كشاف خاص بالمؤتمرات والندوات
الموضوع

ت
.1

-

.2

ندوة  :مجلس النواب بين الواقع والطموح وتشمل:
اليات اجراء االنتخابات البرلمانية العراقية/قاسم دمحم عبيد
ازمة اتخاذ القرار في البرلمان العراقي/دمحم عبد صالح
حقوق االنسان في جدول اعمال مجلس النواب العراقي/دمحم تركي العبيدي
الوظيفة التشريعية لمجلس النواب/ابراهيم السامرائي
افكار اساسية لعمل برلماني رشيد/علي دمحم علوان
البرلمان العراقي ومسالتي التعويضات وترسيم الحدود مع الكويت/هادي حسين
محسن
موقف البرلمان العراقي في عملية التهجير القسري ودوره فيها/مها دمحم ايوب
دور البرلمان في مكافحة الفساد في العراق بعد /3002اسراء عالء الدين نوري
دور البرلمان العراقي في محاربة الفساد االداري والمالي/بركة بهجت
ادار البرلمان العراقي في المجال الخدمي والمعيشي/لمياء محسن
تقييم اداء البرلمان فيما يخص مشروع المصالحة الوطنية والعنف الطائفي/نور عبد
االله
تقييم دور البرلمان العراقي في معالجة ازمة كركوك/وسناء دمحم
دور البرلمان في تعزيز العالقات التجارية العراقية -الدولية واالقليمية/فيان هادي

الحلقات النقاشية:
-

التصحر في العراق (المظاهر – االثار – المعالجات)/قاسم دمحم عبيد
االنتخابات الرئاسية االيرانية نتائجها وتداعياتها/اسراء عالء الدين نوري
ادارة الذات/نغم حسن نعمة
تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول الحرب االسرائيلية على قطاع غزة

جهة االصدار
جامعة النهرين/مركز
الدراسات القانونية
والسياسية

جامعة النهرين/مركز
الدراسات القانونية
والسياسية

العدد وتاريخه
3000 - 3002

3000 - 3002

-

وقائع مؤتمر ميناء مبارك الكويتي واثاره على الموانئ والبيئة
العراقية المنعقد بتاريخ 3000/7/6

.3
-

.4

وموقف الدول من هذا/مها دمحم ايوب ذيبان
االنتخابات البرلمانية بين القائمة المغلقة والمفتوحة وقضية كركوك/لمياء محسن
تقييم السياسة النفطية العراقية/سعد السعيدي
اتهامات توني بلير وشرعية الحرب على العراق /نور عبد االله
اثر انضمام العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب/ابراهيم السامرائي

اهم القنوات والممرات المالحية والمضايق في العالم/سمية امين علي
تاثيرات انشاء ميناء مبارك الكويتي على الموانئ العراقية/عزيز هاشم شنيور
المعلومات التي قدمها الجانب الكويتي اثناء زيارة الوفد الفني العراقي الى دولة
الكويت بتاريخ / 3000/5/32-36قاسم علي قاسم
تاثيرات انشاء ميناء مبارك على القناة المؤدية الى ميناء ام قصر/حسين دمحم عبد هللا
تاثيرات التيارات المائية على القناة المالحية/مالك حسن
الحدود البحرية العراقية الكويتية دراسة في الموقف القانوني الدولي البحري
/مصطفى فهد محسن
اثر انشاء مشروع ميناء مبارك الكبير الكويتي على اقتصاديات ميناء الفاو الكبير
/هاشم صالح حسن
التاثير السلبي لميناء بوبيان على العراق/كاظم فنجان الحمامي
التوصيات

وقائع وبحوث المؤتمر العلمي االول لهيئة النزاهة لسنة 3002
(نحو ستراتيجية وطنية شاملة لموجهة الفساد وتعميم ثقافة النزاهة)
 استجابة القوانين العراقية لمتطلبات االمم االمتحدة لمكافحة الفساد/ميري كاظم دور المحقق في التحقيق االبتدائي/رائد احمد حسن -تعليمات المناقصة وجدواها في الوضع العراقي ومقارنتها مع باقي االنظمة/ياسين

