التكنولوجية، وبإرش

 ببغداد.

 

 

 . مؤمتر علمي/ جتربة العلمني نموذج حيتذى به يف جعل التعليم يف خدمة االندماج والسالم.14

خضري، ممثال عن شارك رئيس قسم العلوم السياسية يف معهد العلمني للدراسات العليا، االستاذ الدكتور حممد ياس 

، يف اجللسة اخلتامية للمؤمتر الدويل الذي اقامته جامعة املوصل بالتعاون مع 2022ترشين الثاين  30املعهد، االربعاء 

مستقبل  "اليونسكو، وعىل مدى ثالثة ايام، بمناسبة حصول اجلامعة عىل كريس اليونسكو، والذي عقد حتت عنوان 

الستاذ الدكتور حممد ياس عن جتربة املعهد يف حمافظة النجف االرشف، التي تعد ، وحتدث ا"التعليم من اجل السالم
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مركز التشيع يف العامل االسالمي، ومع ذلك حيتضن املعهد العديد من االستاذة اجلامعيني والطلبة من خمتلف املذاهب 

ة وجدنا هؤالء االستاذة مندفعني موضحا ان البعض كانوا متخوفني يف بادئ االمر ومرتددين، ولكن بعد فرت  واالديان،

اكثر للحضور يف هذه املدينة ، كذلك طلبة الدراسات العليا، االمر الذي ادى اىل كرس اجلمود و كرس حلقة الغموض 

، وبسبب االرهاب الذي حصل يف السابق الذي تسبب بانعدام 2003ايل حدث بسبب سياسات التعليم بعد عام 

املجتمع العراقي، خاصة مع تأسيس اجلامعات االهلية يف نفس املحافظة االمر الذي التواصل بني حمافظات ومكونات 

منع ذهاب الطالب اىل املحافظات االخرى، مما ادى اىل خلق حاجز بني املكونات، ادى بدوره اىل عدم معرفة االخر، 

اح عىل املكون االخر من مكونات والذي ينتهي اىل العنف و االنغالق و رفض االخر، مؤكدا ان جتربة املعهد يف االنفت

املجتمع العراقي من خالل التعليم، تعترب نموذجا حيتذى به يف مجع االساتذة والطلبة، مما يؤدي اىل التعارف فيام بينهم، 

منتقدا التقصري من اجلانب احلكومي من خالل ضعف التمويل، ونقص املناهج التعليمية، ومن املمكن ان نجعل التعليم 

 قق السالم، وهذا ما حصل يف جتربة معهد العلمني للدراسات العليا.العايل حي
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 . اجتامعات علمية /ضمن مبادرة السيادة الوطنية وبحضور مستشار االمن القومي1

قدمت جلنة االصالح االمني توصياهتا وتقريرها بشأن االصالح االمني الضامن للسيادة، فقد  2022يف كانون الثاين  

عكف جمموعة من اخلرباء االمنيني والعسكريني وبشكل طوعي ومهني عىل عقد أكثر من عرشة اجتامعات متواصلة 

ة وتشخيص اخللل فيها واقرتاح املعاجلات واحللول الالزمة وطوال االشهر الثالث املاضية لتقييم عمل املنظومة االمني

هلا. وترأس اللجنة وزير االمن الوطني االسبق الدكتور رشوان الوائيل.  وقدمت اللجنة تقريرها بحضور مستشار االمن 

نتائج  القومي قاسم االعرجي وراعي املبادرة الدكتور وابراهيم بحر العلوم ورؤساء اللجان االخرى. وقد تم عرض

عمل اللجنة والتي متثلت بتوصيات لصانع القرار السيادي واملؤسسات املعنية وفق جدول اعدته جلنة املصالح العليا 

لرتتيب 

األولويات 

اضافة اىل 

مستخلص وايف 

ملهمة االصالح 

االمني. ويف ختام 

اجللسة تم تكريم 

املشاركني بدرع 

السيادة تثمينا 

وعرفانا 

( خبريا من كافة القطاعات االمنية ٢٢ي. ومن اجلدير بالذكر ان اللجنة ضّمت ما يقارب )جلهودهم وحرصهم الوطن

والعسكرية والبيشمرگة واحلشد الشعبي. وتأيت مبادرة السيادة الوطنية يف سياق مرشوع )ازمة العراق سياديا( الذي 

اقي اللجان )املصالح العليا، والسياسية تبناه ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمني للدراسات العليا.  وتواصل ب

 واالقتصادية والدستورية والترشيعية واملجتمعية( اعامهلا الستكامل وثيقة السيادة الوطنية يف القريب العاجل.

 

 زيارة علمية / بحث التعاون الثنائي .2
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النجف االرشف، لبحث التعاون زار وفد من جامعة االديان واملذاهب يف اجلمهورية االسالمية يف إيران، املعهد يف 

الثنائي بني املؤسستني العلميتني، وتم خالل اللقاء بحث سبل التعاون العلمي، وتبادل اخلربات، وإقامة املؤمترات 

العلمية املشرتكة، وتبادل مشاركة االساتذة يف املناقشات لالطاريح والرسائل اجلامعية. ورأس وفد جامعة االديان 

كتور مهدي التسخريي نائب رئيس اجلامعة للشؤون الدولية والعالقات، وضم الوفد عمداء واملذاهب الشيخ الد

 كليات القانون والفلسفة واللغات.

 

 . زيارة علمية / نقابة املحامني/ فرع النجف3

رئيس قام وفد من أساتذة املعهد بزيارة اىل نقابة املحامني/ فرع النجف. وقد تم اللقاء بالسيد  23/2/2022بتاريخ 

استئناف حمكمة النجف ومن ثم بالسادة املحامني. واثناء اللقاء جرى التعريف باملعهد بعده من املؤسسات التعليمية 

واألكاديمية املختصة بالدراسات العليا يف جمال القانون والعلوم السياسية. وتم رشح الية التقديم للدراسات العليا وما 

ام تم االستامع ومناقشة االقرتاحات املقدمة من قبل السادة املحامني، إضافة اىل هي اهم مزايا الدراسة يف املعهد. ك

دعوهتم لزيارة املعهد واالطالع عىل واقع املستوى التعليمي واألكاديمي والبنى التحتية، إضافة اىل مكتبة املعهد. ويف 

 واالستمرار يف هذه التجربة لبقية فروع نقابة ختام اللقاء تم االتفاق عىل التواصل وتبادل الزيارات العلمية بني الطرفني

 املحامني. 

 

 .زيارة علمية/ مؤسسة جواد االئمة للتنمية والتطوير يف حمافظة البرصة4

، مؤسسة بحر العلوم 2022شباط  26زار وفد من مؤسسة جواد االئمة للتنمية والتطوير يف حمافظة البرصة السبت 

وضم الوفد أكثر من عرشين من اعضاء املؤسسة، استعرض موجزا من نشاطاهتم  اخلريية واملعهد يف النجف االرشف.

الثقافية والدينية، والدعم الذي يمكن ان تقدمه مؤسسة بحر العلوم واملعهد يف جمال التدريب وتطوير مهارات 

تمع الصالح مضافا اعضاءها. كام تناول اللقاء امهية دور العقائد االسالمية يف حتصني شخصية االنسان، وبناء املج

لالستامع اىل مجلة من اهلموم والعوائق التي يواجها الشباب يف عملهم املؤسسايت. وقد نظمت وحدة التعليم املستمر يف 

 املعهد ورشة عمل للوفد الضيف، يف موضوع االتصال ومهاراته وسبل تطويرها.

 

 . زيارة علمية/ نقابة املحامني فرع كربالء املقدسة5
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، نقابة املحامني فرع كربالء املقدسة، 2022اذار  2من قسم القانون باملعهد يف النجف االرشف االربعاء زار وفد   

والتقى بالسادة املحامني ومندوب غرفة املحامني يف املحافظة. وتم البحث مع النقابة سبل التعاون بني اجلانبني، وقدم 

املؤسسات العلمية القليلة املختصة بالدراسات العليا يف رشح مفصل عن املعهد واختصاصاته ونشاطاته، بعده إحدى 

 العراق. وأتفق الطرفان يف هناية االجتامع عىل التعاون يف املجاالت العلمية واألكاديمية، خدمة لبلدنا العزيز.

 

 .زيارة علمية/ صندوق االمم املتحدة للسكان يف العراق6

، الدكتورة ريتا كولومبيا مديرة صندوق االمم 2022اذار  6، االحد استقبل االمني العام ملؤسسة بحر العلوم اخلريية

املتحدة للسكان يف العراق، وبحث اجلانبان امكانية التعاون بينهام، والدور الذي يمكن ان يلعبه معهد العلمني 

، معربة عن للدراسات العليا.  وقد قدمت مسؤولة صندوق السكان رشحا عن جهودها يف العراق، يف التنمية البرشية

االمل بفتح باب التعاون مع املعهد إلنجاح جهود االمم املتحدة يف العراق. من جانبه أكد السيد بحر العلوم عن 

االستعداد للتعاون مع جهود املنظمة الدولية يف نرش الوعي والثقافة العامة من خالل برامج التنمية البرشية التي تؤدي 

 إىل بناء املجتمع.

دد من اساتذة احلوزة العلمية يف النجف، والدكتور مهدي العالق اخلبري يف جمال السكان ورئيس جهاز وحرض اللقاء ع

االحصاء املركزي سابقا، واالستاذ الدكتور حممد ياس رئيس قسم العلوم السياسية يف معهد العلمني، وعدد من اساتذة 

 املعهد.

 

 ار بني األديان. زيارة علمية/ منظمة سانت اجييديو اإليطالية للحو7

بمناسبة الذكرى السنوية لزيارة بابا الفاتيكان فرانسيس للنجف، ولقاءه التارخيي مع املرجع الديني األعىل اية اهلل 

العظمى السيد عيل السيستاين، زار وفد يضم االب ايناري فينوريو نائب رئيس منظمة سانت اجييديو اإليطالية للحوار 

 6املسيحية يف املنظمة، مؤسسة بحر العلوم اخلريية، االحد  –ترنتيني مسؤول العالقات اإلسالمية بني األديان، واندريا 

، وكان يف استقباهلم االمني العام السيد الدكتور حممد عيل بحر العلوم. وتم خالل اللقاء بحث التعاون 2022اذار 

السالم حول العامل، بام يصب يف خدمة اإلنسانية مجعاء. املشرتك بني اجلانبني، لتشجيع احلوار بني األديان، وتعزيز بناء 

كام تم احلديث ان النتائج اإلجيابية الكبرية للقاء بابا الفاتيكان واملرجع األعىل السيد عيل السيستاين، يف مثل هذا اليوم 
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بية التي أرسلها للجميع، بأمهية من العام املايض، واملعاين واملضامني الكبرية التي مثلها اللقاء التارخيي، والرسائل اإلجيا

 احلوار والتعايش السلمي بني اجلميع حول العامل.

 

 . زيارة علمية/ طلبة املرحلة الرابعة يف كلية القانون بجامعة الكوفة8

زيارة علمية اىل املعهد يف النجف  2022اذار  8نظم طلبة املرحلة الرابعة يف كلية القانون بجامعة الكوفة الثالثاء 

ألف عنوان كتاب وجملة واطروحة  75رشف، لالطالع عىل مرافق املعهد العلمية، ومكتبة املعهد التي تضم أكثر من اال

ورسالة ووثيقة.  وقد حرض الطلبة ايضا مناقشة اطروحة دكتوراه يف القانون جرت يف معهد العلمني. وقد تم التأكيد 

ة خالل مسريهتم العلمية، كام تم حثهم عىل اكامل مسريهتم العلمية عىل استعداد املعهد لتقديم اي مساعدة حيتاجها الطلب

 بام خيدم بلدنا العزيز.

 

 . زيارة علمية/ افاق التعاون املشرتك بني املعهد والكليات واجلامعات واألكاديميات التابعة للعتبة احلسينية9

، املعهد يف النجف 2022اذار  15املقدسة، الثالثاء زار الدكتور عالء ضياء الدين، نائب األمني العام للعتبة احلسينية 

االرشف، لبحث افاق التعاون املشرتك بني املعهد والكليات واجلامعات واألكاديميات التابعة للعتبة احلسينية. وأعرب 

د الضيف عن سعادته بوجوده يف مدينة النجف االرشف املباركة، ويف هذا الرصح العلمي الكبري، وهو اول معهد يشه

له يف العراق يشهد له بمنح الشهادات العليا يف املاجستري والدكتوراه، ومتنى هلذا املرشوع العمالق واملهم جدا كل 

التوفيق والتوسع. وأضاف ان زيارته اليوم ملعهد العلمني للدراسات العليا، تسعى للتعاون مع معهد العلمني، املعهد 

لمية، وبموافقات حكومية رصحية ومهمة، ومن املهم السعي نحو التعاون الريادي، وأول معهد يمنح هذه الشهادة الع

 بني معهد العلمني، والكليات واجلامعات املوجودة يف العتبة احلسينية، واكاديمية وارث للتنمية البرشية.

 

 . اجتامع علمي ملجلس حتسني جودة التعليم لكليات القانون يف العراق10

، يف االجتامع الدوري ملجلس حتسني جودة التعليم لكليات القانون يف العراق، 2022 اذار 17شارك املعهد اخلميس  

الذي استضافته جامعة املرشق االهلية يف بغداد. ويأيت االجتامع يف إطار استكامل وإنجاز معايري االعتامد الرباجمي 

عتامد الرباجمي لكليات القانون. وبعد لكليات القانون يف العراق. وقد ناقش املجتمعون اإلصدار الثالث ملعايري اال

مناقشات مستفيضة تم التصويت عىل تبني معايري االعتامد الرباجمي لكليات القانون والتي سيساهم تطبيقها يف حتسني 
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وتطوير األداء اجلامعي عىل كافة املستويات السيام التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع وغريها. وسيتم رفع هذه 

 إىل جهاز اإلرشاف والتقويم العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، لغرض اقرارها.الدراسة 

 

 . زيارة السفري األملاين لبحث افاق التعاون العلمي واألكاديمي 11

السيد  ، املعهد يف النجف. ويف بداية اللقاء قدم2022اذار  24زار السفري االملاين اجلديد يف العراق مارتن ييغ اخلميس 

بحر العلوم رشحا مستفيضا للسفري االملاين حول نشاطات مؤسسة بحر العلوم اخلريية، ومعهد العلمني للدراسات 

العليا، مؤكدا انه معهد أكاديمي يف جمال الدراسات العليا للامجستري والدكتوراه، يف قسمي القانون والعلوم السياسية، 

وبكادر متخصص يف كال القسمني. موضحا ان الدارسني يف املعهد هم من مجيع وهذا املعهد يدار من قبل عامدة املعهد، 

حمافظات العراق، 

ومن اجلنسني. وتم 

التأكيد عىل ان أكثر من 

خريج اهنوا  1000

دراستهم يف املاجستري 

والدكتوراه يف املعهد 

حتى االن، وان 

املواضيع التي 

تستهدف يف دراسة 

مواضيع حديثة، بعيدة عن الكالسيكية، وعناوين االطاريح والرسائل تواكب احلالة  املاجستري والدكتوراه تكون دوما

اجلديدة يف العراق، وتواكب مشاكل العامل، من التنمية والبيئة وازمات املناخ واالمن، ويف مجيع هذه املواضيع احلديثة 

 اقشاهتم.والعرصية نحاول ان يكون هنالك اساتذة اكفاء، وعناوين جيدة يطرحوهنا يف من

وقد أعرب الضيف عن اعجابه بكل ما يقوم به املعهد، كام أشار اىل ان املواضيع التي حتدثتم عنها هي نفس املواضيع 

التي هنتم هبا، وانا فعال اثار اعجايب كيف انكم هتتمون بنفس التفاصيل التي هنتم هبا.  ويف هناية اللقاء قدم السيد حممد 

 ."العقل ينبوع اخلري "ية اىل السفري الضيف، عبارة عن حكمة لإلمام عيل )ع( يقول فيها عيل بحر العلوم، هدية تذكار
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 . زيارة نقابة الصحفيني لبحث افاق التعاون 12

أعرب نقيب الصحفيني العراقيني االستاذ مؤيد الالمي عن اعجابه الكبري باملعهد يف النجف االرشف، وقال خالل زيارة 

املقر العام، ان معهد العلمني -، بصحبة عدد من اعضاء جملس نقابة الصحفيني ٢٠٢٢ار اذ ٢٤له للمعهد اخلميس 

يمتلك امكانات كبرية يف جمال القاعات واالمكانات والتجهيزات املطلوبة إلمتام الدراسات العليا عىل أكمل وجه. وقال 

دعو مجيع اجلهات املعنية اىل دعم هذا املعهد ان النقابة ت-بعد جولة له يف اقسام املعهد ومكتبته العلمية-السيد الضيف 

العراقي الرصني، مطالبا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بإعطاء املوافقات النهائية الفتتاح دراسة املاجستري يف 

 .االعالم يف معهد العلمني باستيعاب الطلبة العراقيني، بدل اضطرارهم للسفر اىل اخلارج إلكامل حتصيلهم العلمي

 

 . زيارة علمية / جامعة االمام الصادق )ع(13

يف إطار التعاون العلمي والبحثي واألكاديمي بني 

املعهد يف النجف االرشف، وجامعة االمام الصادق 

)ع(، زار وفد من كلية القانون بجامعة االمام 

، معهد العلمني، 2022اذار  30الصادق، االربعاء 

اجلامعة وعدد كبري وضم الوفد عددا من مسؤويل 

من طلبة القانون فيها، وجتول الوفد الزائر يف اقسام 

املعهد، ومكتبته الكبرية، وتم تقديم رشح مفصل 

للطلبة واالساتذة الضيوف، عن عملية التدريس يف املعهد، واليات القبول، ورشوط التقديم. كام حرض طلبة جامعة 

ادية للتدرييس يف قسم القانون بمعهد العلمني. وتم خالل الزيارة االمام الصادق )ع( حمارضة حول املحكمة االحت

مناقشة افاق التعاون العلمي والبحثي بني معهد العلمني وجامعة االمام الصادق، وتبادل الكفاءات واخلربات العلمية 

 )ع(.والبحثية، واملنح والتسهيالت التي يمكن ان يقدمها معهد العلمني خلرجيي جامعة االمام الصادق 

 

 . زيارة علمية / الباحثة االمريكية كاثرين هاريف14

الباحثة االمريكية كاثرين هاريف مؤلفة الكتاب اجلديد )العالقات  2022أيار / مايس  21استقبل املعهد السبت 

سعودية، السعودية العراقية تنازع بقاء(. وقد قدمت الباحثة رشحا مفصال عن كتاهبا اجلديد حول العالقات العراقية ال
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، وقدمت هاريف خالل اجللسة رشحا مفصال عن العالقات العراقية االمريكية 2003السيام بعد تغيري النظام السابق عام 

 من وجهة نظر املواطن والطبقة السياسية يف الواليات املتحدة.

ومكتبته، وقدمت نسخة من كتاهبا اجلديد وبعد جولة هلا يف اقسام املعهد ومكتبته العلمية الكبرية، أشادت الباحثة باملعهد 

 باللغة اإلنكليزية، واعدة بإهداء نسخ عربية اىل املكتبة بعد انتهاء عملية الرتمجة اىل العربية.

 

 .احتفاء باإلعالمي اللبناين الكبري جورج قرداحي15

ديميني والشعراء واالدباء بحضور مجع كبري من علامء وفضالء احلوزة العلمية يف النجف، ورؤساء اجلامعات واألكا

ايار / مايس باإلعالمي اللبناين الكبري جورج قرداحي، حيث اقيمت  22واملثقفني واالعالميني، احتفى املعهد الحد 

جلسة خاصة لالحتفاء به. وشكر جورج قرداحي احلفاوة العالية التي قوبل هبا، واحلضور الكبري يف النجف ويف معهد 

، "رى من أين أبدا، األفكار تتالطم يف رايس، بعد كل ما سمعت، وقبل ذلك بعد كل ما رأيتال أد "العلمني، قائال 

كيف تريدوين أن اتكلم اليوم، وأنا آت إليكم من مرقد اإلمام عيل عليه السالم، الذي كنت  "واضاف قرداحي قائال

يم، شاكرا ارسة ال بحر العلوم، . مشيدا باحلضور الكر"أتوق لزيارته منذ سنوات وسنوات، حتى حتقق حلمي اليوم

عىل هذا االستقبال. معربا عن سعادته لوجوده يف هذا الرصح العلمي الكبري، ليس فقط يف النجف، وليس فقط يف 

 العراق، ولكن يف هذه املنطقة العربية برمتها. 

جورج قرداحي، يف حارضه  وكان مدير اجللسة الشيخ عبد اهلل اخلاقاين، استهل اجللسة بالرتحيب بالضيف املحتفى به

العلم والثقافة واإلبداع، مدينة النجف، رائدة البالغة ومؤسسها اإلمام عيل ابن أيب طالب عليه السالم. وأضاف مدير 

الندوة قائال، من هذا املعهد الذي هو أحد رصوح معاهد العلم واملعرفة، يف مدينة األمام عيل عليه السالم، الذي اعتاد 

ه الندوات الفكرية والثقافية لرموز اإلعالم والثقافة والفكر واإلبداع يف عاملنا العريب واإلسالمي، نرحب ان يقيم مثل هذ

 باإلعالمي الكبري جورج قرداحي.

بعد ذلك ألقى الشيخ حممد سلامن اخلاقاين، كلمة رحب فيها بالضيف الكريم، مشيدا بمواقفه واداءه االعالمي الرائع، 

نة التي حتتفي به اليوم، مر يف أزقتها الضيقة ويف شوارعها، العلامء والشعراء واألدباء واملفكرون، مؤكدا ان هذه املدي

 واملدينة حتتفي هبم مجيعا، بغض النظر عن الدين أو العقيدة. 

لضيف التدرييس يف معهد العلمي للدراسات العليا، األستاذ الدكتور جبار مجال الدين، قصيدة شعرية حيا هبا اثم القى 

 والشعب اللبناين. 
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ويف هناية االحتفاء حتدث املرشف العام ملؤسسة بحر العلوم اخلريية الدكتور حممد عيل بحر العلوم، قائال نشكر حضوركم 

اليوم لالحتفاء معنا باإلعالمي الكبري جورج قرداحي، الذي جيمعنا به حب عيل، وحب عيل معناه معرفة اخلري، وحب 

سالم، وحب اإلنسان يف هذا العامل املضطرب. قدم بعدها السيد الدكتور حممد عيل بحر العلوم، هدية اخلري والعدالة وال

 تذكارية إىل الضيف الكريم، عبارة عن مقولة لإلمام عيل عليه السالم.

 

 . زيارة علمية/ مدير العالقات العلمية واجلامعية يف امللحقة الثقافية االيرانية يف بغداد16

، مدير العالقات العلمية واجلامعية يف امللحقة الثقافية االيرانية ببغداد الدكتور 2022حزيران  27زار املعهد يوم االثنني  

حممد جواد نجفي، وجرى خالل اللقاء بحث امكانية التعاون بني املعهد واجلامعات االيرانية املعروفة، يف املجال البحثي 

املصادر العلمية، خاصة ما يتعلق منها بكتابة البحوث والدراسات اخلاصة بالشؤون واألكاديمي، وتبادل اخلربات و

االيرانية.  وقد تم تقديم رشح عن املعهد ومسريته العلمية واالكاديمية، وخدماته -االيرانية، والعالقات العراقية 

 د وصناع القرار يف البالد.املجتمعية، وتوجهه نحو دراسة القضايا واملشاكل ذات التامس املبارش بحاجة البل

 

 . اجتامع علمي/ اللجنة القطاعية لكليات القانون17

، وتم خالل 2022اب  13عقدت اللجنة القطاعية لكليات القانون، اجتامعها يف املعهد يف النجف االرشف، بتاريخ 

معة النهرين، كام تم االتفاق عىل االجتامع البحث يف تفعيل مذكرة التفاهم والتوأمة بني معهد العلمني وكلية احلقوق بجا

اعداد حمرض يف املسائل التي تم االتفاق عليها، من ضمنها املواد الدراسية، واليات وضع االسئلة، واجراءات االمتحان 

التقويمي، كام تم دراسة اليات تفعيل مذكرة التعاون املتعلقة بالورش والندوات واملحارضين ما بني جامعة النهرين 

 لمني.ومعهد الع

 

 .اجتامع علمي/ اجتامع اللجنة املكلفة باألعداد لالمتحان التقويمي لقسم العلوم السياسية18

اللجنة املكلفة باألعداد لالمتحان  اجتامع ،2022اب  22عقد يف كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين، الثالثاء 

التقويمي لقسم العلوم السياسية يف املعهد وكلية العلوم السياسية بجامعة النهرين. وتم خالل االجتامع البحث يف تفعيل 

 مذكرة التفاهم والتوأمة بني معهد العلمني للدراسات العليا، وكلية العلوم السياسية بجامعة النهرين، كام تم توقيع حمرض
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اجتامع يف املسائل التي تم االتفاق عليها، ومن ضمنها املواد الدراسية، واليات وضع االسئلة، واجراءات االمتحان 

 التقويمي.

 

 . زيارة علمية/ اليات استكامل الربنامج التدريبي لكوادر رشكة مصايف الوسط 19

ني للدراسات العليا، لبحث اليات ، معهد العلم2022ترشين اول  8زار وفد من رشكة مصايف الوسط، السبت 

استكامل الربنامج التدريبي لكوادر الرشكة القانونيني واالداريني، عىل يد أساتذة معهد العلمني. وقد ضم الوفد الزائر 

مدير قسم التدريب وتطوير القوى العاملة يف رشكة مصايف الوسط، ومدير القسم القانوين، ومدير قسم العالقات 

 واالعالم.

خالل اللقاء بحث اليات استكامل الربنامج التدريبي الذي تم تنفيذه من قبل معهد العلمني لتدريب وتطوير  وجرى

، وتوقف بسبب جائحة كورونا. وقد متت االشادة بالنتائج العالية 2020مهارات العاملني يف رشكة مصايف الوسط عام 

ملعهد، معتربة ان التدريب هو أساس نجاح أي منظمة، وبعدم التي حققتها الدورات التدريبية السابقة، عىل يد أساتذة ا

وجود اخلربة تضيع احلقوق، وهتدر الطاقات واإلمكانات، متمنية إقامة تعاون أوسع مع معهد العلمني، ودورات 

متدربني ختصصية لكوادر الرشكة عىل يد أساتذة قسم القانون يف املعهد، وان التجربة السابقة للتعاون كانت مفيدة جدا لل

  من كوادر الرشكة عىل املستوى العميل والنظري.

وقد تم االتفاق عىل اكامل الربنامج التدريبي، واالتفاق عىل عناوين لدورات تدريبية يف القانون اإلداري، ينفذها قسم 

ات القانونية املجانية القانون يف املعهد، بالتعاون مع وحدة التعليم املستمر، كام أعرب معهد العلمني عىل تقديم االستشار

لرشكة مصايف الوسط. وقام الوفد الزائر بجولة ميدانية عىل اقسام املعهد وقاعاته الكربى، ومكتبة العلمني، وحرض 

 جانبا من مناقشة أطروحة دكتوراه يف املعهد عىل يد أساتذة كبار يف القانون.

 

 اإلسالمي. زيارة علمية/ خبري دويل يف شؤون الرشق األوسط والعامل 20

، اخلبري االمريكي يف شؤون الرشق األوسط والعامل 2022ترشين اول  29زار معهد العلمني للدراسات العليا، السبت 

اإلسالمي الدكتور ويل رضا نرص، أستاذ السياسة الدولية يف مدرسة فليترش للقانون والديبلوماسية يف جامعة تافتس 

ام للمؤسسة والسيد عميد املعهد حيث قدما للضيف الزائر رشحا تفصيليا عن االمريكية، وكان يف استقباله االمني الع

معهد العلمني و منهجيته العلمية، ومسامهاته االكاديمية والبحثية يف طرح احللول العلمية للمشاكل املحلية والعربية 
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مترات والندوات والدورات والدولية، من خالل االطاريح والرسائل العلمية التي تكتب وتناقش فيه، ومن خالل املؤ

التطويرية التي يقوم هبا املعهد، وقد اعرب الضيف الزائر عن سعادته باملنهجية العلمية للمعهد، والتي حتاكي املدارس 

 العاملية احلديثة.

انبا من ، كام حرض ج"مكتبة العلمني "وقد قام الضيف الزائر، بجولة عىل اقسام املعهد وقاعاته الدراسية ومكتبته العامة 

وقد القى الدكتور ويل رضا نرص، حمارضة عىل طلبة  مناقشة رسالة ماجستري جرت يف قسم العلوم السياسية باملعهد.

الثابت واملتغري يف  "املاجستري والدكتوراه يف قسم العلوم السياسية بمعهد العلمني للدراسات العليا، محلت عنوان 

خالهلا العوامل املؤثرة يف السياسة اخلارجية االمريكية، وتغري اولوياهتا بحسب ، تناول "السياسة االمريكية ازاء العراق

التطورات الدولية، مؤكدا ان العراق بات اولوية ثالثة وليست اوىل يف السياسة اخلارجية االمريكية، بعد الصني وروسيا، 

العلمني. ويف ختام الزيارة أهدي  حسب وصفه، اجاب بعدها الضيف الزائر عىل اسئلة طلبة العلوم السياسية بمعهد

 السيد العميد الضيف الزائر نسخا من اصدارات املعهد.

 

 . زيارة علمية/ عميد كلية القانون بجامعة قم يف اجلمهورية االسالمية يف إيران21

مهورية ، عميد كلية القانون بجامعة قم يف اجل2022ترشين الثاين  27زار معهد العلمني للدراسات العليا، االحد 

االسالمية يف إيران الدكتور حسن شبريي زنجاين، وكان يف استقباله االمني العام للمؤسسة والسيد عميد املعهد 

العلمني، ورئيس قسم القانون يف معهد العلمني، وتم خالل اللقاء بحث افاق التعاون العلمي والبحثي املشرتك بني 

 جلانبني يف جلان املناقشة، واالرشاف العلمي.اجلانبني، وامكانية مشاركة االساتذة من كال ا

وقد قام زنجاين، بصحبة عميد معهد العلمني، بجولة يف اقسام املعهد وقاعاته الدراسية، ومكتبته العمالقة التي تضم 

العلمي ألف عنوان، وأعرب عن اعجابه بتجربة العلمني، مطالبا بزيادة التعاون بني اجلانبني، بام خيدم املسار  75أكثر من 

 والبحثي، خاصة يف جمال الدراسات القانونية.

 . زيارة علمية / اجلمعية العراقية للعلوم القانونية22

، معهد العلمني للدراسات العليا، وكان يف ٢٠٢٢كانون االول  ٤زار وفد من اجلمعية العراقية للعلوم القانونية االحد 

د املعهد، وضم الوفد الزائر رئيس اهليئة االدارية للجمعية االستاذ استقباله السيد االمني العام للمؤسسة والسيد عمي

حممد عبد الرحيم احلسناوي، وجرى  املساعد الدكتور عالء السيالوي، وعضو اهليئة للجمعية االستاذ املساعد الدكتور

لوفد الزائر عن اعجابه خالل اللقاء بحث افاق التعاون املشرتك، وامكانية ابرام مذكرة تفاهم بني اجلانبني. وأعرب ا
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بتجربة معهد العلمني، واصفا اياه بانه واجهة علمية حضارية تساهم يف اهناء التخندق الطائفي واالجتامعي، شاكرا 

حسن االستقبال والتفاعل، متمنيا عىل املعهد تقديم الدعم اللوجستي للجمعية حديثة التأسيس يف تنفيذ نشاطاهتا 

 العلمية والقانونية.

 

 يارة علمية/ كلية الرتبوية املفتوحة. ز23

، معهد العلمني للدراسات العليا، لبحث 2022كانون االول  7زار وفد من كلية الرتبوية املفتوحة يف النجف االربعاء 

افاق التعاون املشرتك املجال البحثي واألكاديمي، وكان يف استقبال الوفد االمني العام للمؤسسة والسيد عميد املعهد، 

الوفد الدكتور سجاد القصري مدير كلية الرتبوية املفتوحة يف النجف والدكتور صالح االعرجي وعدد من كوادر وضم 

الكلية. وقد أكد األمني العام للمؤسسة يف كلمته عىل امهية التوعية وتعليم، وامهية دور املعلم يف تنشئة اجليل اجلديد 

فصال عن املعهد وطبيعة الدراسة واملسار األكاديمي والبحثي وبناء املستقبل. وقدم عميد معهد العلمني رشحا م

والعلمي فيه، مرحبا بالتعاون وتبادل اخلربات بني املعهد والكلية املفتوحة. من جانبه شدد الدكتور سجاد القصري عىل 

املعهد والكلية يف النشاطات امهية التعاون املشرتك بني اجلانبني، يف املجاالت العلمية والثقافية، ويف االستفادة من اساتذة 

العلمية والبحثية. بعد ذلك قام الوفد الزائر بصحبة السيد عميد املعهد بجولة يف اقسام املعهد، ومكتبة املعهد الضخمة، 

 والقاعات الدراسية.

 

 . زيارة علمية/ مؤسسة التفكري املستقبيل24

 

، املفكر الربيطاين الدكتور اوليفر ماكرتنان رئيس 2022كانون األول  10زار معهد العلمني للدراسات العليا، السبت 

مؤسسة التفكري املستقبيل، والسيد جوردان مورغان مدير مرشوع الرشق األوسط يف املؤسسة، وكان يف استقبال الوفد 

مني السيد األمني العام للمؤسسة والسيد عميد املعهد العلمني حيث قدما للوفد الزائر رشحا مفصال عن معهد العلي

واالختصاصات الدراسية فيه، والنشاطات واملؤمترات التي يتبناها، واملواضيع التي تكتب حوهلا اطاريح الدكتوراه 

ورسائل املاجستري يف املعهد، وبينا ان املعهد حياول اجلمع بني الطابع الديني للنجف االرشف، والعلوم احلديثة القانونية 

ىل القضايا التي هتم الدولة واملجتمع، والبحث عن حلول اكاديمية علمية هلا. وقد والسياسية واإلعالمية، مع الرتكيز ع
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أشاد الوفد الزائر بتجربة معهد العلمني، وطالب بمد جسور التعاون بني املعهد ومؤسسة التفكري املستقبيل التي تعمل 

   ية وامريكية رصينة ومعروفة،يف عدة دول عربية وإسالمية يف الرشق األوسط، اىل جانب عملها مع جامعات اورب

بعد ذلك قام الوفد الزائر بجولة ميدانية يف اقسام املعهد ومكتبته وقاعاته الدراسية والبحثية وقاعة املؤمترات الكربى، 

وقد القى املفكر الربيطاين الدكتور اوليفر ماكرتنان رئيس مؤسسة التفكري املستقبيل، والسيد جوردان مورغان مدير 

، حمارضة مشرتكة امام طلبة املاجستري والدكتوراه 2022كانون األول  11رشق األوسط يف املؤسسة، االحد مرشوع ال

-يف قسم العلوم السياسية بمعهد العلمني للدراسات العليا. تناول ماكرتنان بالتفصيل وبتوسع الرصاع االوكراين 

سياسية واالقتصادية والدينية والعسكرية، وتداعياته ، باعتباره أبرز الرصاعات احلالية، واسبابه وابعاده الالرويس

املحتملة. فيام تطرق جوردن مورغان اىل مشكلة اإلرهاب، والنظرة السلبية لدى الغرب عن اإلسالم واملسلمني، وجتربته 

رت له امليدانية مع الشعوب اإلسالمية، وكيف ان زيارة البلدان اإلسالمية غريت الكثري من قناعاته السابقة، واظه

وتضمنت املحارضة اإلجابة عىل جمموعة من األسئلة، التي طرحها احلارضون   حقائق جديدة عن اإلسالم واملسلمني.

 من أساتذة وطلبة قسم العلوم السياسية يف املعهد.

األرض، وقد أكد الدكتور اوليفر ماكرتنان بعد لقاءه بالطلبة وحديثه معهم، انه يتحسس نجاح جتربة معهد العلمني عىل 

وان مشاهدته للحركة العلمية واألكاديمية، وحركة الطلبة بشكل مبارش، أفضل بكثري من القراءة عن املعهد؛ ألن 

 املشاهدة عىل األرض تولد املعرفة واالحساس بالتجربة يف ان واحد.

 

 . زيارة علمية/ طلبة املرحلة الرابعة يف قسم القانون يف كلية الصفوة اجلامعة25

من طلبة املرحلة الرابعة يف قسم القانون يف كلية الصفوة اجلامعة يف كربالء املقدسة، يتقدمهم عدد من اساتذة زار وفد 

، املعهد يف النجف االرشف، لالطالع عىل اقسام املعهد ومكتبته الضخمة ٢٠٢٢كانون االول  ١٠الكلية، السبت 

قديم عىل الدراسات العليا، وكيفية الدراسة فيها، كام بحث واقسامه املختلفة. وجرى الرتحيب بالطلبة، ورشح اليات الت

يف الندوات العلمية وورش العمل  اساتذة كلية الصفوة اجلامعة سبل واليات التعاون بني الكلية واملعهد، واملشاركة

 واملؤمترات، كذلك ارشاك اساتذهتم يف الورش التي يقيمها املعهد، ويف املناقشات العلمية.

 لمية/ مؤسسة خطى الشبابزيارة ع .26

، مؤسسة بحر العلوم اخلريية، حيث ضم الوفد 2022كانون االول  12زار وفد مؤسسة خطى الشباب، االثنني 

مستشاري ورئيس ومالك املؤسسة، وكان يف استقباهلم السيد االمني العام للمؤسسة وعرض الوفد الزائر أبرز 
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للمؤسسة، وأعرب عن رغبته بالتعاون واقامة املؤمتر السنوي للمؤسسة يف رحاب النشاطات التطوعية والثقافية والفنية 

معهد العلمني للدراسات العليا، لعرض التجارب الشبابية الناجحة، واالستفادة من رؤية املؤسسة ومعهد العلمني 

الساعية لتعميق ثقافة التطوع، وابدى السيد األمني العام ترحيبه بالزيارة، مثنيا عىل جهود املؤسسة   للدراسات العليا.

وتطوير وبناء القدرات، ووافق عىل تقديم حمارضة توجيهية خالل املؤمتر إلرشاد الشباب وتوجيههم من اجل بناء الذات 

 والوطن.