جمهورية العراق/
وزارة النقل/دائرة
التخطيط والمتابعة

جمهورية العراق/
هيئة النزاهة

3000

3002

-

كريم دمحم
شفافية الضريبة وافاق تطبيقها في الهيئة العامة للضرائب/جبار دمحم علي الكعبي
دور حوكمة الشركات في عمليات تقييم االستثمار/صالح الدين دمحم امين
اهمية حوكمة الشركات في مواجهة الفساد المالي والمحاسبي/بشرى عبد هللا نجم
المشهداني
االثار االقتصادية للفساد االقتصادي/يحيى النجار
غسيل االموال في البلدان المتحولة االثار وسبل المعالجة/فريد جواد الدليمي
مؤسسات المجتمع المدني وامكانياتها في الحد من الفساد االداري/سحر قدوري
بناء منظور استراتيجي لنظام الحوكمة وقياس مستوى ادائه/مسلم عالوي شبلي
الفساد االداري والمالي مظاهره وسبل معالجته/سعاد عبد الفتاح دمحم
المرشد العلمي في احكام الشراء الحكومي والمناقصات والمزايدات الحكومية/عمار
شكيب نشات
النموذج القانوني لجرائم الفساد/اياد خلف دمحم جويعد
اهمية االعتمادات المستندية واالجراءات القياسية للرقابة والتفتيش/نعمان حافظ
اليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي واالداري في الشركات
المملوكة/عباس حميد يحيى التميمي
الفساد االداري اسبابه واثاره واهم اساليب المعالجة/ساهر عبد الكاظم مهدي
ملخص دور الحوكمة في االصالح االداري/شفق عبد الحافظ
دور المصارف لمواجهة االحتيال المالي وغسيل االموال/مناهل مصطفى
ابعاد جريمة غسيل االموال وانعكاساتها على االقتصاد العراقي/بالسم جميل خلف
االموال المشبوهة ودور البنك المركزي في مكافحة عمليات غسيل االموال/سركار
ظاهر عمر امين
التداعيات االجتماعية للفساد االداري والمالي على الدولة والمجتمع رؤية تحليلية
لحالة العراق/عبد الواحد مشعل
الفساد االداري والمالي في العراق/سمير عبود

وقائع وبحوث المؤتمر العلمي لهيئة النزاهة لسنة 3002

.5
-

.6

(شمس النزاهة تبدد ظلمة الفساد)
نظرات في النزاهة واالعالم/حسن منديل حسن العكيلي
فاعلية اعالم المجتمع المدني والحد من الفساد االداري والمالي عالقة متفاعلة
(انموذج العراق)/خضير عباس عطوان
دور وسائل االعالم في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة/قاسم دمحم عبيد
دور العالقات العامة في نشر ثقافة النزاهة/حسين ميران عجيل
مسؤولية االعالم االجتماعية ازاء تفشي ظاهرة الفساد واشاعة ثقافة النزاهة/عالء
الدين احمد خليفة
دور الشفافية واالعالم الحر في تفكيك ظاهرة الفساد/طارق عبد الرسول تقي
مظاهر الرشوة والفساد االداري في وزارة الكهرباء ودور وسائل االعالم في
مكافحتها/وسام فاضل
دور االعالم واالعالم التربوي في مكافحة الفساد/عامر نعمة هاشم
االسس المنهجية لتوظيف االعالم التربوي في نشر ثقافة النزاهة/عدي جواد علي
الحجار
دور وسائل االعالم في مكافحة الفساد(دراسة حالة العراق)/اسراء عالء الدين
نوري
دور وسائل االعالم في مكافحة الفساد االداري والمالي واشاعة ثقافة
النزاهة/مرتضى نوري محمود الشديدي

ندوة :
التنمية البشرية في ضوء المتغيرات االقتصادية في العراق/
البحوث
 التنمية البشرية دراسة نظرية في تطور االطار المفاهيمي/عمرو هشام دمحم دراسة تحليلية للتقرير الوطني لحال التنمية البشرية/اسامة جبار مصلح -البطالة وتاثيراتها في مستقبل التنمية البشرية/احمد عمر الراوي