 

 زيارة علمية/ جلنة االمتثال الوزارية .28

قامت جلنة االمتثال الوزارية برئاسة ا. د يرسى حممد 

ضاء من جهاز االرشاف عبداهلل والتي تضم أع

والتقويم العلمي، والدائرة القانونية، ودائرة التعليم 

اجلامعي األهيل، والدائرة اإلدارية واملالية يف وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي، بزيارة معهد العلمني 

، 2022 /12/12للدراسات العليا، االثنني 

للتحقق من مدى توفر رشوط الرصانة واالعتامدية 

واألداء املؤسيس والعلمي، ومدى امتثاله لقوانني وتعليامت وضابط الوزارة، وقد التقت اللجنة بعميد معهد العلمني 

األستاذ الدكتور زيد عدنان العكييل، والكادر اإلداري املتقدم بينهم املعاونني العلمي واإلداري للعميد، ورئييس قسمي 

يل، ومسؤول الشؤون املالية واإلدارية، ومسؤول شؤون اجلودة، والشؤون القانون والعلوم السياسية، ومسؤولة التسج

 اهلندسية، كام قامت اللجنة بأجراء جولة تفتيشية لكافة ابنية واقسام املعهد.

 

. زيارة علمية / فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة عن اجلرائم التي ارتكبتها داعش يف العراق 29

 يونيتاد./

كانون االول  19استقبل الدكتور ابراهيم بحر العلوم املرشف العام، يرافقه السيد االمني العام وعميد املعهد، االثنني 

، املستشار كريستيان ريتشارد رئيس فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة عن اجلرائم التي ارتكبتها 2022

  والوفد املرافق له، وبينهم القايض قاسم العبودي.داعش يف العراق وغريه )يونيتاد(، 
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وجرى التأكيد عىل ان زيارة فريق التحقيق ملدينة النجف االرشف، باألخص يف هذه األيام، حتمل رسائل معنوية كثرية، 

يد النجف كان هلا الدور الكبري يف مواجهة داعش من خالل فتوى اجلهاد الكفائي التي أطلقها االمام الس أوهلا ان

السيستاين، وبالتايل ان يزور هذا الضيف العزيز، والذي توىل مهمة حساسة جدا، النجف االرشف يف الذكرى اخلامسة 

النتصار الشعب العراقي عىل داعش، له مردودات كبرية وخاصة بعد اجتامعه مع االمام السيستاين، وكان له مؤمتر 

ام ان اختيار السيد املستشار ملعهد العلمني كمركز أكاديمي صحفي وبعض الترصحيات التي أطلقها بعد االجتامع. ك

قانوين لالجتامع بنخب وأساتذة القانون اجلنائي والقانون الدويل اإلنساين، وبعض طلبة الدراسات العليا وبقسم 

رشائح املهمة، الدكتوراه والقانون العام، يعد مؤرشا يبعث عىل ان السيد املستشار وفريقه لدهيم اهتامم بالتفاعل مع ال

التي ستشكل له رافدا يف عمله املستقبيل. وأردف قائال، نحن وطوال هذه الفرتة مهتمني هبذه املهمة، ونعلم جيدا ان هذه 

مهمة املعهد وقسم القانون، وان تنظيم داعش ارتكب جرائم متعددة وامهها اإلبادة اجلامعية، وجرائم احلرب، وجرائم 

بحق املكون الرتكامين وااليزيدي وجرائم سبايكر وغريها، ونحن يف الوقت الذي نشيد  ضد اإلنسانية، وفيها جريمة

 5بفعاليات الفريق، ونشيد بمستوى العمل واجلدية التي تم احلصول عليها ضمن التحقيق، والتي وصلت اىل قرابة 

 ألف وثيقة، وهذا عمل جيد. 500مليون و

فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة لتعزيز املسائلة عن اجلرائم التي  القى بعدها املستشار كريستيان ريتشارد رئيس

ارتكبتها داعش يف العراق وغريه )يونيتاد(، حمارضة عن عمل جلنته االممية، أعرب فيها عن سعادته بلقاء اساتذة وطلبة 

يكات من النجف، املدينة التي معهد العلمني، مهنئا بمناسبة الذكرى اخلامسة لالنتصار عىل داعش، وانه يطلق هذه الترب

صدرت منها فتوى اجلهاد الكفائي. مبينا ان موضوع االنتصارات عىل داعش قد سهل املهمة بتشكيل الفريق املتخصص 

يف جرائم داعش، وان من ثامر هذا االنتصار من قبل العراقيني، تأسيس فريقه ، الذي قال انه جاء نتيجة احلث من قبل 

ىل تأسيس ودعم الفريق للتحقيق يف اجلرائم التي ارتكبتها داعش يف العراق، موضحا ان الفريق احلكومة العراقية ع

من قبل األمم املتحدة للتحقيق يف جرائم  2017لعام  2379تأسس من قبل جملس االمن الدويل وفق القرار املرقم 

ستشار كريستيان ريتشارد ان الفريق داعش، وقد بدأ فريق العمل يف العراق منذ ذلك احلني وبشكل مستمر، وقال امل

مستقل، ويعمل بالتحقيق يف جرائم داعش، والتدقيق يف االدلة املقدمة من قبل الرشطة والقضاء، كذلك مقابلة املجرمني 

واملدانني واملتهمني بارتكاب جرائم حرب، وكذلك حتليل الوثائق ومجعها وطرحها عىل الراي العام، وحتليل املقابالت 

هبؤالء املجرمني واألدلة املرتوكة بعد انسحاب داعش، مثل التلفزيون واحلاسوب واملوبايل ، مؤكدا ان العراق اخلاصة 

هو املستفيد األول من عمل ونتاج هذا الفريق، ولدينا تعاون مكثف مع ممثلينا يف العراق يف القضاء، وكذلك لدينا اعامل 
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عالقات طيبة مع رئيس جملس القضاء االعىل يف العراق ، ولدينا تعاون استشارية ورشاكة مع القضاء يف العراق، ولدينا 

مكثف مع قضاة وحمققني، والعمل جاري عىل حتليل املاليني من الوثائق املتوفرة لدينا من داعش، ولدينا تعاون خاص 

عة واملسيحيني مع القضاء العراقي، ولدينا فريق خاص للتحقيق يف االنتهاكات التي تعرض هلا االيزيديون والشي

والرتكامن الشيعة والسنة واخرين، وبني انه يقدم تقريرين يف السنة اىل جملس االمن الدويل، بام توفر لديه من وثائق وادلة 

ونتائج، مشددا ان التقرير ال يتعلق باألمور اجلنائية فقط، انام يتضمن امور مهمة اخرى، ونعمل عىل تقديم الدعم 

خيص املقابر اجلامعية، وكشف بقايا الرفات، وكذلك نعمل عىل تسجيل الوثائق والنتائج عىل للسلطات العراقية فيام 

احلاسوب، من اجل تسهيل مهمة الباحث يف حتليل هذه النتائج، ونعمل عىل تقديم كل االدلة املتوفرة ملساعدة القضاء 

من التواصل مع االمم املتحدة لتقديم تقرير  العراقي، وكانت لدينا الكثري من الدورات والندوات حول العامل، والكثري

مفصل عام نفعله هنا يف العراق، ومىض قائال، هذا العام كانت لدينا ثالث ندوات يف املانيا ونيويورك والقاهرة، نحن ال 

نعمل من اجل مجع االدلة يف كتب، انام نجمعها من اجل تقديمها للقضاء ملحاكمة جمرمي داعش، وشدد بالقول، يف 

لنا نحن لسنا منظمة ملكافحة االرهاب، وانام نعمل عىل تثبيت اجلرائم والعمل عىل مجع االدلة التي تساعد املحاكم عم

الدولية عىل حماكمة جمرمي داعش. وقال ان فريقه يواجه حتدي حقيقي، وهو وجود نقص ترشيعي وطني، وعدم وجود 

م، وال توجد ترشيعات حقيقية ختص االبادة اجلامعية، وكانت غطاء قانوين فيام خيص حماسبة املتورطني يف هذه اجلرائ

لدينا جهود مكثفة بخصوص ترشيع قوانني االبادة اجلامعية، ونحن هنا من اجل تقديم مجيع املساعدات للقضاء 

تم العراقي، فيام خيص ترشيع قوانني خاصة باجلرائم الدولية، واالبادة اجلامعية، وهلذا السبب نحن نتواصل معكم ان

املختصني يف معهد العلمني واملؤسسات املتخصصة االخرى، نحن نحاول وضع ترشيعات خاصة هبذه اجلرائم، بام خيدم 

القضاء العراقي، وهذا هو هدفنا االسايس. ويمكن ان يساهم معهد العلمني يف هذه اجلهود من خالل اقامة ورش 

ذلك تم  بعد مناسبة للتعامل مع جرائم االبادة اجلامعية،نقاشات مع املرشعني املختصني، للوصول اىل وضع ترشيعات 

فتح باب املداخالت واالسئلة ألساتذة وطلبة املعهد، واالساتذة الضيوف من عدة جامعات عراقية. وقد قام الوفد 

 الزائر بجولة عىل اقسام وقاعات املناقشة والدراسة يف املعهد.

 

 املؤسسات العلمية واالكاديمية الفرنسية . زيارة علمية/ تعزيز التعاون الثقايف مع30

، بزيارة معهد العلمني للدراسات العليا، ٢٠٢٢كانون االول  ٢٠الثالثاء   قام وفد من السفارة الفرنسية يف العراق،

وضم الوفد جان كريستوف باريس القائم باألعامل يف السفارة الفرنسية يف بغداد، وباسكال روس مستشار التعاون 
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ودافيد السري ملحق التعاون اجلامعي فيها، وكان يف استقبال الوفد الزائر السيد االمني العام    السفارة ،الثقايف يف

للمؤسسة وعميد املعهد واملعاون االداري للمعهد ورئيس قسم القانون يف املعهد ومسؤول وحدة التعليم املستمر، وقد 

د واملؤسسات العلمية الفرنسية. ويف بداية اللقاء قدم السيد االمني بني املعه  بحث اجلانبان االليات القانونية للتعاون

العام وعميد املعهد رشحا مفصال عن طبيعة الدراسة يف املعهد، واالعتامد عىل املصادر الفرنسية يف اعداد الرسائل 

من االساتذة اخلرجيني من  واالطاريح يف املعهد، واالستفادة من قرارات املحاكم الفرنسية، وبينا ان املعهد يضم العديد

اجلامعات الفرنسية، واعرب الوفد الفرنيس عن رغبة بالده يف زيادة التعاون مع اجلامعات واملؤسسات العلمية العراقية 

ومنها معهد العلمني للدراسات العليا، فيام اعرب معهد العلمني عن استعداده التام لوضع اليات قانونية لزيادة التعاون 

واملؤسسات التعليمية الفرنسية، بعدها قام الوفد الفرنيس بجولة يف اقسام املعهد وقاعاته الدراسية  مع اجلامعات

 والبحثية، ومكتبته الكبرية، معربا عن اعجابه بتجربة املعهد، وتطلعه لزيادة التعاون العلمي معه.

 

 . زيارة علمية/ مجعية العلوم السياسية31

، وفد مجعية العلوم السياسية ٢٠٢٢كانون االول  ١٧كتور زيد عدنان العكييل، السبت استقبل عميد املعهد االستاذ الد

برئاسة الدكتور بدر العبديل نائب رئيس اجلمعية وامني رس اجلمعية الزبري سعد الرسهيد، ورئيس فرع اجلمعية يف النجف 

جلمعية بإدارهتا اجلديدة، وخططها عامر الغرايب، وعدد من اعضاء اجلمعية، وقدم الوفد الزائر رشحا عن اعامل ا

ومشاريعها املستقبلية، وتم خالل اللقاء بحث افاق التعاون بني املعهد واجلمعية، والدعم الذي يمكن ان يقدمه معهد 

 العلمني جلمعية العلوم السياسية ونشاطاهتا واليات توقيع مذكرة تفاهم بني اجلانبني.
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 . مشاركة علمية/ فعاليات املهرجان االبداع الثقايف1

شارك األستاذ املساعد الدكتور امحد خضري عباس الرماحي عن املعهد ضمن فعاليات املهرجان االبداع الثقايف الذي 

 اقامته كلية االمام الكاظم )ع( اجلامعة اقسام النجف االرشف.

 

)جلنة االصالح االقتصادي( /ضمن مبادرة السيادة الوطنية وتكريم وزير املالية بدرع  . ندوات علمية /توصيات2

 االنجاز والتميز.

قدمت جلنة االصالح االقتصادي ضمن مبادرة السيادة الوطنية، توصياهتا وتقريرها النهائي بعنوان )نحو مواجهة فاعلة  

الية الدكتور عيل عبد االمري عالوي وراعي املبادرة الدكتور الزمة السيادة يف ابعادها االقتصادية(، وبحضور وزير امل

ابراهيم بحر العلوم. التوصيات التي أعدها نخبة متميزة من اخلرباء االقتصاديني واألكاديميني، وممثيل القطاع اخلاص، 

اغة برنامج عرب حوارات امتدت ألكثر من ستة أشهر، بغية اصالح املنظومة االقتصادية من منظور اقتصادي، وصي

اصالحي. وتراس اللجنة الدكتور حسن لطيف الزبيدي استاذ االقتصاد السيايس.   وتضمنت اثنا عرش توصية منها 

اعادة النظر بالدستور لتحديد شكل العالقة بني النفط واالقتصاد الوطني، وتنظيم العالقة مع االقليم يف هذا املجال 

ية. واعادة هيكلة املؤسسات العامة، ومحاية وتنشيط القطاع اخلاص، وحتت الصالحيات احلرصية للحكومة االحتاد

وتوسيع نشاط املصارف اخلاصة، وحماربة الفساد املايل واالداري، واصالح عملية اعداد املوازنة العامة بحيث تتضمن 

قاعد. واخراج اهداف إنفاقيه واقعية، وانشاء صندوق سيادي، وتنويع موارد الدولة االحتادية، واصالح نظام الت

االقتصاد العراقي من الريعية عرب تنويع االيرادات واصالح النظام اجلمركي والرضيبي. ووضع خطة متكاملة لتطوير 

الصناعات التحويلية وربطها بالقطاع النفطي. اىل جانب اجياد قطاع صناعي يستثمر يف املجال النفطي. خالل اجللسة 

ي عن العقبات التي تواجه االقتصاد العراقي وخاصة يف جمال الطاقة، وامكانيات حتدث وزير املالية الدكتور عيل عالو

جتاوزها، معوال عىل مركز العراق االقتصادي واجليوسياسية املستقبيل.   ويف ختام اجللسة تم تكريم املشاركني بدرع 

تم تكريم الدكتور عيل عبد االمري السيادة تثمينا وعرفانا جلهودهم وحرصهم الوطني من قبل السيد وزير املالية، كام 

عالوي باسم امللتقى من قبل الدكتور ابراهيم بحر العلوم راعي املبادرة عىل انجازاته الفكرية والسياسية واالقتصادية. 

وتأيت مبادرة السيادة الوطنية يف سياق مرشوع )ازمة العراق سياديا( الذي تبناه ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد 

للدراسات العليا.  وتواصل باقي اللجان )املصالح العليا، والسياسية والدستورية والترشيعية واملجتمعية( العلمني 
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( ٢٢اعامهلا الستكامل وثيقة السيادة الوطنية يف القريب العاجل. ويذكر ان جلنة االصالح االقتصادي ضّمت ما يقارب )

 خبريا من األكاديميني والقطاعني العام واخلاص.

 

 حمارضة علمية / مفهوم التفاوض والياته واسرتاتيجياته. 3

القى عميد املعهد يف النجف االرشف، االستاذ الدكتور زيد عدنان العكييل، حمارضة يف كلية احلرب بجامعة الدفاع 

مفهوم التفاوض والياته  ". املحارضة كانت بعنوان ٢٠٢٢شباط  ٢٨للدراسات العسكرية ببغداد، يوم االثنني 

، وحرضها كل من عميد الكلية اللواء الركن جواد كاظم، واللواء الركن خالد املعموري، واللواء الركن "اتيجياته واسرت

صائب، اىل جانب نخبة من طالب الكلية. ويف هناية الورشة تم وضع مسودة قانون اهليئة الوطنية للمفقودين، وتم رفعها 

 اىل وزارة العدل الفدرالية.

 

ة / صندوق حمارضة علمي .4

االمم املتحدة لإلسكان يف 

 العراق

اكدت مديرة صندوق االمم 

املتحدة لإلسكان يف العراق، 

الدكتورة ريتا كولومبيا ان 

الصندوق ينفذ مشاريع للتنمية 

البرشية يف العراق. وقالت يف 

حمارضة هلا امام طلبة العلوم 

، ان عمل الصندوق يف العراق يتم يف اربعة حماور وهي، 2022اذار  6السياسية والقانون يف املعهد يف النجف االحد 

تعزيز الصحة االنجابية واحلفاظ عىل صحة االمهات، ومعاجلة العنف الذي يامرس ضد النوع االجتامعي ومنه زواج 

 القارصات، وتعزير دور ومكانة الشباب يف املجتمع، وتدعيم البيانات خلدمة املجتمع. ومنها عىل سبيل املثال، عدد

السكان، وتوزيعهم اجلغرايف، وعدد النساء مقابل الذكور، وغريها من التوزيعات السكانية خلدمة عملية التنمية التي 

 يتم التخطيط هلا، ولتقدير احلاجة لعملية التنمية، واملؤسسات املطلوبة كاملستشفيات وغريها.
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جهاز االحصاء املركزي سابقا، ان العراق يعترب  من جانبه أكد الدكتور مهدي العالق، اخلبري يف جمال السكان ورئيس

رائدا يف املنطقة العربية يف اجراء التعدادات السكانية، وقد نفذ تعدادات يف وقت مل تكن فيه بعض دول املنطقة موجودة 

م ، والعا1934اصال. واضاف العالق ان التعدادات يف العراق بدأت منذ مطلع القرن العرشين، واستكملت يف العام 

، ولذلك يمتلك العراق قاعدة بيانات كبرية يف جمال 1997، و1987، و1977، و1965، و1957، و1947

التعدادات السكانية. وبني العالق ان العراق يعترب من بني الدول ذات معدالت النمو السكاين املرتفعة، والتي بلغت 

معدالت النمو يف العراق. لكنه اشار اىل معدالت %، وهو اقل بكثري من 1.1%، يف حني املعدل العاملي للنمو يبلغ 3

% تقريبا. 5%، اي انخفضت بمقدار 2.55النمو شهدت خالل العقد والنصف االخرية تناقصا، حيث وصلت اىل 

مرجعا السبب اىل انخفاض معدالت اخلصوبة لدى املرأة العراقية. الندوة التي ادارها االستاذ الدكتور حممد ياس رئيس 

السياسية يف معهد العلمني للدراسات العليا، شهدت مداخالت عدة من االساتذة وطلبة العلوم السياسية  قسم العلوم

 والقانون يف املعهد.

 

 . حمارضة علمية / اسرتاتيجية التفاوض ومهارات التفاوض، والتخطيط االسرتاتيجي5

، 2022اذار  1لمني للدراسات العليا، الثالثاء القى األستاذ الدكتور حممد ياس رئيس قسم العلوم السياسية يف معهد الع

حمارضة يف كلية احلرب بجامعة الدفاع للدراسات العليا تناولت موضوعني مها اسرتاتيجية التفاوض ومهارات 

 التفاوض، والتخطيط االسرتاتيجي.  

 جرائم احلرب، اجلرائم ضد . حمارضة علمية / مفهوم االنتهاكات اجلسيمة يف ضوء القانون الدويل االنساين: دراسة يف6

 االنسانية وجريمة االبادة اجلامعية

، الساعة الواحدة ظهرا، حمارضة يف القانون الدويل 2022اذار  27اقيمت عىل قاعة املعهد يف النجف األرشف االحد 

حلرب، اجلرائم ضد مفهوم االنتهاكات اجلسيمة يف ضوء القانون الدويل االنساين: دراسة يف جرائم ا "اإلنساين، بعنوان 

. تلقيها الدكتورة جيلينا بالميناك، خبرية القانون الدويل االنساين يف جملس األمن "االنسانية وجريمة االبادة اجلامعية 

التابع لألمم املتحدة. عامدة معهد العلمني للدراسات العليا، دعت مجيع الباحثني واملهتمني يف القانون الدويل اإلنساين، 

 ة.حلضور الندو

والدكتورة بالميناك حاصلة عىل درجة الدكتوراه من كلية احلقوق يف القانون بجامعة جنيف، وماجستري يف القانون من 

 12أكاديمية جنيف للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، عملت كمحامية إنسانية دولية تتمتع بخربة تزيد عن 
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اإلنسان يف أنظمة العدالة اجلنائية الدولية واملنظامت اإلنسانية. وهي  عاًما يف ممارسة القانون اإلنساين وقانون حقوق

كذلك خبرية أوىل يف القانون الدويل اإلنساين ومديرة مكتب موارد لبنان للقانون اإلنساين الدويل يف دياكونيا من عام 

العام للمحكمة اجلنائية  . كام عملت الدكتورة جيلينا بالميناك حمللة موقف يف مكتب املدعي2021إىل عام  2017

، وكانت مسؤولة عن التحليل القانوين لالنتهاكات اجلسيمة للقانون 2017إىل عام  2011الدولية يف الهاي، من عام 

اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان يف احلاالت التي ختضع للفحص األويل للمدعي العام. وعملت يف مكتب املدعي العام 

ة ليوغوسالفيا السابقة يف قضايا املحاكمة اجلنائية، وتعمل حاليا ضمن فريق خرباء جملس األمن للمحكمة اجلنائية الدولي

 )، املعني بالوضع يف ليبيا.2011) 1973التابع لألمم املتحدة املنشأ بموجب القرار 

 

 "ندوة علمية/ أثر االتفاقيات الدولية يف ضامن حقوق الطفولة دراسة حتليلية . 7

يف الندوة التي إقامتها ادارة العتبة احلسينية بكربالء حول التثقيف باملخاطر االجتامعية بتاريخ شارك املعهد   

. وقدم الباحث يف بحثه، مقارنة بني التزامات العراق الدولية وباخلصوص اتفاقية حقوق الطفل لعام 2022-06-10

، وقد اوىص ١٩٥٩لعام  ١٨٨صية رقم ، والضامنات التي وفرها املرشع العراقي يف قانون االحوال الشخ١٩٨٩

 الباحث يف هناية بحثه برضورة تعديل بعض نصوص قانون االحوال الشخصية بام ينسجم مع التزامات العراق الدولية.

 . رأي علمي / أساتذة العلوم السياسية يف اجلامعات العراقية8

جلامعات العراقية، بمعهد العلمني للدراسات أشاد اثنان من أساتذة العلوم السياسية يف ا 2022حزيران  12بتاريخ 

العليا، ورصانته العلمية، وكوادره التدريسية، والتزامه بتعليامت وزارة التعليم العايل، وتركيزه عىل احلاجات األساسية 

للمواطنني، وللنظام السيايس بشكل عام، يف اختيار ومناقشة العناوين للرسائل واألطاريح العلمية، يف اختصايص 

 القانون والعلوم السياسية.

عندما أوكلت اىل معهد العلمني  "عميد كلية اآلمال اجلامعة األستاذ الدكتور عامر حسن الفياض، قال يف حديث له :

للدراسات العليا، مسؤولية تكاد أن تكون فريدة ومنفردة ضمن إطار الكليات واجلامعات واملعاهد االهلية يف العراق، 

فراد باحتضان الدراسات العليا، املاجستري والدكتوراه ، اوكلت له هذه املهمة ألنه ملتزم بقواعد أال وهي مهمة االن

االمتثال اجلامعي، وألن فيه كادر يستحق أي يعطي للعلم يشء، وللرصانة العلمية أشياء، من حيث الكادر التدرييس، 

ترتاكم إجيابياته عاما بعد عام، واستطاع أن يثبت املعهد   "وأضاف الدكتور الفياض قائال  "ومن حيث البنى التحتية

. وأعرب الدكتور "أقدامه املعرفية يف األرض العراقية، وهو يقدم تشجيع كبري واحرتام كبري للكادر التدرييس يف العراق
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عراقي استطاع ان يمتص هدرا كبريا يف املال، فنحن نعلم أن املواطن ال "الفياض عن قناعته بان وجود معهد العلمني

، لذلك قبل أن "أطلب العلم ولو كان يف الصني "مواطن مهيم وحريص عىل إكامل دراسته العليا، فيذهب عىل طريقة 

يذهب إىل خارج العراق، البد أن تكون هناك معاهد ومراكز وكليات حتتضن هؤالء الطلبة، طاملا أنا املستلزمات 

معهد العاملني خطواته بدأت ناجحة، ومازالت  "حديثه بالقول  . وختم الدكتور عامر حسن الفياض"الرضورية متوفرة 

 ."خطواته ناجحة، ومازال طموحا بخطوات أكرب

ان معهد  "من جانبه قال التدرييس يف كلية العلوم السياسية بجامعة تكريت األستاذ الدكتور قاسم علوان الزبيدي، 

يم العايل والبحث العلمي، وهو يمتاز بالرصانة العلمية، من خالل العاملني من املؤسسات املهمة واملتميزة يف وزارة التعل

األساتذة األكفاء املوجودين فيه، واغلب األساتذة فيه نحن خترجنا عىل أيدهيم، يف العلوم السياسية أو يف القانون أو 

الحظت  "أضاف قائال . وأضاف الدكتور الزبيدي الذي سبق له املشاركة يف مناقشات عدة يف املعهد،"األقسام األخرى

هذا املعهد قريب من صانعي القرار  ". وأعرب عن اعتقاده ان"وجود الرصانة العلمية يف هذا املعهد، وهناك تأكيد عليها

السيايس يف العراق، وبالتايل ممكن ان يفيد صناع القرار، ويرفدهم باملعلومات املهمة من أجل حتسني أداء النظام 

. وختم الدكتور قاسم الزبيدي "إجياد حلول للمشاكل السياسية واالقتصادية واالجتامعيةالسيايس، وبام يؤدي إىل 

هذا املعهد خطوة مهمة ألنه فقط دراسات عليا، وبالتايل يمكن ان يرفد الدولة بكوادر وطنية متميزة،  "حديث بالقول

 ."وقادرة عىل االرتقاء بأداء النظام السيايس، وتقديم األفضل

 علمية / العالقات واالداء الدبلومايس العراقي مع دول اجلوار: دراسة حالة تركيا وإيران. حمارضات 9

القى رئيس قسم العلوم السياسية بمعهد العلمني للدراسات العليا، االستاذ الدكتور حممد ياس خضري وعىل مدى ثالثة 

، يف معهد “ار: دراسة حالة تركيا وإيران العالقات واالداء الدبلومايس العراقي مع دول اجلو "ايام، حمارضات حول 

، شملت جمموعة ٢٠٢٢حزيران  ٢٣- ٢٠اخلدمة اخلارجية بوزارة اخلارجية العراقية. املحارضات التي استمرت من 

من الدبلوماسيني العراقيني، وتضمنت املحارضات استعراض لسياسات كل من إيران وتركيا، وطبيعة عالقتهام مع 

 ملحارضات استعراض ألساسيات االداء الدبلومايس يف العالقات اخلارجية.العراق، كام تضمنت ا

 . حمارضة علمية / أصول القانون الدويل يف سرية االمام عيل عليه السالم10

 –تلقى التدرييس يف املعهد األستاذ الدكتور عباس عبود عباس، كتاب شكر وتقدير من مجعية اهلالل األمحر العراقي 

ثمينا للمحارضة التي القاها يف مركز اهلالل األمحر العراقي للقانون الدويل واإلنساين، والتي محلت عنوان املركز العام، ت

 ."أصول القانون الدويل يف سرية االمام عيل عليه السالم "
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 .15/10/2022احلديثة )العراق انموذجًا( . حمارضة علمية/ هندسة بناء الدولة 12

. حمارضة علمية/ )خصائص واساس املسؤولية عن فعل الغري( /حمارضة االستاذ الدكتور عزيز كاظم جرب اخلفاجي 13

 .16/10/2022استاذ القانون املدين يف معهد العلمني للدراسات العليا/ 

 راد استاذ الفكر السيايس. حمارضة علمية/ حمارضة االستاذ الدكتور عيل عباس م14

 22/10/2022)اهلندسة االجتامعية صناعة االنسان واملواطن( / 

. جمموعة حمارضات علمية/ تتناول موسوعة قصة احلضارة للكاتب ويل ديورانت ينظمها املعهد اعداد أ.د. عيل 15

 عباس مراد.

مليات العسكرية للمحور االسرتاتيجي الغريب .مشاركة علمية / املتغري اجليوبولوتيكي يف العراق وتأثريه يف الع16

 والشاميل انموذجا

، ٢٠٢٢ترشين الثاين  ٨ الثالثاء شارك مقرر قسم العلوم السياسة يف املعهد، االستاذ املساعد الدكتور امحد خضري عباس،

يف العمليات العسكرية املتغري اجليوبولوتيكي يف العراق وتأثريه  "يف عضوية جلنة مناقشة رسالة املاجستري املوسومة 

، لطالب كلية احلرب بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، "للمحور االسرتاتيجي الغريب والشاميل انموذجا

العميد الركن عمر يوسف مكي، وجرت املناقشة عىل قاعة النهرين بكلية العلوم السياسية بجامعة النهرين ببغداد. وبعد 

 لرسالة.مناقشة مستفيضة تم اجازة ا

)جزاء اخلطأ اجلسيم بالنسبة . حمارضة علمية / حمارضة االستاذ الدكتور صعب ناجي عبود أستاذ القانون اإلداري 17

 ترشين الثاين. 28للمتعاقد واالدارة يف عقد االشغال العامة )/ معهد العلمني للدراسات العليا/ االثنني 

 انموذجا ٢٠٠٨االزمة اجلورجية بعد عام -وقاز . مشاركة علمية / الرصاع الدويل يف منطقة الق18

، يف عضوية جلنة مناقشة ٢٠٢٢اب  ٢٥شارك مقرر قسم العلوم السياسية يف معهد العلمني للدراسات العليا، اخلميس 

 "للطالبة  "انموذجا  ٢٠٠٨االزمة اجلورجية بعد عام -الرصاع الدويل يف منطقة القوقاز  "رسالة املاجستري املوسومة 

 ، يف كلية العلوم السياسية بجامعة الكوفة، وبعد مناقشة مستفيضة متت اجازة الرسالة."ثاق مهدي كاظم مي

 . مشاركة علمية يف مناقشة اطروحة دكتوراه19

، يف مناقشة طالب الدكتوراه يف فرع 2022أيلول  6شارك التدرييس يف املعهد األستاذ الدكتور متيم طاهر امحد، الثالثاء 

يف كلية احلقوق بجامعة املوصل، وقد كرمت كلية احلقوق بجامعة املوصل، األستاذ  "عبيدة عامر مرعي"العام القانون 



 

58 

 

الدكتور متيم طاهر امحد، لدوره يف دعم 

االنشطة العلمية والثقافية والطالبية يف 

الكلية، حيث قام االستاذ املساعد الدكتور 

وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد كلية 

بجامعة املوصل، بتقديم شهادة احلقوق 

تقديرية للدكتور متيم طاهر، متمنيا له املزيد 

من العطاء العميل واالبداع االكاديمي 

 خدمة ملسرية العلم واملعرفة يف البالد.

 

 دراسة مقارنة -. مشاركة علمية / التنظيم القانوين لعقود الطاقة املتجددة 20

شارك التدرييس يف قسم القانون يف املعهد، أ.م.د. عبد الرزاق امحد حممد يف عضوية جلنة مناقشة رسالة املاجستري 

وذلك يف كلية القانون  "رسور امحد جاسم "للباحثة  "دراسة مقارنة-التنظيم القانوين لعقود الطاقة املتجددة  "املوسومة 

واضيع احليوية يف القانون ، نظرًا لندرة الدراسات املتخصصة بشأنه، لذلك بجامعة القادسية. ويعد هذا املوضوع من امل

حاول الباحث اجياد تنظيم قانون دقيق له، وتبحث الدراسة موضوع هو االكثر تداوالً اليوم اال وهو الطاقة املتجددة، 

املتجددة، بعد ان باتت الدول إذ ان هناك العديد من التجارب الناجحة لدول حتولت بشكل شبه كامل الستعامل الطاقة 

تعانى من مساوئ الطاقة التقليدية )األحفوري(، لذا فأن االقبال عىل استعامل الطاقة املتجددة قد تزايد يف اآلونة االخرية 

ملا توفره تلك الطاقة من مزايا عدة، عىل رأسها محاية البيئة من انبعاثات الغازات السامة والضارة بصحة االنسان، 

الدراسة تنظيم العقود التي تربم يف جمال تلك الطاقة، وهو االمر الذي يعني اخلوض يف آلية ابرام تلك العقود وتبحث 

وتنفيذها يف ظل غياب ترشيعي حمدد للطاقة املتجددة يف العراق. وبعد مناقشة مستفيضة متت اجازة الرسالة بتقدير جيد 

 جدا.

 

 رتكي نحو اخلليج العريب والبحر األمحر. مشاركة علمية / التوجه االسرتاتيجي ال21

، جلنة مناقشة 2022أيلول  7ترأس األستاذ الدكتور حممد ياس خضري رئيس قسم العلوم السياسية يف املعهد، األربعاء 

زمن جاسم  "للطالبة  "التوجه االسرتاتيجي الرتكي نحو اخلليج العريب والبحر األمحر "أطروحة الدكتوراه املوسومة 
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 كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين، وقد ضمت اللجنة أساتذة من جامعات النهرين وتكريت وبغداد، يف "حممد

 وبعد مناقشة مستفيضة متت إجازة االطروحة.

 

 . مشاركة علمية / تداعيات عصابات داعش عىل املرأة22

، جلنة مناقشة بحث الرتقية املوسوم ٢٠٢٢ايلول  ١٣ترأس االستاذ الدكتور زيد عدنان العكييل، عميد املعهد، الثالثاء 

يف معهد اخلدمة اخلارجية بوزارة اخلارجية،  "املرأة العراقية انموذجا-تداعيات عصابات داعش االرهابية عىل املرأة "

للرتقية اىل درجة مستشار، وبعد مناقشة مستفيضة متت اجازة  "مي شهاب امحد "الذي تقدمت به السكرتري االول 

 دير امتياز.البحث بتق

 

. مشاركة علمية / دور الرشكات متعددة اجلنسيات يف صنع السياسة اخلارجية االمريكية جتاه الصني بعد عام 23

٢٠٠٨. 

ترشين اول  ٥شارك مقرر قسم العلوم السياسية يف املعهد، االستاذ املساعد الدكتور امحد خضري الرماحي، االربعاء 

دور الرشكات متعددة اجلنسيات يف صنع السياسة اخلارجية  "، يف عضوية جلنة مناقشة رسالة املاجستري املوسومة ٢٠٢٢

يف كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، وبعد  "ياض حممد خلباسر "، للطالب ٢٠٠٨االمريكية جتاه الصني بعد عام 

 مناقشة مستفيضة تم اجازة الرسالة.

 

 دراسة مقارنة-. مشاركة علمية / احكام اليد يف القانون املدين 24

دكتور عبد يف إطار فتح آفاق التعاون وتبادل اخلربات بني املعهد واجلامعات العراقية األخرى، شارك األستاذ املساعد ال

- يف كلية القانون الرزاق أمحد حممد، التدرييس يف قسم القانون يف املعهد، يف عضوية جلنة مناقشة أطروحة دكتوراه

احكام اليد  "جامعة بابل، مع نخبة من األساتذة من جامعة النهرين واملستنرصية وبابل، حيث محلت األطروحة عنوان 

(. تناول خالهلا الباحث أحكام التملك بوضع اليد، (للباحث ))عيل صباح خضري. "دراسة مقارنة -يف القانون املدين 

والرشوط الالزمة لذلك يف املنقول والعقار، كام تناول الباحث يف ثنايا األطروحة أحكام متلك اللقطة والكنز يف الفقه 

 يات.اإلسالمي والقانون العراقي واملرصي والفرنيس. وختم بحثه بعدد من النتائج والتوص
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 مشاركة علمية / املقاصد الترشيعية يف تعدد املسؤولية يف الدعوى اجلزائية .25

، يف عضوية 2022ترشين الثاين  6شارك التدرييس يف قسم القانون يف املعهد، األستاذ الدكتور متيم طاهر امحد، االحد 

والتي ضمت نخبة من األساتذة من جامعتي جلنة مناقشة أطروحة دكتوراه يف كلية القانون باجلامعة املستنرصية، 

للباحث  "املقاصد الترشيعية يف تعدد املسؤولية يف الدعوى اجلزائية"املستنرصية والعراقية، ومحلت الرسالة عنوان 

، وبعد دراسة علمية دقيقة منحت درجة الدكتوراه للطالب املذكور. وبعد مناقشة علمية "عباس محزة عبد حسني"

 جنة درجة الدكتوراه للطالب املذكور بتقدير جيد جدا.طويلة منحت الل

 

. عضوية علمية / جملس ادارة صندوق تقاعد التدريسيني والعاملني يف اجلامعات والكليات واملعاهد االهلية يف 26

 العراق.

 

ستاذ الدكتور ، عميد املعهد اال٢٠٢٢ترشين الثاين  ٣يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اخلميس  اختارت جلنة

زيد عدنان العكييل لعضوية جملس ادارة صندوق تقاعد التدريسيني والعاملني يف اجلامعات والكليات واملعاهد االهلية 

، اربعة من املدراء العامني يف ٢٠٢٢/ ١١/  ٣بتاريخ  ٣٥٩٣يف العراق. واختارت الوزارة يف كتاهبا املرقم ج ش ل 

املالية، ومخسة من عمداء الكليات واجلامعات واملعاهد االهلية لعضوية جملس ادارة وزارات التعليم العايل والتخطيط و

 الصندوق بينهم االستاذ الدكتور زيد عدنان العكييل عميد معهد العلمني للدراسات العليا.