جمهورية العراق/
هيئة النزاهة

مركز المستنصرية
للدراسات العربية
والدولية/قسم
الدراسات االقتصادية

3002

بغداد3002/

 -العالقة بين التفاوت في توزيع الدخل والفقر في العراق/قصي الجابري

ندوة :
الموارد المائية في العراق بين الواقع والتنمية /البحوث

.7
-

.8

تاثير سياسات دول الجوار على الموارد المائية في العراق/احمد عمر الراوي
حقوق العراق المائية من منظور القانون الدولي/عصام العطية
االنهار العربية الدولية اوضاعها الجغرافية وتنظيمها القانوني دجلة والفرات
انموذجا/قاسم شاكر محمود
االثار السلبية وااليجابية لتجفيف اهوار جنوب العراق/عماد مطير خليف

ندوة :
اهمية الوعي القانوني في سيادة دولة القانون /البحوث
دور القضاء في ضمان حماية حقوق االنسان/حنان دمحم القيسي

 جدلية المادة  10من الدستور وقانون االحوال الشخصية رقم  022لسنة 0252المعدل/ساهرة حسين كاظم
 دور مؤسسات الدولة في تنمية الوعي القانوني للمواطن/عادل حمزة عثمان -الوعي القانوني ومسؤولية المجتمع المدني في تعزيزه/سحر قدوري

مركز المستنصرية
للدراسات العربية
والدولية/قسم
الدراسات الجغرافية

مركز المستنصرية
للدراسات العربية
والدولية/قسم دراسات
المجتمع المدني
وحقوق االنسان

بغداد3002/

بغداد3002/

ندوة :
التاريخ المعاصر للعالقات العراقية – الخليجية 2111-1991
الواقع واالفاق المستقبلية /البحوث

.9
-

مراجعة في العالقات العراقية – الخليجية وافاقها المستقبلية الثقافة انموذجا/طارق
نافع الحمداني
العراق واالنضمام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/سرحان غالم حسين
الفاعل االمريكي واثره على العالقات العراقية – الكويتية/عامر هاشم عواد
التداعيات السلبية الناجمة عن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت/عماد
هادي علو
العالقات العراقية القطرية :ما المطلوب عراقيا؟  /بيداء محمود احمد
العراق الجديد ومجلس التعاون لدول الخليج العربية قيود الواقع واالفاق المستقبلية
قراءة في التاريخ السياسي المعاصر/علي بديري
العالقات العراقية االماراتية/صبا حسين مولى
العالقات العراقية السعودية واثرها في امن الخليج/وداد جابر غازي

ندوة :
العالقات االمريكية – الروسية والبحث عن توازن جديد /البحوث

.11
-

الحرب الباردة الجديدة رؤية تحليلية/بتول هليل الموسوي
موقع روسيا في االستراتيجية االمريكية بين االحتواء والهيمنة/كوثر عباس عبد
السياسة االمريكية لتقويض القوى الصاعدة روسيا نموذجا/حيدر علي حسين
االقليات كورقة في الصراع االمريكي – الروسي قضية اوسيتيا الجنوبية
انموذجا/حازم عبد الحميد النعيمي

مركز المستنصرية
للدراسات العربية
والدولية/قسم
الدراسات التاريخية

مركز المستنصرية
للدراسات العربية
والدولية/قسم
الدراسات السياسية

بغداد3002/

بغداد3002/

وقائع المؤتمر العلمي الثالث
(من اجل اعادة االعمار وتحقيق التنمية المستدامة للمدة من -21
/22نيسان2118/