 

 . مشاركة علمية / اعرتاض الغري عىل احلكم الصادر يف دعوى االلغاء دراسة مقارنة27

 

عضوية جلنة  يف ،٢٠٢٢ترشين اول  ٢٦يف قسم القانون يف املعهد ا .د سحر جبار يعقوب، االربعاء شاركت التدريسية 

 "للطالب  "اعرتاض الغري عىل احلكم الصادر يف دعوى االلغاء دراسة مقارنة  "مناقشة اطروحة الدكتوراه املوسومة 

 فيضة اجيزت االطروحة بتقدير امتياز.يف كلية القانون بجامعة كربالء. وبعد مناقشة مست "احسان رحيم عبد 

 

 . مشاركة علمية/ املتغري اجليوامني يف التوجه االسرتاتيجي العراقي جتاه مرص واالردن28
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، عضوا 2022ترشين الثاين  5شارك رئيس قسم العلوم السياسية يف املعهد االستاذ الدكتور حممد ياس خضري، السبت 

 "املتغري اجليو امني يف التوجه االسرتاتيجي العراقي جتاه مرص واالردن "املوسومة ومرشفا يف مناقشة رسالة املاجستري 

يف كلية احلرب بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا ببغداد، اىل جانب  "العميد الركن مؤيد عباس طاهر "ل 

 الرسالة. اساتذة من جامعات كركوك والنهرين وكلكامش االهلية، وبعد مناقشة معمقة تم اجازة

 

 دراسة مقارنة –. مشاركة علمية / واجب املوظف العام يف املحافظة عىل االموال العامة التي يف عهدته 29

، يف مناقشة 2022ترشين الثاين  10شارك رئيس قسم القانون يف املعهد، االستاذ الدكتور صعب ناجي عبود، اخلميس 

 "دراسة مقارنة –واجب املوظف العام يف املحافظة عىل االموال العامة التي يف عهدته  "اطروحة الدكتوراه املوسومة 

 ن بجامعة الكوفة.يف كلية القانو "ثائر لقامن عبد السادة "للباحث 

 

 ٢٠٠٥-. مشاركة علمية / سياسات مناهضة التطرف وتعزيز التعايش السلمي يف العراق من منظور امني معارص 30

-٢٠٢٢ 

، جلنة مناقشة اطروحة دكتوراه ٢٠٢٢ترشين الثاين  ٣٠ترأس عميد املعهد االستاذ الدكتور زيد عدنان العكييل، االربعاء 

سياسات  "سات العامة يف كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين، االطروحة محلت عنوان يف النظم السياسية والسيا

عيل امحد  "للطالب  "٢٠٢٢- ٢٠٠٥-مناهضة التطرف وتعزيز التعايش السلمي يف العراق من منظور أمنى معارص 

 ، وبعد مناقشة مستفيضة تم اجازة االطروحة."عبد مرزوك 

 

 ٢٠١٩يف التعاون والرصاع الدويل بعد عام  ١٩-ائحة كوفيد. مشاركة علمية / تأثري ج31

كانون األول  1شارك التدرييس يف قسم العلوم السياسية يف املعهد، أ.م. د عبد االمري عبد احلسن إبراهيم، اخلميس 

تأثري  "ان، يف عضوية جلنة مناقشة رسالة ماجستري يف كلية العلوم السياسية يف جامعة بغداد، الرسالة محلت عنو2022

، وبعد مناقشة مستفيضة "إرساء إقبال كاظم"للطالبة   " ٢٠١٩يف التعاون والرصاع الدويل بعد عام  ١٩-جائحة كوفيد

 تم اجياز الرسالة.

 

 دراسة مقارنة-. مشاركة علمية / دور املعارضة الربملانية يف اداء السلطة الترشيعية32
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، يف عضوية 2022كانون األول  15شارك رئيس قسم القانون باملعهد االستاذ الدكتور صعب ناجي عبود ، اخلميس 

دور املعارضة الربملانية يف اداء  "جلنة مناقشة اطروحة الدكتوراه يف كلية القانون جامعة النهرين، األطروحة محلت عنوان

 ، وبعد مناقشة مستفيضة تم اجازة االطروحة." جبار درش عيل"للطالب   "دراسة مقارنة  -السلطة الترشيعية

 

 انموذجا ٢٠٠٨االزمة اجلورجية بعد عام -. مشاركة علمية / الرصاع الدويل يف منطقة القوقاز 33

، يف عضوية جلنة مناقشة ٢٠٢٢اب  ٢٥شارك مقرر قسم العلوم السياسية يف معهد العلمني للدراسات العليا، اخلميس 

 "للطالبة  "انموذجا  ٢٠٠٨االزمة اجلورجية بعد عام  -الرصاع الدويل يف منطقة القوقاز  "ستري املوسومة رسالة املاج

 ، يف كلية العلوم السياسية بجامعة الكوفة، وبعد مناقشة مستفيضة متت اجازة الرسالة."ميثاق مهدي كاظم 

 

 

 منتدى علمي / منتدى طهران للحوار .33

، بمنتدى طهران للحوار، الذي ٢٠٢٢كانون اول  ١٩د وملتقى بحر العلوم للحوار، يف شارك وفد مشرتك من املعه

، واملعروف بمنتدى طهران للحوار، IPISعقده معهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة اخلارجية االيراين 

ور حسني امري عبد اللهيان. وقد ناقش دولة. وافتتح املؤمتر بكلمة لوزير اخلارجية االيراين الدكت ٣٦بمشاركة أكثر من 

املؤمتر عىل مدى يوم كامل، وبأربع جلسات حوارية، مواضيع متعددة توزعت حول امن اخلليج ومنطقة غرب اسيا، 

وموضوع امن الطاقة، والتطورات يف افغانستان، واحلرب يف اوكرانيا وانعكاساهتا عىل االمن االقليمي والعاملي. وقد 

  امللتقى وجهات نظر خمتلفة هدفت للوقوف عىل تشخيص واجياد حلول لكل تلك املشكالت.قدم املشاركني يف

وعىل هامش امللتقى أجري الوفد العديد من اللقاءات مع الوفود املشاركة من اجل فتح افاق التعاون العلمي والبحثي 

اسية بمعهد العلمني للدراسات العليا، ا.د. حممد ياس خضري رئيس قسم العلوم السي يف املجاالت املشرتكة. وضم الوفد

 وكل من مهدي امحد جعفر وحممد حسن حممد عيل.

 

 . مشاركة علمية/ الدبلوماسية الشعبية وأثرها يف تعزيز مكانة العراق الدولية34

دمة شارك أحد تدريسيي قسم العلوم السياسية باملعهد يف جلنة مناقشة بحث الرتقية يف معهد اخل 2022أيار  9بتاريخ 

 "الدبلوماسية الشعبية وأثرها يف تعزيز مكانة العراق الدولية / دراسة مسحية "اخلارجية بوزارة اخلارجية املوسوم 
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واملقدم من سكرتري اول حيدر حممد حمسن أحد منتسبي وزارة اخلارجية، وقد جرت املناقشة يف مبنى معهد اخلدمة 

 من كليتي العلوم السياسية واالعالم يف جامعة بغداد ووزارة اخلارجية.  وقد أوصت اللجنة التي ضمنت تدريسيني

 التخطيط منح الباحث املرشح تقدير جيد جدا عال.

 

 .عضوية جملة علمية35

اختارت جملة اربد للعلوم االنسانية واالجتامعية يف االردن، التدرييس يف قسم القانون بمعهد العلمني للدراسات العليا، 

الدكتور عبد الرزاق امحد حممد، عضوا يف اهليئة التحريرية للمجلة، وقد ارسلت منصة اربد للعلامء االستاذ املساعد 

التكليف اىل الدكتور عبد الرزاق امحد،  كتاب ،٢٠٢٢كانون االول  ٢٦واخلرباء والباحثني الناطقني بالعربية، يف 

 ىل الدخول يف مستوعبات سكوباس العاملية.لعضوية اهليئة التحريرية ملجلة اربد العلمية املحكمة، الساعية ا

 

  2022. اعالن اسامء الفائزين بجائزة بحر العلوم لإلبداع بنسختها الرابعة 36

كانون االول  17يف حفل رسمي واكاديمي ونخبوي كبري، اقيم يف معهد العلمني للدراسات العليا، اعلن السبت 

، وحرض االحتفال ممثال عن فخامة 2022، عن أسامء الفائزين بجائزة بحر العلوم لإلبداع يف نسختها الرابعة 2022

الدكتور عيل الشكري، فيام مثل دولة رئيس الوزراء حممد  رئيس اجلمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، كبري املستشارين

شياع السوداين، الدكتور عقيل حممود كريم مستشار رئيس الوزراء للشؤون االدارية، اىل جانب وزيري الصحة الدكتور 

د كبري صالح احلسناوي، والزراعة املهندس عباس العلياوي، واألمني العام ملجلس الوزراء الدكتور محيد الغزي، وعد

من رؤساء اجلامعات والعمداء وأساتذة اجلامعات والباحثني، وفضالء احلوزة العلمية، اىل جانب الباحثني املشاركني 

يف املسابقة. وقد فاز باحثان يف املرتبة االوىل، وباحثان باملرتبة الثانية مناصفة، بجائزة البحوث الطبية، فيام فاز اثنان باملركز 

 وث الزراعية، وحجبت جائزة التنمية.االول والثاين للبح

، بحثان، األول مقدم من اجلامعة 2022وقد فاز يف املركز االول بجائزة بحر العلوم لإلبداع يف العلوم الطبية للعام 

التكنلوجية بعنوان ) تصميم وتصنيع جهاز املوائع النانوية وامليكروية لفصل خاليا الدم واخلاليا الرسطانية( للدكتور 

حممود عيل رئيس فرع امليكانيك االحيائي يف قسم هندسة الطب احليايت باجلامعة التكنولوجية وفرقه البحثي، سعد 

والثاين للدكتورة خولة صالح خشان، من اجلامعة التكنولوجية، واملوسوم )حتضري وتشخيص وتقييم الفعالية املضادة 

النانوية ألوكسيد الزنك املشوبة باألملنيوم(، اما اجلائزة الثانية للبكترييا واملضادة للطفيليات واملضادة لرسطان جلسيامت 
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يف العلوم الطبية فتقاسمها ايضا بحثان، االول للدكتور امحد جميد محزة من املركز العراقي لبحوث الرسطان والوراثة 

قتل خاليا رسطان جتانس نظري جزيئة الكلوكوز مع فايروس مرض النيوكاسل ل "الطبية وفريقه البحثي، واملوسوم 

، والفائز املكرر باملرتبة "الثدي عن طريق تثبيط مسار حتلل الكلوكوز من خالل انزيم ثالثي كلسرييل الدهايد الفوسفات

زيادة فعاليات العالج املناعي ألورام رسطانات  "االوىل للدكتور مهند محيد اجلنايب وفريقه البحثي، واملوسوم 

 ."اليا ملفاوية خاصة )غاما دلتا( و مثبطات الكوابح املناعيةالربوستات عن طريق استخدام خ

اما جائزة بحر العلوم لألبداع يف املجال الزراعي فقد حل اوال البحث املقدم من للدكتور عبد الرب امحد نوري الفرحة 

ورية بني اجلراثيم املسببة العالقة التط "من الكلية الزراعية التقنية يف اجلامعة التقنية الشاملية يف املوصل، واملوسوم 

، الفائز باجلائزة الثانية كان بحثا مقدما من جامعة  "اللتهاب الرضع يف االبقار )املفطورات( يف والية جنوب اسرتاليا

امللك سعود يف اململكة العربية السعودية، كلية األغذية وعلوم الزراعة عنوان البحث )التحمل احلراري واللدونة 

لإلبل املعرضة لإلجهاد احلراري احلاد واملزمن( الفريق البحثي برئاسة الدكتور ايمن عبد العزيز  للخاليا اجلسدية

 سويلم. فيام قررت االمانة العامة جلائزة بحر العلوم لإلبداع حجب جائزة التنمية.

حلسناوي وزير الصحة، فيام وقد قام بتوزيع جوائز الفائزين باملسابقة الطبية جلائزة بحر العلوم لإلبداع، الدكتور صالح ا

 وزع جوائز العلوم الزراعية املهندس عباس العلياوي وزير الزراعة.

 

.توقيع مذكرة تفاهم / حول التعاون املشرتك بني معهد العلمني للدراسات العليا، واملعهد العايل إلعداد وتـأهيل 37

 القادة يف امانة جملس الوزراء

فائزين بجائزة بحر العلوم لإلبداع بنسختها الرابعة والتي أقيمت عىل قاعة املعهد يف عىل هامش احتفالية اعالن أسامء ال

، وبحضور الدكتور إبراهيم بحر العلوم املرشف العام، واألمني العام ألمانة جملس الوزراء 2022كانون األول  17

لدراسات العليا، واملعهد العايل إلعداد الدكتور محيد الغزي، تم التوقيع عىل اتفاقية تعاون مشرتك بني معهد العلمني ل

وتـأهيل القادة يف امانة جملس الوزراء. وهتدف االتفاقية اىل االرتقاء بمستوى املعهدين، وجعلهام يف مستوى املعاهد 

ي العريقة، ومن اجل زيادة أوارص التعاون بينهام، وفتح افاق تعاون جديدة يف املجاالت االكاديمية، ورفع املستوى العلم

والبحثي، من خالل التعاون يف تطوير اخلطط والربامج العلمية، تبادل الكتب واملصادر ضمن التخصصات املشرتكة، 

وإقامة الورش التدريبية لتطوير مهارات التدريسيني والفنيني واالداريني، واملؤمترات العلمية املشرتكة، والتعاون يف جمال 
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خصصية املشرتكة، وتقييم البحوث من قبل خمتيص املعهدين، وتبادل الزيارات التعليم االلكرتوين، واجراء البحوث الت

 العلمية للطلبة واملتدربني.
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 . تفعيل آليات التوأمة بني معهد العلمني وجامعة النهرين / اجتامع علمي1

العايل والبحث العلمي/ جهاز االرشاف والتقويم العلمي واملتضمن تفعيل اليات استنادا اىل توجيهات وزارة التعليم 

عقد اجتامع يف كلية العلوم  ٢٠٢٢-١-٥التوأمة بني معهد العلمني وجامعة النهرين، تم يف صباح يوم االربعاء املوافق 

 ؤساء االقسام العلمية.السياسية/ جامعة النهرين مع السيد عميد الكلية والسيد املعاون العلمي والسادة ر

 

 احلصول عىل عضوية احتاد اجلامعات العربية التابع جلامعة الدول العربية .2

حصل املعهد عىل عضوية احتاد اجلامعات العربية التابع جلامعة الدول العربية، والذي يضم كل اجلامعات يف الدول 

الحتاد اجلامعات العربية، واملنعقدة يف العاصمة  ٤٥العربية، وذلك بعد مشاركة املعهد يف اعامل اجتامعات الدورة 

، وضيفته جامعة عامن االهلية. وهبذا يصبح معهد العلمني عضوا ٢٠٢٢/ اذار/  ٢٩-٢٧االردنية عامن للفرتة من 

 عامال اصيال يف احتاد اجلامعات العربية، له حق التصويت واملشاركة يف جلان االحتاد.

لعليا، االستاذ الدكتور حممد ياس خضري رئيس قسم العلوم السياسية، فيام مثل اجلهة ومثل معهد العلمني للدراسات ا

املؤسسة للمعهد االستاذ الدكتور قاسم حممد عبيد املستشار الثقايف ملؤسسة بحر العلوم اخلريية. ويأيت هذا االنجاز املهم، 

 تح افاق التعاون العلمي والثقايف معها.يف إطار سعي املعهد لالنفتاح عىل اجلامعات العربية واالقليمية، وف

وعىل هامش اجتامع احتاد اجلامعات العربية، التقى وفد معهد العلمني، االمني العام الحتاد اجلامعات العربية االستاذ 

الدكتور عمرو عزت، واطالعه عىل عمل املعهد، ومنهجياته العلمية واالكاديمية، واهدافه، وتطلعاته، من جانبه ابدى 

دكتور عمرو عزت رغبته بزيارة املعهد خالل االشهر القادمة، وقد رحب وفد املعهد هبذه الزيارة. كام التقى وفد معهد ال

العلمني، االستاذ الدكتور حممد ولد اعمر، مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )االلكسو(، وتم عرض 

زيارة املعهد. كام التقى الوفد الرسمي ملعهد العلمني، باألستاذ الدكتور مبارك  برامج املعهد االكاديمية، وابدى رغبته يف

حممد جمذوب رئيس احتاد جمالس البحث العلمي العربية، ومقره يف السودان، وتم التباحث معه حول ارشاك املعهد يف 

 هذا املجلس ونشاطاته العلمية.

عهد االستاذ الدكتور حممود عبد العاطي مدير معامل التأثري العريب ولتوثيق التعاون العلمي واألكاديمي، التقى وفد امل

املحكمة التي تصدر عن معهد العلمني، والية  "املعهد  "للمجالت العربية، وتم احاطته بإصدارات ونشاطات جملة 

 جلة املعهد.النرش فيها، وجرى االتفاق خالل اللقاء عىل الرشوع بإجراءات احلصول عىل معامل التأثري العريب مل
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 . احلصول عىل عضوية جلنة كتابة مناهج القانون الدويل اإلنساين للكليات واملعاهد العسكرية واملدنية يف العراق.3

فاز التدرييس باملعهد يف النجف االرشف، الدكتور خالد غالب التميمي، بعضوية اللجنة  16-04-2022بتاريخ 

إلعداد مناهج القانون الدويل اإلنساين للجامعات املدنية والعسكرية يف  العلمية املشكلة من مكتب رئاسة الوزراء،

العراق. وقد اوكل اىل اللجنة، التي تضم ثامنية أعضاء اىل جانب الرئيس، وهم نخبة من عمداء وأساتذة القانون يف 

ويل اإلنساين لطلبة اجلامعات اجلامعات العراقية، وممثلني من وزاريت الدفاع والداخلية، مهمة اعداد مناهج القانون الد

واملعاهد العراقية، ومناهج القانون الدويل اإلنساين التي تدرس يف الكليات واملعاهد العسكرية واألمنية، اىل جانب 

اعداد منهاج للدورات التدريبية التي ستقيمها اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدويل اإلنساين، بالتعاون مع بعثة 

 ر الدويل يف العراق.الصليب األمح

 

 . تعاون علمي/ املشاركة يف مناقشة رسالة ماجستري يف اجلامعة االمريكية يف االمارات4

ايار / مايس  ٢٥شارك التدرييس يف قسم القانون باملعهد األستاذ املساعد الدكتور عبد الرزاق أمحد حممد، االربعاء 

التحديات  "ة ماجستري يف اجلامعة االمريكية يف االمارات، املوسومة ، وعرب دائرة تلفزيونية مغلقة، بمناقشة رسال ٢٠٢٢

للطالبة ميثاء عبد املنعم بن سويدان السويدي، حيث تناولت الباحثة، أثر التكنولوجيا  "التي تواجه التحكيم االلكرتوين

م اخلاص بالتحكيم، ٢٠١٨ لسنة ٦احلديثة عىل قطاع التحكيم الذي نظمه املرشع اإلمارايت، بالقانون االحتادي رقم 

حيث يعترب التحكيم االلكرتوين، موضوعا مهام وحديثا ودقيقا، بعد ان انتقل قطاع التحكيم نقلة نوعية يف ظل 

التكنولوجيا احلديثة، وأصبح يزاول عرب شبكة االنرتنت. وعرجت الباحثة عىل أهم معوقات التحكيم االلكرتوين، 

جلسات التحكيم، خاصة مع وجود القرصنة االلكرتونية، وكذلك صعوبة التعرف عىل واملتمثلة باحلفاظ عىل الرسية يف 

هوية اخلصوم، وحتقق كامل األهلية يف ظل عدم التواجد املادي. وأوصت الباحثة بإنشاء جهات متخصصة يف التحكيم 

عموما والتحكيم االلكرتوين االلكرتوين عىل املستوى العريب، كام دعت إىل توحيد القوانني العربية يف جمال التحكيم 

خصوصا. وبعد مناقشة مستفيضة، قررت جلنة املناقشة منح الطالبة درجة املاجستري يف التحكيم التجاري، وبمعدل جيد 

 جدا عال.

 

 . مشاركة يف معرض دويل للكتاب5
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أزمة النظام  "، وكتاب "أزمة العراق سيادياً  "سجلت وقائع معرض بغداد الدويل للكتاب اقباال كبريا ومميزا عىل كتايب 

، الذين كانا نتاج مؤمترات وجلسات مطولة ملختصني وباحثني وأكاديميني، برعاية معهد العلمني "السيايس يف العراق

 ، "العراق واسرتاتيجيات الدول"إبراهيم بحر العلوم. اىل جانب كتاب للدراسات العليا، وراعي املرشوعني الدكتور 

وكان للمعهد جناح خاص ومميز يف املعرض، ضم إصدارات املعهد من الكتب العلمية الرصينة، واالطاريح والرسائل 

وأبرز االحداث  العلمية التي كتبت ونوقشت يف املعهد، يف العديد من املجاالت ذات االرتباط املبارش بواقع العراق

والتطورات يف العراق واملنطقة والعامل، وقام املعهد بطباعتها عىل نفقته اخلاصة. وقد ضم جناح معهد العلمني 

للدراسات العليا، الكثري من عناوين الكتب القانونية والسياسية باإلضافة للكتب الدينية، وشهد جناح املعهد يف معرض 

ريا، خاصة من جانب الباحثني واألكاديميني وطلبة الدراسات العليا، الباحثني عن بغداد الدويل، اقباال واضحا وكب

الكتب واملصادر العلمية، باإلضافة إىل الرسائل واألطاريح من إصدار العلمني، التي تتناول املواضيع القانونية 

 والسياسية.

وقد وزع القائمون عىل جناح معهد العلمني، منشورات تعريفية باملعهد واقسامه وخططه املستقبلية، واالمتيازات 

الكاملة التي حيصل عليها خرجيي املعهد، اسوة بأقراهنم يف اجلامعات احلكومية.  وكان معرض بغداد الدويل فتح أبوابه 

أيام، عدد كبري من  10قد شارك يف أعامل املعرض التي استمرت مايس/ آيار، و 28ولغاية  2022مايس/ آيار  19يف 

 دور النرش العراقية والعربية واألجنبية.

 

 . مذكرة تعاون علمي وأكاديمي مشرتك / كلية الرشطة /وزارة الداخلية6

ع عامدة ، مذكرة تعاون علمي وأكاديمي مشرتك م2022مايس/أيار عام  30ابرم معهد العلمني للدراسات العليا، يف 

كلية الرشطة بوزارة الداخلية، تستمر خلمسة أعوام، لضامن التعاون والتطوير العلمي واألكاديمي املشرتك بني اجلانبني.  

تطـوير التعـاون العلمــي واألكـــاديمي وتعزيـز التفـاهم املتبــادل بـني  "وقال عميد املعهد ان هدف املذكرة هو 

ارتـي التعلـيـم العـايل والبحـث العلمـي والداخليـة فـي تعشــق التعـاون بني الكليات الطـرفني وتنفيـذا لرؤيـة وز

تطـوير األنشـطة التعاونيـة فـي املجـاالت  ". مضيفا ان الطرفني وافـقا علـى "واملؤسسات العلمية احلكومية واألهلية

ملعاملة باملثل، من خالل املشاريع البحثية املشرتكة العلميـة واالكاديمية ذات االهتامم املشرتك، عىل اساس املساواة وا

بني الطرفني فيام يتعلق يف االختصاصات املتناظرة، وعقد الندوات واقامة ورش العمل التخصصية املشرتكة بني 

الطرفني، وتعزيـز الـرؤى املشـرتكة فـي املنـاهج الدراسـيـة وتطـوير املحتـوى العلمـي للدراسـات، والتعـاون 
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علمـي فـي شـؤون التعلـيم املسـتمر بـني الطـرفني وخصوصـا فيمـا يتعلـق بدورات التعليم املستمر ودورات طرائق ال

تطوير حمتوى املقررات  "وأضاف الدكتور العكييل ان هذا االتفاق هيدف اىل   "التدريس واختبار صالحية التدريس

 "املتبادلة يف جماالت التعليم والتعلم الدراسية التي تدرس يف كال الطرفني، وتطوير اخلربات

 وقد تم تشكيل جلنة مشرتكة بني اجلانبني ملتابعة تطبيق بنود مذكرة التفاهم املشرتكة.

 

 عالقات ثقافية/ ممثلني عن أحزاب اقليم كردستان .7

شتار لدعم ، معهد العلمني للدراسات العليا، يرافقه وفد مركز ع2022حزيران  26زار وفد كردي كبري، االحد 

الديمقراطية يف النجف االرشف، وكان يف استقباهلم الدكتور إبراهيم بحر العلوم املرشف العام، وعميد املعهد، واملعاون 

اإلداري، ورئييس قسمي العلوم السياسية والقانون. وضم الوفد الكردي كال من د. دالور عالء الدين رئيس مؤسسة 

بريه عضو املكتب السيايس لالحتاد الوطني الكردستاين، وجعفر امينكي  الرشق األوسط للبحوث )مريي(، وسعدي

عضو املكتب السيايس للحزب الديمقراطي الكردستاين، وخليل إبراهيم ومثنى امني عضوي االحتاد اإلسالمي 

د علوية الكردستاين، وتسليم كامل عضو قيادي يف حركة التغيري، وعدد من األكاديميني واإلعالميني، اىل جانب حمم

 رئيس مركز عشتار لدعم الديمقراطية يف النجف.

وبعد الرتحيب بالوفد الزائر، حتدث الدكتور إبراهيم بحر العلوم عن الفجوة املوجودة بني الطبقة السياسية واجليل 

كنا يف مرحلة نضال  "اجلديد، والتي حالت دون وصول الرسالة اىل اجليل اجلديد. وقال الدكتور بحر العلوم: 

أي عالقة  "، وأضاف قائال "ومعارضة، لكن رسالتنا مل تصل، والسبب يف قناعتي اننا نفتقر اىل مرشوع وطني جيمعنا كلنا

ال تنطلق فقط من احلارض، بل جيب ان تنطلق من عمق تارخيي، نحن لدينا مايض قوي، وعالقات قويه ننطلق منها، 

العربية  –التاريخ يشء، والسبب يف ذلك أن الطبقة السياسية لكن هناك قضية، وهي ان هذا اجليل ال يعلم عن ذلك 

ما نحتاجه اليوم ليس حوار سيايس، وإنام حركة جمتمعية، وحراك  "مبينا ان  "فاشلة يف املرشوع الوطني -والكردية 

تواصل احلوار السيايس مهم، لكن األهم هو احلوار املجتمعي، جيب أن يكون احلوار وال "مشددا عىل ان  "جمتمعي

العريب موجودا يف مجيع األوقات واألزمات، جيب أن نرسخ العالقات املجتمعية يف عقول الناس، فالعالقة  -الكردي 

ان تكون لدينا رؤية وسياسة النسق الصاعد، اما النسق  "وطالب الدكتور بحر العلوم ب "املجتمعية هي التي تبقى

القيادات السياسية  "مؤكدا ان  "الشارع، فهذا دليل فشل القيادات السياسيةالنازل وانتظار القيادات ماذا تفعل تنزله إىل 

. من "مل تستطع حل مشاكلها، لكنها تنزل مشاكلها إىل الناس، وهذا اخلالف بني السياسيني ينزلونه إىل الشارع العراقي
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هد، عىل احلفاوة واالستقبال، جانبه شكر رئيس الوفد الدكتور دالور عالء الدين، رئيس مؤسسة مريي، املؤسسة واملع

وجودنا يف النجف االرشف حتت عنوان حوار  "وقال ان  "بداية جيدة للقاءات مستقبلية "متمنيا ان يكون اللقاء 

املكونات، وهذه عودة ثانية إىل النجف بعد أربع سنوات مضت، واهلدف من هذه اللقاءات هو التواصل بني الرشائح 

إعادة  "موضحا ان ما يقوم به الوفد الكردي الزائر هو  "ثقافية واالجتامعية والسياسية املجتمعية واملؤسساتية وال

 "واعدا  ب "التعارف مع الكثري من املراكز املهمة الروحية واالجتامعية والسياسية يف النجف، وأنتم عىل رأس القائمة

 ."لقاءات مستقبلية يف أربيل ويف حمافظات أخرى يف العراق

أن نزرع يف ذاكرة القاعدة اجلامهريية  "السيايس لالحتاد الوطني الكردستاين،  سعد برية طالب فيث حديثه عضو املكتب 

نحن نعرف بعضنا قبل النظام اجلمهوري، من  "مضيفا القول  "واجليل اجلديد، كيف تم إنقاذ العراق، وحترير العراق

وال ننسى فتوى اية اهلل السيد حمسن احلكيم بتحريم قتال  ايام اإلنجليز، ايام حممود احلفيد ومال مصطفى البارزاين،

وشدد بريه عىل احلاجة   "االكراد، وال ننسى وجود اآلخرين ومنهم السيد حممد بحر العلوم )رمحه اهلل( يف هذا املجال

ىل مرشوع وطني ولكن بدون الوصول إ "مضيفا القول  "إىل إعادة التاريخ، والعمل عىل إعادة الوضع إىل حالته الطبيعية

ملح ومتفق عليه من مجيع األطراف، ال يمكن ذلك، جيب أن نحاول أن نتكلم نفس لغة املقاومة التي كنا نتحدث عنها، 

واملشاريع التي تبنيناها وكتبناها وناقشناها حول كيفية إدارة العراق مستقبال، نحتاج إىل مراكز ومؤسسات وشخصيات 

 . "ية عىل سكتها االصلية، ونسيان اللغة اخلشنة التي ال ختدم احدتعمل بجد إلعادة العملية السياس

عندنا قضية  "جعفر أمينكي، عضو املكتب السيايس للحزب الديمقراطي الكردستاين: ويف كلمة له اثناء اللقاء قال 

االكراد تفاعلوا مع  "، مذكرا بان"مشرتكة هي بناء البلد، ولألسف مل نستطيع بناء البلد بالشكل الذي ينتظره املواطن

مظلومية الشيعة، والشيعة تفاعلوا مع مظلومية الكرد، إىل أن وصلنا إىل النقطة التي افرتقنا فيها وهي كيفية وجود حكومة 

 "تفاعل املجتمع املدين يف كردستان مع املجتمع املدين يف الوسط واجلنوب "مشددا عىل أمهية  "رشيدة خلدمة الشعب 

قام الوفد الضيف باالطالع عىل اجنحة معهد العلمني للدراسات العليا، ومكتبته الكبرية، معربني عن ويف ختام الزيارة، 

ارتياحهم ملا شاهدوه من رصح علمي مميز. ويف ختام الزيارة قام الوفد الضيف بزيادة قرب العالمة الراحل حممد بحر 

 العلوم )قدس رسه(، وقراءة سورة الفاحتة لروحه الطاهرة.
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 عالقات ثقافية / وفد مؤسسة مريي يف اربيل. 8

، وفد مؤسسة مريي يف اربيل، وعدد من 2022حزيران  26حتدث الدكتور ابراهيم بحر العلوم، خالل استقباله االحد 

قيادات االحزاب الكردية، واالعالميني االكراد، عن جتربة معهد العلمني للدراسات العليا، باعتباره املعهد االهيل 

يف العراق املتخصص بالدراسات العليا، وبإرشاف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وقال الدكتور بحر الوحيد 

إذا أردت أن تبحث عن عراق مصغر ستجده يف معهد العلمني للدراسات العليا، ال أحد يتكلم بلغة املذهبية  "العلوم: 

ة اخرى، عندنا يف املعهد اساتذة وطلبة أكراد، وعندنا إطالقا، رؤساء األقسام واحد من الرمادي، واخر من حمافظ

تركامن، ونجحنا يف اجتذاب عنارص وطلبه من الرمادي وصالح الدين والسليامنية وأربيل وبقية املحافظات العراقية، 

ة معهد العلمني اسسه العالم "، مضيفا القول"ويف املعهد هناك حرية حديث مفتوحة، لكن بدون جتاوز عىل اآلخرين

هذه األعامل الثقافية اخلريية هي التي  "مؤكدا ان "السيد بحر العلوم، ووضع حجر األساس له الراحل جالل طالباين

اشعر بالراحة لو شاهدت جناح لكتب  ". وقال الدكتور بحر العلوم: "ترسخ يف عقول الناس، األعامل اخلريية املجتمعية

كتبة معهد العلمني، وجودها بالتزامن مع أعامل خدمية جمتمعية ترسخ يف جالل الطالباين أو مال مصطفى الربزاين، يف م

  "قلوب الناس، وعقول الناس، اما السياسة فتذهب، خاصة لدى اجليل اجلديد
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شباط عام  19قبل أربعة أشهر، أي يف  "ويف سياق احلديث عن نشاطات ومبادرات معهد العلمني، تم التأكيد عىل انه: 

أزمة  "، اسميناه 2005عاون بني املعهد وملتقى بحر العلوم أول مؤمتر بعد اقرار دستور عام ، أقمنا بالت2022

وكان برؤية خمتلفة وظف املعهد إمكانياته وأدواته األكاديمية يف إصالح مشاكل الدولة، بمعنى  "التعديالت الدستورية

يتفاعل مع السياسة ولكن بإجيابية وبحكمة  اال يبقى هذا املعهد أكاديمي معزول عن الواقع األسايس السيايس، بل

وال زلنا  2020، يف العام "أزمة العراق سياديا  "قبلها بدأنا بمرشوع  ". واضاف السيد املتحدث انه: "وبرؤية علمية

ثامنية يف املرحلة الثانية شكلنا  "ومىض قائال  "نعمل به، واملرحلة األوىل انتهت باحتفاء الرئيس برهم صالح باملشاركني

جلان، بعد ان توصلنا اىل ان السيادة ال يمكن استعادهتا إال بإصالح القطاع األمني والدستوري والترشيعي 

لدينا أزمة يف البلد، من أجل أن نتعرف عىل األزمة جيب أن يكون لديك منهج علمي  ". واوضح انه: "واالقتصادي

عاما من تطبيق الدستور، ودعونا  17ر للحديث عن جتربتهم بعد لدراستها، ولذلك دعونا الذين سامهوا يف كتابة الدستو

عاما، لبيان وجهات نظرهم أيضا بالتعديالت الدستورية، ثم أتينا  17الذين سامهوا يف جلان تعديالت الدستور خالل 

لدينا رؤية أستاذ يف القانون الدستوري من كل العراق، لطرح الرؤية األكاديمية حول مشكلة الدستور، فأصبح  140ب 

 ."سياسية، ورؤية أكاديمية، متتزج فتخرج منها توصيات، وستظهر التوصيات إن شاء اهلل بعد شهر

جيب أن يكون احلوار حركة علمية وثقافية وأكاديمية خمتلفة، نحن نجحنا يف املزج بني اراء  "وتم التشديد بأنه: 

 "أزمة العراق السيادية ". واصفا مرشوع "لرؤية السياسيةاألكاديميني والسياسيني، يف األكاديمية يستطيع أن يصوب ا

أول مرشوع يف تاريخ الفكر السيايس العراقي املعارص، باعرتاف اجلميع، ألول مرة نجد وثيقة يتحدث فيها الساسة  "بانه 

نية، وخضعت العراقيون بعد التغيري، كل رؤساء الوزراء ورؤساء جملس النواب، عن السياسة وعالقتها باملصلحة الوط

 ."شخصية 70الوثيقة إىل رؤية نقدية من 

وكان وفد مشرتك من مؤسسة مريي يف اربيل، ومؤسسة عشتار يف النجف، قام بزيارة معهد العلمني للدراسات العليا، 

 ألف عنوان. 75واطلع عىل اقسام املعهد ومكتبته التي تضم أكثر من 

 

 ٢٠٢٢-٢٠٢١فصل الدرايس الثاين للعام الدرايس . تعاون علمي / سري االمتحانات النهائية لل9

واستنادا اىل مذكرة التوأمة بني املعهد وجامعة النهرين، أرشف وفدان من جامعة النهرين، االول  2022أيار  20بتاريخ 

 الثاين من كلية العلوم السياسية، والثاين من كلية احلقوق بجامعة النهرين، عىل سري االمتحانات النهائية للفصل الدرايس

 ، يف يومها الثاين، التي جرت يف معهد العلمني للدراسات العليا.٢٠٢٢-٢٠٢١للعام الدرايس 
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وتنفيذا لتعليامت جهاز االرشاف والتقويم العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ارشف وفد من كلية القانون 

، عميد كلية القانون بجامعة بابل، ورئيس جلنة عمداء كليات بجامعة بابل برئاسة االستاذ الدكتور مريي كاظم اخليكاين

القانون العراقية، عىل تنفيذ االمتحانات التقويمية بني معهد العلمني وجامعة النهرين، وقد قام الوفد باالطالع ميدانيا 

 سري االمتحانات هبدوء عىل القاعات االمتحانية ، واالسئلة االمتحانية، واالجراءات التي اختذها معهد العلمني لتامني

 وانسيابية، وضمن تعليامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

 

 . اعامل اجللسة اخلتامية للجنة املصالح الوطنية العليا يف مرشوع السيادة10

عقدت جلنة املصاحلة الوطنية العليا احدى اللجان التخصصية ضمن مبادرة السيادة الوطنية 21-05-2022بتاريخ 

والتي يراعها ملتقى بحر العلوم للحوار اجللسة اخلتامية حيث قدمت اللجنة امللخص التنفيذي ملحارض جلساهتا والتي 

ق العليا )احليوية والرئيسية والثانوية( واليات حتقيقها ومن تضمن أبرز ما توصلت اليه اللجنة يف حتديد مصالح العرا

هي اجلهة التي حتدد مصالح الدولة. وقد اعتمدت اللجنة يف عملها عىل منهجية رقمية يف حتديد اولويات مصالح الدولة 

 من حيث االمهية الزمانية واملكانية.  

وقد شارك اللجنة اعامهلا اخلتامية معايل االمني العام ملجلس الوزراء الدكتور محيد الغزي حيث استعرضت اللجنة أبرز 

ما توصلت اليه من توصيات لصانع القرار االسرتاتيجي العراقي ورؤيتها يف مصالح الدولة وامكانية االستفادة من 

حلة القادمة. وقد اشاد معايل االمني العام باجلهود املبذولة واملسؤولية خمرجات اللجنة يف اعداد الربنامج احلكومي للمر

الوطنية مللتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العامني للدراسات العليا يف التصدي ملثل هذه املشاريع االسرتاتيجية وطرح 

اجللسة اعامهلا بكلمة  املبادرات الوطنية لإلسهام يف حل ما يعرتض عمل الدولة من حتديات ومشكالت. واختتمت

راعي مبادرة ازمة العراق سياديا وراعي ملتقى بحر العلوم للحوار معايل الدكتور ابراهيم بحر العلوم حيث قدم الشكر 

اجتامع وبواقع ساعتني لكل اجتامع، حيث  ١١واالمتنان للسادة رئيس واعضاء اللجنة جلهودهم املبذولة عىل مدى 

عضوا من أساتذة اجلامعات واخلرباء يف املجال العسكري ونخب  ٢٤يق عمل مكون من شارك يف هذه االجتامعات فر

سياسية واجتامعية، واشاد د بحر العلوم بجهود اللجان الثامن االخرى املنبثقة من املرشوع. ومن املقرر ان تنهي اعامهلا 

اىل احلكومة وجملس النواب لالستفادة منها  خالل الشهر القادم، وسيقوم امللتقى واملعهد بتقديم وثيقة السيادة الوطنية

يف الربنامج احلكومي. وتم التأكيد عىل رضورة ان تكون خمرجات هذه املشاريع الوطنية الطوعية اهلادفة اىل معاجلة 

 اختالالت الدولة موضع اهتامم احلكومة واجلامعات والنخب، من اجل ان تبقى رافدا اساسيا يف بناء الدولة.
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 23علمي للكتاب / معرض بغداد الدويل للكتاب، الدورة . معرض 11

، 23شهد جناح معهد العلمني للدراسات العليا، يف معرض بغداد الدويل للكتاب، الدورة  24-05-2022بتاريخ 

عنوانا يف  120اقباال واسعا من قبل الباحثني واملثقفني وطلبة اجلامعات ورواد املعرض. وضم جناح معهد العلمني، 

القانون والعلوم السياسية والعلوم اإلنسانية والدينية، والتي ترفد املسرية العلمية وطلبة الدراسات العليا باملصادر  جمال

الدكتوراه ورسائل املاجستري، التي تم كتابتها  أطاريحاملتنوعة. واالصدارات يف جناح العلمني هي نتاج ما تم كتابته من 

، التي ضمت أيضا كتب وبحوث الفها "سلسلة العلمني  "بطباعتها عىل نفقته، ضمن  ومناقشتها يف املعهد، وقام املعهد

العلمية املحكمة التي تصدر  "املعهد "أساتذة املعهد وقام املعهد بطباعتها. كام تضمن جناح املعهد، مجيع إصدارات جملة 

كبار، من داخل وخارج العراق. عنه، والتي حتوي بحوث ودراسات علمية رصينة وقيمة، لكتاب وباحثني ومفكرين 

 القائمون عىل جناح معهد العلمني وزعوا كراسا تعريفيا عىل الزائرين، يضم اقسام املعهد ونشاطاته وخططه املستقبلية. 