.11
-

تقويم المسؤولية االجتماعية واالخالقية للمؤسسات التعليمية مع اشارة خاصة
لجامعة كربالء/فؤاد حمودي العطار
دور التكنولوجيا في فعاليات راس المال البشري للمحافظة على المعرفة دراسة
حالة على مجموعة من الشركات العالمية/دمحم جبار الشمري
اثر القوى المواجهة لسيناريو عولمة الصناعة في الخيار االستراتيجي والميزة
المستدامة دراسة حالة في الشركة العامة ألسمنت الجنوبية/عبد السالم ابراهيم عبيد
استراتيجية التسويق الفيروسي ودورها في ادراك الزبون للقيمة دراسة استطالعية
الراء عينة من االساتذة الجامعيين/يوسف حجيم الطائي
اثر تكنولوجيا المعلومات في الحصة السوقية/احمد كاظم بريس
العالقة بين ادارة المعرفة واالداء المنظمي دراسة تطبيقية في الشركة العامة لتجارة
الحبوب فرع النجف/علي رزاق جياد العابدي
اثر الدعم المنظمي المدرك في استعداد العاملين للتغيير دراسة تطبيقية في معمل
سمنت المثنى/سالم جاسم العارضي
اختبار االثر المتبادل واتجاه العالقة بين سعر الصرف االجنبي والطلب على النقود
العراق دراسة حالة/كامل عالوي كاظم
اثر التزايد المفرط في عرض الدينار العراقي في اهم المتغيرات االقتصادية
الكلية/عبد الحسين جليل الغالبي
الخيارات االقتصادية الوطنية العادة اعمار العراق/عبد الكريم جابر شنجار
المصرف المركزي االسالمي وامكانية اقامته/رضا صاحب ابو حمد
التجارة في المنظور االسالمي/كريم ضمد مشير
اثر هجرة الكفاءات العلمية في التنمية االقتصادية/الهام وحيد دحام
دور الغرف الصناعية والتجارية والزراعية العربية في جذب االستثمارات االجنبية

جامعة كربالء/كلية
االدارة واالقتصاد

3002

المباشرة/عادل عيسى الوزني
 استخدام انموذجي  ARMAو  ARIMAللتنبؤ في االمراض التدرن الرئوي فيمحافظة كربالء المقدسة للمدة من /3007 -3002عبد الحسين حسن حبيب
 الكشف عن انماط التزام مستخدمي انظمة المعلومات المحوسبة واثرها فياستخدامهم الطوعي لها باستخدام اسلوب تحليل المسار/عبد العظيم دريفش جبار
 مدى تحقق العدالة في توزيع مبالغ الموازنة العامة للدولة في العراق في ظل نظامالمحاصصة /دراسة في تخصيصات موازنة /3007محمود حلو داود خرسان

الملتقى الفكري االول للنخب العراقية (تاثيرات االيديولوجيا على
الراي العام) تاثير الخطاب الثقافي على المصالحة الوطنية/
البحوث ( الجزء االول)

.12
-

المكونات االجتماعية والثقافات الفرعية واشكالية الهوية في العراق/ابراهيم
الحيدري
مقترحات لمعالجة الخطاب الفكري والثقافي العراقي المازوم/ابراهيم العبادي
المرجعية الدينية وتعزيز الوحدة الوطنية في العراق/صالح عبد الرزاق
المصالحة الوطنية العراقية رؤى ومعالجات/حسين درويش العادلي
مساهمة في النقاش بشان قضايا المصالحة والوفاق الوطني في العراق دروس من
تجارب االخرين/صالح النصراوي
المشروع الديمقراطي في العراق  :مراحله  ،مميزاته  ،تحدياته/صالح التكمه جي
ازمة الملف االمني  :حقيقته  ،اسبابه ظن حلول مقترحة/صالح التكمه جي
االزمة العراقية  :اسبابه وعالجها/عبد الخالق اسماعيل
ثقافة منفعة الناس في الحوار الوطني العراقي/عالء الجوادي
المناهج الفكرية واثرها في االنقسامات السياسية/علي التميمي
تاريخ من الالمعنى مقاربة في قوانين االستعصاء العراقي/جمعة عبد هللا مطلك
اشكالية الدولة المدنية في العراق نظرة عامة الممكنات والعوائق والوسائل خطوات
عملية/غالب حسن الشابندر

وزارة الدولة لشؤون
الحوار الوطني

3002

-

العراق بين ثقافة التعصب وثقافة الحوار/فاروق سليمان رضاعة
المصالحة الوطنية وتاكيد الهوية الجامعة وبناء دولة المؤسسات/قيس جواد العزاوي
المشكالت الطائفية والخيار الديمقراطي/اكرم الحكيم
نقد المعيار الطائفي في تفسير االزمة العراقية وفي وضع الحلول لها/اكرم الحكيم
التعايش تجارب االخرين والدروس/اكرم الحكيم