قد شارك يف معرض بغداد الدويل للكتاب بنسخته الثالثة والعرشين، العديد من دور النرش واملكتبات العربية وغري 

دور النرش املرصية واللبنانية واخلليجية واإليرانية، باإلضافة لدور النرش العراقية، بمختلف أنواع الكتب  العربية، ومنها

 منها األدبية والسياسية والقانونية واالجتامعية والدينية واالقتصادية، وكتب األطفال وغريها.

 

تطوير مناهج البحث العلمي، واالعتامد التوأمة مع اجلامعات الربيطانية، وأساليب  . تعاون علمي / اليات12

 األكاديمي

التوأمة مع اجلامعات الربيطانية،  ، اليات2022ترشين األول  9ناقشت عامدة معهد العلمني للدراسات العليا، االحد 

ذلك وأساليب تطوير مناهج البحث العلمي، واالعتامد األكاديمي، وفق التطورات العاملية يف هذه احلقول العلمية، جاء 

 خالل استقباهلا األستاذ الدكتور منذر الكاظمي، األستاذ والباحث يف اجلامعة امللكية الربيطانية يف لندن.

بعد ذلك القى االستاذ الدكتور منذر الكاظمي، حمارضة عىل طلبة معهد العلمني، حتدث فيها عن أصول البحث العلمي 

ي مع اجلامعات العاملية، واالستفادة من اخر ما توصلت اليه من وفق الطرق احلديثة، وامهية االرتباط البحثي والعلم

تقدم علمي ومنهجي، من اجل معرفة ما هو مطلوب منا، وصوال اىل رفع تسلسل اجلامعات العراقية يف التصنيفات 

 العاملية.
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 . تعاون علمي / وفد من املكتبة املركزية لوزارة العدل13

الدكتوراه ورسائل  من اطاريح نسخا ،2022ترشين اول  4رة العدل، الثالثاء تسلم وفد من املكتبة املركزية لوزا

املاجستري التي كتبت من قبل طلبة معهد العلمني للدراسات العليا، يف جماالت القانون العام واخلاص، والتي ترتبط 

ألف  75بمجاالت عمل الوزارة واقسامها، والباحثني من كوادرها، الوفد زار مكتبة معهد العلمني التي تضم أكثر من 

ريح دكتوراه، ورسائل ماجستري يف القانون العام واخلاص. رئيسة الوفد ومدير قسم عنوان بني كتاب وخمطوطة واطا

املكتبة يف وزارة العدل/ اسيا باقر مصطفى، شكرت معهد العلمني للدراسات العليا، لتوجيه الدعوة بخصوص استالم 

واصفة هذه الرسائل واالطاريح االطاريح والرسائل املوجودة لدهيم، والتي متت مناقشتها من قبل الطلبة يف املعهد. 

مصادر غنية باملعلومات. مشيدة بمستوى التعاون العايل بني مكتبة العلمني  التي كتبت ونوقشت يف معهد العلمني باهنا

ومكتبة وزارة العدل، متمنية ان يستمر هذا التعاون ويزداد توسعا، لتحقيق الفوائد املرجوة، مطالبة بان تكون الزيارات 

 العلمني دورية خالل الفرتة القادمة. اىل مكتبة

الدكتور عدي موسى لعيبي، عضو الوفد ومعاون مدير مكتبة وزارة العدل، قال ان معهد العلمني يعالج أمور يف القانون 

العراقي ويوسعها، وجيري دراسات مقارنة، وهي مفيدة للطلبة واملوظفني يف وزارة العدل، خصوصا اجلانب اإلداري 

جلزائي ويغطي الدراسات القانونية املوجودة يف وزارة العدل، واصفا االطاريح والرسائل يف معهد العلمني واجلنائي وا

باهنا جيدة ورصينة، وتغطي القانون العراقي، ومفيدة جدا للطلبة والباحثني والدارسني يف الوزارة، وهي تعالج قضايا 

ملوظف، واجلرائم االلكرتونية، وكل جوانب القانون العراقي مثل العقود، وحقوق ا  قانونية مل تتم تغطيتها من قبل،

 اخلاص والعام.

من جانبه اكد عميد معهد العلمني للدراسات العليا، األستاذ الدكتور زيد عدنان العكييل، ان معهد العلمني، اعتاد عىل 

األجهزة األمنية، عرب  تقديم خدمات علمية ومعرفية جلميع وزارات الدولة، وبصورة خاصة وزارة العدل، وكذلك

تزويدهم بمصادر علمية قانونية سياسية، حتاكي املشاكل االجتامعية والقانونية يف املجتمع، مضيفا ان املعهد يشرتط عىل 

الطلبة املوفدين إليه من وزارات الدولة، ان تكون عناوين الرسائل والبحوث للامجستري والدكتوراه، حتاكي مشاكل 

التخصص، وهلذا تكون اغلب املصادر املوجودة يف املعهد ويف مكتبته، تراعي وحتل مشاكل  وزاراهتم، مع مراعاة

 الوزارات، واصفا ما يقوم به املعهد بانه ضمن اخلدمات املعرفة والعلمية واملجتمعية.
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انطالقا من املهمة الرئيسة للمعهد يف تقديم اعىل معايري التميز يف تقديم اخلدمات التدريسية والبحثية واالرشادية لطلبة 

ولغاية  2/1/2022الدكتوراه واملاجستري والدبلوم واصل املعهد خالل الفصل الثاين الذي استمر من 

ين من تقديم املحارضات والسيمنارات واحللقات استكامل متطلبات الكورس األول والكورس الثا 31/12/2022

النقاشية واالمتحانات الشفهية والتحريرية انتهاء بإعالن النتائج االمتحانية واملصادقة عليها. ونورد ادناه بعض من 

 النشاطات األخرى مما يرتبط هبذا اجلانب، وكام يأيت:

 

العلمني لطلبة املاجستري والدكتوراه لقسمي القانون والعلوم انطالق امتحانات هناية الفصل الدرايس االول يف معهد  .1

 السياسية:

امتحانات هناية الفصل الدرايس  ٢٠٢٢-١-٣مع هناية متطلبات الفصل الدرايس االول هلذا العام الدرايس بدأت يوم 

ف مبارش من السيد عميد االول يف معهد العلمني لطلبة املاجستري والدكتوراه لقسمي القانون والعلوم السياسية، بإرشا

 املعهد والسادة معاوين العميد ورؤساء االقسام العلمية، وبحضور السادة التدريسيني يف املعهد.

 

 . بدأ االمتحان الشفوي لطلبة الدكتوراه يف قسم العلوم السياسية لتخصصات العالقات الدولية والنظم السياسية:2
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تم اجراء االمتحان الشفوي لطلبة الدكتوراه يف قسم العلوم السياسية  (2022-1-10يف صباح يوم االثنني املوافق )

لتخصصات العالقات الدولية والنظم السياسية وقد تشكلت جلان االمتحان الشفوي من نخبة من اساتذة املعهد فضال 

ملعقودة بني معهدنا عن أساتذة من جامعة النهرين تم تكليفهم استنادا اىل ما جاء بمذكرة التوأمة والتعاون العلمي ا

 وجامعة النهرين.

 

 انطالق االمتحان التنافيس .3

، ٢٠٢٢ايار / مايس  ١٨استنادا اىل توجيهات وتعليامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جرت يف املعهد االربعاء 

القانون والعلوم السياسية االمتحانات التنافسية، التحريرية والشفوية، للمتقدمني لدراسة املاجستري والدكتوراه يف 

 .٢٠٢٣-٢٠٢٢باملعهد، اىل جانب طلبة الدبلوم العايل يف االنتخابات واحلكم الرشيد، للعام الدرايس 

وقد أرشف عىل االمتحانات التنافسية وفد رسمي من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. وقد أكد عميد املعهد 

عامدة املعهد وفرت كل مستلزمات نجاح االمتحانات يف اجواء اجيابية وتنافسية االستاذ الدكتور زيد عدنان العكييل ان 

بني املتقدمني، واختذت كافة االحتياطات الصحية للوقاية من وباء كورونا. مضيفا ان الطلبة املتقدمني ادوا االمتحانات 

 الشفوية املطلوبة مبارشة بعد اداء االمتحان التحريري.

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

82 

 

 دراسة حتليلية مقارنة 2005. كتاب: املنتقى من أحكام دستور العراق لعام 1

دراسة  2005املنتقى من أحكام دستور العراق لعام  "الذي حيمل عنوان  25ضمن سلسلة العلمني. صدر الكتاب رقم 

 للتدرييس يف قسم القانون العام ا.د عيل سعد عمران بمعهد العلمني للدراسات العليا.  "حتليلية مقارنة

 نامذج خمتارة             -احالم املدن الفاضلة يف الفلسفة والسياسة  . كتاب: يوتيوبيا2

يوتيوبيا احالم املدن الفاضلة يف الفلسفة والسياسة  "الذي حيمل عنوان  26ضمن سلسلة العلمني. صدر الكتاب رقم 

 لألستاذ الدكتور عيل عباس مراد بمعهد العلمني للدراسات العليا.  "نامذج خمتارة -

 كتاب: الزمن واملكان يف النص الدستوري   .3

لألستاذ املتمرس  الزمن واملكان يف النص الدستوريالذي حيمل عنوان  27ضمن سلسلة العلمني صدر كتاب رقم  

 الدكتور عيل يوسف الشكري

 2005كتاب: اإلصالحات املقرتحة لدستور مجهورية العراق  .4

لدستور مجهورية العراق اإلصالحات املقرتحة الذي حيمل عنوان ) 28ضمن سلسلة العلمني صدر كتاب رقم      

 مستلخصات رسائل واطاريح طلبة معهد العلمني للدكتور حسن عيل عبد احلسني البديري(.-2005

 2022-2005الرؤية السياسية –كتاب ازمة التعديالت الدستورية  .5

التعديالت ازمة الذي حيمل عنوان  5ضمن سلسلة ملتقى بحر العلوم للحوار وبالتعاون مع املعهد صدر كتاب رقم  

 2022-2005الرؤية السياسية –الدستورية 

 2022-2005الرؤية االكاديمية –.  كتاب ازمة التعديالت الدستورية 6

التعديالت  الذي حيمل عنوان ازمة 6ضمن سلسلة ملتقى بحر العلوم للحوار وبالتعاون مع املعهد صدر كتاب رقم 

 2022-2005الرؤية االكاديمية –الدستورية 

 دليل الرسائل واالطاريح يف القانون والعلوم السياسية يف العامل العريب  .7

وهو موسوعة بيليوغرافية الرسائل  "ليل الرسائل واالطاريح يف القانون والعلوم السياسيةد“صدر عن املعهد 

وحتى  1936رتة من عام واالطاريح، التي كتبت يف اجلامعات العراقية والعربية، يف جمايل القانون والعلوم السياسية للف

االن. دليل العلمني هو االول من نوعه يف العراق، السيام انه ال يوجد كتاب او كتيب جامع مانع لكل املوضوعات او 

اسامء االطاريح والرسائل وبحوث الرتقيات التي نوقشت او نرشت يف القانون والعلوم السياسية. يتكون الدليل من 
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جزء عىل ان تصدر األجزاء األخرى تباعا، وهو مسجل يف دار الكتب  12حتى االن جزًء، صدر منها  20أكثر من 

 وقد اعد الدليل األستاذ امحد الساعدي. 2022والوثائق ببغداد لعام 

 تغطية صحفية لكتاب: القانون اإلنساين بني الوضعية واإلسالم .8

القانون  "املواطن قراءة مستفيضة يف كتاب ، نرشت صحيفة 2022أيار/ مايس  30الصادر بتاريخ  3678يف عددها 

ألستاذ القانون الدويل العام باملعهد األستاذ الدكتور عباس عبود عباس، والذي طبعه  "اإلنساين بني الوضعية واإلسالم

املعهد عىل نفقته اخلاصة، ضمن سلسلة العلمني. القراءة ركزت عىل أمهية موضوع القانون اإلنساين يف حفظ كرامة 

نسان وحياته ووجوده أينام كان، والفرق بينه وبني القانون الدويل اإلنساين الذي تبناه الصليب األمحر الدويل، خاصة اال

اثناء احلروب، والشواهد التي أوردها املؤلف عىل ان اإلسالم، سبق بعقود كثرية، ما تم تدوينه من قواعد القانون 

 لعرشين.اإلنساين الوضعي يف النصف الثاين من القرن ا
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 التميز واالعتامد األكاديمي ". مرشوع 1

، وتشكيل جلان "التميز واالعتامد األكاديمي "إطالق مرشوع  2022اذار  15أعلن املعهد يف النجف االرشف الثالثاء 

 متخصصة يف املعهد هلذا الغرض.

وحرصا منه عىل حتسني وتطوير جودة اخلدمات التعليمية والبحثية، وخدمة املجتمع، فقد وابدى عميد املعهد ان املعهد 

. موضحا ان املرشوع تضمن خارطة "التميز واالعتامد األكاديمي  "تبنى مرشوعا رائدا يف العراق، حتت عنوان مرشوع 

لألدوار واملهام املناطة بكل  طريق واضحة، وفق رؤية علمية حديثة، وتشكيل جلان متخصصة، فضال عن توزيع دقيق

، هو االطالق الرسمي للمرشوع الذي يتزامن مع اهتامم وزارة التعليم العايل 2022اذار  15جلنة. مبينا ان اليوم، 

والبحث العلمي، بموضوع اجلودة والتميز ولكافة التخصصات العلمية واالنسانية. موضحا ان معهد العلمني، حرص 

العلمية التي رسمتها القوانني املعنية بالتعليم العايل يف العراق، وكذلك االلتزام باألنظمة  عىل العمل وفق السياقات

والتعليامت والضوابط الصادرة من وزارة التعليم العايل العراقية بوصفها اجلهة القطاعية احلكومية املسؤولة عن مرفق 

 التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق.

، بأن معهد العلمني يعد جتربة وحيدة يف العراق عىل مستوى الدراسات العليا يف القانون والعلوم وأضاف عميد املعهد

السياسية، وأن هذه التجربة قد سامهت بقدر جيد يف رفد مؤسسات الدولة وسوق العمل بطلبة حيملون شهادات عليا 

استقطاب أساتذة متميزين مشهود هلم  يف هذين التخصصني. مشددا عىل ان معهد العلمني. مؤكدا حرص املعهد عىل

بالكفاءة واخلربة والنزاهة واملوضوعية، وحرصه كذلك عىل هتيئة أفضل الظروف من مكتبة رصينة من حيث نوع وعدد 

الكتب واملصادر واملراجع 

املختلفة، فضال عن البنى 

التحتية واملوارد املالية 

 والبرشية املساندة.
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 2022الكتب املؤلفة لشهر اذار /

  تاريخ النرش اسم دار النرش عنوان الكتاب ت

1 
املنتقى من احكام دستور 

 2005العراق لعام 
 2022  

 

 2022الكتب املؤلفة لشهر نيسان / 

 املالحظات تاريخ النرش اسم دار النرش عنوان الكتاب ت

1 

احالم املدن  يوتيوبيا

الفاضلة يف الفلسفة 

 نامذج خمتارة-والسياسة 

 2021 العلمني للنرش
املؤلف: ا.د عيل 

 عباس مراد

 

 2022الكتب املؤلفة لشهر ايار / 

 املالحظات تاريخ النرش اسم دار النرش عنوان الكتاب ت

1 

دليل الرسائل 

واالطاريح اجلامعية يف 

القانون والعلوم 

 السياسية

  2022ايار  العلمني

 

 2022الكتب املؤلفة لشهر حزيران / 

 املالحظات تاريخ النرش اسم دار النرش عنوان الكتاب ت

1 

دليل الرسائل واالطاريح 

اجلامعية يف القانون والعلوم 

 السياسية

  2022ايار  العلمني
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 2022الكتب املؤلفة لشهر ترشين االول / 

 املالحظات النرشتاريخ  اسم دار النرش عنوان الكتاب ت

1 
الزمان واملكان يف النص 

 الدستوري
  2022ترشين االول  العلمني

 

 2022الكتب املؤلفة لشهر ترشين الثاين / 

 املالحظات تاريخ النرش اسم دار النرش عنوان الكتاب ت

1 
اإلصالحات املقرتحة لدستور 

 2005مجهورية العراق 
  2022ترشين الثاين   العلمني

 

 2022املؤلفة لشهر كانون االول / الكتب 

 املالحظات تاريخ النرش اسم دار النرش عنوان الكتاب ت

1 

ازمة التعديالت الدستورية 

بني الرؤية السياسية 

 واألكاديمية/

 - 2005الرؤية السياسية 

 اجلزء األول 5العدد  2022

 

 

 

  2022كانون األول   العلمني
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2 

ازمة التعديالت الدستورية 

الرؤية السياسية بني 

 واألكاديمية/

 - 2005الرؤية االكاديمية 

 اجلزء الثاين 5العدد  2022

 

 

 

  2022كانون األول  العلمني
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 الباحث عنوان البحث ت

1 
املعضلة األمنية وتوازن التهديد حتليل ومقارنة االفرتاضات 

 يف نظام اهليمنة
 ا.م.د عيل فارس محيد

 ا.م.د سداد مولود سبع حزب الليكود ودوره السيايس يف إرسائيل 2

3 
حُدوُد الُقـوة وَتوازن املصالِح حتليُل جماالِت تأثرِي الُقوى 

 التعديلّية يف نظاِم اهليمنة
 ا.م.د سهاد إسامعيل خليل

4 
أثُر العامِل اخلارجّي يف أزمِة سيـادة الدولِة الوطنّيِة العراقّيِة 

(2003-2021) 
 ا.م.د حسني عبد احلسن مويح

5 
والطِريِق: دراسُة حالِة الِصني والُدول حتدياُت مبادرِة احِلزاِم 

 املَشاِركة
 ا.م.د عدنان خلف محيد

6 
االستبداد السيايس يف األنظمة العربية وحدود الديمقراطية 

 املفقودة
 أ.م.د. نغم نذير شكر

7 
التأثرياُت البيئّيِة للطاقِة التقليدّيِة الناضبِة عىل التنميِة املستدامِة 

 انموذجا()النفط والغاز 
 أ.م.د. أخالص قاسم نافل

8 
اإليرانية بعد  –تأثري املتغري السعودي يف العالقات العراقية 

 2011العام 
 أ.م. د. عيل حممد حسني العامري

 جريمُة إدارة النَفاَيــاِت اخلطِرة خالفًا للقاُنوِن العراقّي  9
أ.م.د. نافع تكليف و م.م. حممد 

 محزة وأ.م.د. منى عبد العايل

10 
املربرات القانونية للتضييق عىل إرادة املتعاقدين يف إجيار 

 دراسة مقارنة-العقار يف البيئة التجارية 

أ.م.د حممد كاظم حممد و الباحث/ 

 حسني هادي حسني

 واجبات رجل الرشطة يف مكافحة اجلريمة 11

م. م. زينب حامد عباس حممد 

املرزوك و أ.م. ميثم حممد عبد 

 النعامين
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12 

نحو دور حموري جلهـاز مكـافحـة اإلرهـاب العـراقـي فـي 

جمـاهبـة التحـديـات غيـر التقليـديـة )األمـن السيبـرانـي 

 انمـوذجـًا(

م.د صـالح مهـدي هـادي 

الشمـري و أ.م.د علـي حسيـن 

 محيـد العيسـاوي

13 
الِم  رؤيٌة يف املرتكزاِت -اإلطاُر االسرتاتيجّي لبنــاء السَّ

 واملقوماِت واآلليـات
 م.د. نور عبداالله عجرش

14 
أثُر نوِع الوالّيِة القضائّيِة ملحكمِة العدِل الُدولّية عىل امتثاِل 

 الُدول ألحكامها
 م.د. باقر عبد الكاظم عيل

 م.د سيف حسن البهاديل الرقابة القضائية عىل عمل املحكمني 15

16 
الربملانّيِة يف مرَحلِة االقرِتاع احلاَميُة اجلنائّيُة لالنتَخاَباِت 

 )دراسة مقارنة(
 م. د. صبيح وحوح العطواين

 م.د. عيل مزاحم جمبل التنافس عىل قيادة العامل يف النظام الدويل اجلديد 17

18 
قَراراُت املحَكمِة االحَتادّيِة الُعلَيا بني اجلوانِب القانونّية 

 واالعتباراِت السياسّية
 ابراهيم اهلزاعم.د عمر ماجد 

 الرقابُة القضاِئّيُة عىَل قراراِت جملِس اخلدمِة العامِة االحتادّي  19
م.د. زينب ماجد و م.د. غصون عيل 

 و م.د. كرار عامد رحيم

20 
سلطُة القايِض يف إكامل العقِد وفقًا لطبِيعة الّتعامِل )دراسة 

 مقارنه(
 م.م. حسنني عيل هادي

21 
 
ِ
الدستُوِري ملِبدأ الَعداَلة دستور مجهورية العراق محايُة الَقضاء

 انموذجا 2005لسنة 
 م هيفاء رايض جعفر البيايت

 م.م. ساره كاظم راهي ألفـاُظ الوُجوِب يِف القــــــاُنوِن املديِنّ العراقِّي  22

23 
تأثري البعد األمني يف السياسة اخلارجية العراقية بعد عام 

 اً : تنظيم داعش انموذج2014
 م.م. عامر أمحد رشيد

24  in Council Security the of legitimacy The
Syria in step humanitarian the 

Obai Mahmoud Issa. Dr 
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25 
 West March and Asia Toward Pivot

 Rebalancing of Forms Diversifying
Strategies Conflicting 

 Ameer Abdul. Dr P.A

Ibrahim Hassan.A 

 د. مبدر لويس -قراءات قانونية  السلطات التنفيذية لرئيس اجلمهورية )بحث قانوين مقارن( 26

 ارتدادات احلرب يف أوكرانيا عىل العراق واملنطقة 27
د. خالد محزة  -قراءات سياسية 

 املعيني

28 
يوتوبيا أحالم املدن الفاضلة يف الفلسفة والسياسة نامذج 

 خمتارة

إيناس عبد  م.د -قراءة يف كتاب 

 اهلادي الربيعي

29 
رؤى قانونية -االستقطاع الرضيبي من راتب املوظف العام 

 واقتصادية

.د أمحد خضري  -قراءة يف كتاب 

 عباس

 

30 
إشَكالّية النَظاِم السيايّس الرّبمَلايّن يِف دسُتور مجُهوِرّية العراِق 

 م2005الداِئم لعاِم 
 أ.د. عبد العظيم جرب حافظ

 أ.م.د آيات سلامن شهيب 2005نظرية املحاصصة السياسية وفقًا لدستور العراق لعام  31

 الدوُر االقتَصادّي للقايِضّ الدستورّي  32
أ.د. فوزي حسني سلامن و م.د. أمل 

 عبد الرمحن إبراهيم

 أ.م.د وائل منذر البيايت نحو إقرار دستوري للحق يف املعارضة الربملانية 33

34 

ْسُتور وأثره عىل السلطتني الترشيعية ُحُدود  َتْعديل الدُّ

والتنفيذية )دراسٌة حتليليٌة مقارنٌة يف ضوء الدستور العراقي 

 (2005الدائم لعام 

 أ.د حسن مصطفى البحري

 م.د. حيدر عبد الرضا تعديل اختصاصات السلطة الترشيعية يف العراق 35

36 
السلطة التنفيذية التفويض الترشيعي كفكرة دستورية لتقوية 

 -رؤية إلصالح النظام الدستوري-يف العراق 
 أ.د عيل سعد عمران

 أ.م.د ايامن قاسم هاين الصايف انحراُف النظاِم الربملايّن يِف الدسُتوِر العراقّي النَافِذ 37
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38 
توازن السلطة وأثره يف فعالية النظام السيايس يف دستور 

 2005مجهورية العراق لسنة 
 ايناس عبد اهلادي الربيعيد. 

39 
دراسة -االشَكالِياُت الدستُورّية للنَظاِم الفدَرايّل يف العراق 

 -حتليلية مقارنة 

أ.د.شورش حسن عمر و أ.م. 

 كاروان اورمحان أسامعيل

 ا.م.د. ياممة حممد حسن كشكول جدلية النظام الفيدرايل يف العراق، توازن ام تنافس 40

41 
الدسُتوِر العراقّي )العالقُة بنَي احلكُومِة االحتادّيِة  الفيدرالّيُة يف

 واإلقليم واملحافظاِت(

. د. ارساء عالء الدين نوري و م. 

 سه روه ر مجال حيدر

 د. عامر ماهر عبد احلسن اخلفاجي أثـــُر النظاِم الفدرايّل يِف األمِن العاِم يِف العراِق  42

43 
إبرام االتفاقيات الدولية العالقة بني املركز واالقليم يف 

 والعقود النفطية يف العراق
 م. د أسعد كاظم وحيش

44 
اإلطـاُر الدسُتورّي لتُوِزيع الثرواِت الطبِيعّية وأثـــره يِف 

 االستقَرار السيايّس للدولةِ 
 د. زينب رشيف اجلزائري

45 
توِزيُع االختصاَصاِت امَلالّيِة يِف دولِة االحتاد املرَكِزّي 

 )الفيدرايل(
 م.د. قتادة صالح الصالح

46 
األُسُس الدسُتورّيُة للتوفِيِق بني الوحدوّيِة والنزعِة املحلّية 

 لألقاليم يف العراق
 أ.م.د حممد عزت فاضل

 د. عدي طالل حممود خطوات عملية نحو دسرتة املجتمع 47

48 
ودستور  2005آلية اإلصالح الدستوري يف دستور سنة 

 العلومالسيد بحر 

األستاذ املتمرس الدكتور عيل 

 يوسف الشكري

49 
مدى فاعلية املحكمة االحتادية العليا يف تعديل دستور 

 2005مجهورية العراق لسنة 
 أ.م.د مصدق عادل

50 
بنَي اخفاقاِت التــأِسيس  2005دسُتوُر مجهورّية الَعراق لسنِة 

 ومتطلباِت اإلصاَلح
 د. حسن عيل البديري

 د. عبد احلسني شعبان بحر العلوِم ومرشوعُه الدسُتورّي  السّيد 51
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52 
النافذ ــ  2005تعديالت مقرتحة عىل دستور سنة 

 االختصاصات املشرتكة ــ
 م.د. حيدر ناجي طاهر أبو صيبع

53 
مضُموُن السلَطِة االجتَهادّية للقايِض الدسُتوِري )دراسة 

 مقارنة(

أ.م.د. ليىل حنتوش ناجي و 

 شهالء عيدان عبدالباحث/ 

 ندوات املعهد الفراغ الدستوري ـ رؤى قانونية 54

55 
رؤى قانونية  -االستقطاع الرضيبي من راتب املوظف العام 

 واقتصادية

ا.م.د أمحد خضري   -قراءة يف كتاب 

 عباس

 ركنيُة املحِل والسبُب يف العقِد وااللتزامِ  56
ا.متمرس.د عزيز كاظم جرب 

 اخلفاجي

 وطبيعة األنديـة الرياضية تأسيس 57
ا.د صعب ناجي عبود   +  الباحث/ 

 عيل فاضل عبد الزهرة

58 
االجراءات اجلزائية اثناء املحاكمة الغيابية لقوى االمن 

 الداخيل

ا.د خالد خضري دحام  +  الباحث/  

 مشتاق إبراهيم سامل

59 
مدى تأثر االختصاص القضائي الدويل باالختصاص 

 نطاق املنهج الغائيالترشيعي يف 

ا.م.د صالح مهدي كحيط  +  

 الباحث/  زينب كاظم مسلم

 املرصّية –املتغرياُت املؤثرُة يِف العالقاِت الروسّية  60
ا.م.د امحد خضري عباس الرماحي  

 +  م.د نبيل عامر ناجي فخرالدين

 م.د راجي نصري دوارة الّرأي العام الّسالح الّصفري للحرب النّاعمة 61

62 
االستجواب حتت تأثري التنويم املغناطييس وأثره يف حرية 

 "بحث مقارن"املتهم 
 ا.م.د مبدر الويس -قراءات قانونية  

63 
النظم السياسية العربية وحركات اإلسالم السيايس بعد عام 

2001 

م.د راجي نصري  -قراءة يف أطروحة 

 دوارة

 ءً تصدير املعرفة يف القانون الوضعي فقها وقضا 64
أ.متمرس.د عزيز كاظم جرب      +     

 الباحث/ عادل بدر علوان
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 اركان جريمة االحجام عن االخبار 65
أ.د خالد خضري دحام      +    

 الباحث/ هليب كاظم بزون

66 
سلطُة اإلدارِة يِف فرِض اجلزاءاِت عىل عقوِد َتراِخيص اهلاتف 

 النَقالِ 

أ.د صعب ناجي عبود    +    

 نزار حممد جاسم املوسويالباحث/ 

 قراءة قانونية يف انحالل العقد 67
ا.متمرس.د عزيز  -قراءات قانونية 

 كاظم جرب اخلفاجي

 ا.م.د مبدر الويس -قراءات قانونية   التحقيق باجلريمة والقاء القبض أو االعتقال 68
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 2022شهر كانون الثاين / 

 تاريخ االنجاز املكان او اجلهة العنوان ت

 2022 2كانون معهد العلمني للدراسات العليا خربة علمية )تقويم علمي( 1

 2022 2كانون معهد العلمني للدراسات العليا خربة علمية )تقويم علمي( 2

 2022 2كانون معهد العلمني للدراسات العليا خربة علمية )تقويم علمي( 3

4 

حول اليات فعيل لقاء علمي 

التوأمة بني املعهد وكلية العلوم 

 السياسية جامعة النهرين

 5/1/2022 جامعة النهرين

 16/1/2022 معهد العلمني للدراسات العليا مبادرة السيادة الوطنية 5

 مهرجان االبداع الثقايف 6
كلية االمام الكاظم/ النجف 

 االرشف
22/1/2022 

7 
نقتدي حمارضة بعنوان )بالزهراء 

 الدور الرتبوي للمرأة(-

معهد -العتبة احلسينية املقدسة 

–السيدة الزهراء للعلوم القرآنية 

 كربالء

6/1/2022 

8 
-حمارضة بعنوان )نرصة احلق 

 السيدة الزهراء انموذجا(

املنتدى العلمي اخلاص بطلبة 

 كربالء-العلوم الدينية واملبلغني
6/1/2022 

9 
حياة حمارضة بعنوان )دروس من 

 الزهراء عليها السالم(

-مركز طيبة للفكر واملعرفة 

 النجف االرشف
7/1/2022 
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 2022شهر شباط / 

 تاريخ االنجاز املكان او اجلهة العنوان ت

1 

رؤية الكويت االسرتاتيجية يف إطار 

مبادرة احلزام والطريق وأثرها عىل 

 العراق

وزارة اخلارجية 

 العراقية
3/2/2022 

2 

توصيات مهمة ضمن مبادرة تقديم 

السيادة الوطنية )جلنة االصالح 

 االقتصادي(

 6/2/2022 بغداد

3 
لقاء علمي وثقايف بني املعهد وجامعة 

 االديان

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
17/2/2022 

4 
زيارة علمية لنقابة حمامني النجف 

 االرشف
 23/2/2022 النجف

5 
االئمة زيارة علمية من مؤسسة جواد 

 ملعهد العلمني للدراسات العليا

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
26/2/2022 

6 
حمارضة علمية )مفهوم التفاوض والياته 

 واسرتاتيجياته(

جامعة -كلية احلرب 

 بغداد( -الدفاع
28/2/2022 

 تقييم علمي )خربة علمية( 7
معهد العلمني 

 للدراسات العليا
 2022شباط 
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 2022شهر اذار / 

 تاريخ االنجاز املكان او اجلهة العنوان ت

1 
حمارضة )مفهوم التفاوض والياته 

 واسرتاتيجياته(

جامعة -كلية احلرب 

 الدفاع
1/3/2022 

 خربة علمية )تقويم علمي( 2
معهد العلمني 

 للدراسات العليا
 2021اذار 

3 
جامعة الكوفة -استقبال وفد )طلبة القانون 

 زيارة علمية(-

العلمني معهد 

 للدراسات العليا
8/3/2022 

 2/3/2022 النجف زيارة اىل نقابة املحامني / النجف 4

5 
استقبال وفد )مديرة صندوق االمم املتحدة 

 لإلسكان(

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
6/3/2022 

6 
حمارضة )تعزيز الصحة االنجابية ومعاجلة 

 العنف وزواج القارصات(

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
6/3/2022 

7 
زيارة )وفد منظمة سانت اجييديو للحوار اىل 

 معهد العلمني للدراسات العليا(

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
6/3/2022 
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 2022شهر نيسان / 

 تاريخ االنجاز املكان او اجلهة العنوان ت

1 

املشاركة يف عضوية جلنة كتابة مناهج 

االنساين للكليات القانون الدويل 

 واملعاهد العسكرية واملدنية يف العراق

 بغداد
ومازال العمل - 2022نيسان 

 مستمرا

 خربة علمية 2
معهد العلمني 

 للدراسات العليا
 2022نيسان 
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 2022شهر مايس / 

 تاريخ االنجاز املكان او اجلهة العنوان ت

1 
مصالح العراق العليا احليوية 

 والرئيسة
  بغداد

2 
كتاب يف  160املشاركة ب 

 معرض بغداد الدويل
 24/5/2022 بغداد

 2022ايار  معهد العلمني للدراسات العليا خربة علمية-تقويم علمي 3

 2022ايار  معهد العلمني للدراسات العليا خربة علمية-تقويم علمي 4

 2022ايار  معهد العلمني للدراسات العليا خربة علمية-تقويم علمي 5

 16/5/2022 منصة الباحثني األكاديميني املشاركة يف حمارضة علمية 6

 18/5/2022 منصة الباحثني األكاديميني املشاركة يف حمارضة علمية 7

 20/5/2022 منصة الباحثني االكاديميني املشاركة يف حمارضة علمية 8

 21/5/2022 منصة الباحثني األكاديميني املشاركة يف حمارضة علمية 9

 24/5/2022 منصة الباحثني األكاديميني املشاركة يف حمارضة علمية 10

 30/5/2022 منصة الباحثني األكاديميني املشاركة يف حمارضة علمية 11

12 
القاء حمارضة علمية )الرهبنة 

 الدومنيكانية(
 14/5/2022 كلية بغداد للعلوم االنسانية
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 2022شهر حزيران / 

 املالحظات تاريخ االنجاز املكان او اجلهة العنوان ت

1 
املشاركة يف حمارضة 

 علمية
 وزارة اخلارجية العراقية

23 /6 /  -20 

2022 
 

2 
زيارة وفد من اقليم 

 كردستان

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
26 / 6/2022  

3 
خربة -تقويم علمي

 علمية

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
  2022حزيران 

4 
خربة -تقويم علمي

 علمية

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
  2022ايار 

5 
خربة -تقويم علمي

 علمية

معهد العلمني 

 للدراسات العليا
  2022حزيران 

 تعاون علمي 6
معهد العلمني 

 للدراسات العليا
27/6/2022  

7 
مؤمتر مرشدي قوافل 

 احلج العراقية
 09/06/2022 العتبة العلوية

حمارضة حول االرشاد 

 الديني

8 
املؤمتر الوطني ملعاجلة 

 ظاهرة الزواج املبكر
 إدارة جلسات وكلمة 11/06/2022 فندق الرشيد / بغداد

  



 

104 
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 التاريخ ت
اجلهة الراعية 

 للنشاط
 الوقت نوع النشاط

1 

 

26/1/2022 

 

 

شيخ أرشف مؤسسة 

 الكوثر

 

املؤمتر السنوي السابع حتت 

شعار فاطمة الزهراء)ع( هبجة 

 قلب املصطفى

مساء اىل  2:00

 مساء 4:00

2 20222/3/4 
 دكتور يوسف

 

 ورشة عمل حول الدوران

مكتب املعمورة العلمي لدعاية 

 االدوية

جيمع اطباء االنف واالذن 

واحلنجرة ملحافظات النجف 

 واحللة والديوانية وكربالء

مساء اىل  6:00

 مساء 9:00

 ست انفال 11/3/2022 3
فريق يون يكورن ورشة عمل 

 بمناسبة يوم املرأة العاملي

مساء اىل  3:00

 مساء 6:00

4 17/3/2022 
العتبة احلسينية 

 املقدسة
 حمارضه دينية

 صباحاً 10:00

 مساء12:00اىل 

5 27/5/2022 

 مجعية االَمل

 د. حممد السيالوي

 د. منى دوش

خيل نعيش تتضمن جلسة ورشة 

حوارية   حول الطب النفيس 

 والقانون يف العنف االرسي

 5:00من الساعة 

 8:00اىل الساعة 

 مساء

 زهراء حممد عيل 2022//1/6 6

ورشة عمل قواعد السلوك 

وسياسة مكافحة التحرش ل 

 Najaf GDGمؤمترات

 

 4:00من الساعة 

 7:30اىل الساعة 

 مساء
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7 
 

1/7/2022 
 iBSمنظمة 

IBS الندوة احلوارية الثانية ل 

 business lraqi
school بعنوان مواكبة سوق

العمل يف النجف االرشف 

 وللحصول عىل وظيفة املناسبة

مساء اىل 4:00

 مساء8:00

 مجعية االمل العراقية 6/7/2022 8
معرض فني بعنوان )من ًاجل 

 حق االنسان(

مساء اىل  4:00

 مساء 8:00

9 19/7/2022   

صباحًا اىل  9:00

 8:00الساعة 

 مساء

10 

19/8/20من

22 

اىل 

30/12/202

2 

غرفة املحامني 

 النجف

جلنة حمامني الشباب النجف 

بالتعاون مع رئاسة انتداب غرفة 

حمامي النجف املتمثلة باملنتدب 

االستاذ حيدر وادي السالمي 

دورة تطويرية تأهيله للسادة 

 املحامني

من الساعة 

صباحًا اىل 10:00

 1:00عة السا

 مساءا

 مؤسسة رواد 2022/7/26 11
احلفل اخلتامي الرابع للموسم 

 التدريبية

اىل  5:00الساعة 

 8:00الساعة 

 

 