الملتقى الفكري االول للنخب العراقية (تاثيرات االيديولوجيا على
الراي العام) تاثير الخطاب الثقافي على المصالحة الوطنية/
البحوث ( الجزء الثاني)

.13

وزارة الدولة لشؤون
الحوار الوطني

3002

 وقائع الملتقى الفكري االول للنخب العراقية وقائع اللقاء في مكتب سماحة الشيخ همام حمودي -ملحق الصور

من دراسات المؤتمر العلمي الخامس للدفاع عن حقوق الطفل /
الدراسات

.14
-

اثر النوع االجتماعي (الجندر) في انتاجية المراة في العراق (تمكين المراة) /قاسم
عبود الدباغ
نحو بيئة اجتماعية امنة الطفال العراق/خلود دمحم توفيق
اطفالنا وحقول الموت/المركز الوطني للبحوث والدراسات
التنمية المبكرة للطفولة العراقية خيارات التدخل من اجل التمكين/عدنان ياسين
مصطفى
تاثير حرية االختيار على شخصية الطفل من برنامج النمو االدراكي/نضال كاظم
جودي
االطار النظري للبحث

وزارة العمل والشؤون
االجتماعية/هيئة
رعاية الطفولة

3002

.15

تقرير مؤتمر رابطة االمناء العامين للبرلمات العالمية

اياد الحاج نامق
امجد عبد الحميد عبد
المجيد

3006
جنيف/سويسرا

.16

ورشة عمل/
دور التدقيق والرقابة الداخلية في الكشف عن الفساد

وزارة
الداخلية/المفتش
العام/مديرية التدريب
والتطوير/مركز
البحوث والدراسات

بغداد 3000 /

.17

ورشة عمل/
دور ضباط التحقيق في تحقيق العدالة

وزارة
الداخلية/المفتش
العام/مديرية التدريب
والتطوير/مركز
البحوث والدراسات

بغداد 3000 /

.18

ندوة قوانين حمورابي

وزارة الثقافة
واالعالم/دائرة االثار
والتراث

بغداد 0222/

-

نظرة في بعض سمات القانون البابلي/اكرم الزيباري
االحوال الشخصية في القوانين العراقية القديمة/بهيجة خليل
تاثير قانون حمورابي على القانون في الحضر/واثق الصالحي
العقود والوثائق/د.و.ب.كورني
العقود وااللتزامات/زهير البشير
حمورابي رجل الدولة/مؤيد سعيد
مالمح حقوق االنسان/دمحم الدوري
احكام جرائم السرقة/دمحم طه االعظمي

-

عالقات العمل في شريعة حمورابي/سلمان الناصري
النصوص الجنائية في شريعة حمورابي/سليم حربة
طرق االثبات في القانون العراقي القديم/عامر سليمان
التواصل الحضاري لقوانين حمورابي/عبد االله فاضل
اثر قوانين حمورابي في وثائق فوزي/فاروق الراوي
التجنيد واالسر/فاضل عبد الواحد
اللغة والخط في شريعة حمورابي/نوري رشيد
احكام تنظيم التجارة/فوزي دمحم سامي
السمات العامة للتشريع/رضا الهاشمي
في خصائص قانون حمورابي/شعيب احمد سلمان
مالحظات جديدة عن قانون حموابي/خالد االعظمي
ومضات من مالمح العدل في بابل/خليل العباسي

اعمال المؤتمر المركزي السنوي الثاني لبيت الحكمة (بناء المراة
بناء العراق)

.19
-

المراة والعمل في االسالم/هناء دمحم حسين
العنف ضد المراة في العراق/نادية فاضل
حواء في التوراة/والء مهدي الجبوري
المراة العراقية بين فقر الدخل وفقر التمكين/وفاء جعفر المهداوي
منهجية االستثمار والدور التنموي للمراة دالالت لها قياساتها/مجيد الشرع
وضع المراة العراقية بين التنمية ومشكالت العمل والتركيز على العنف
الوظيفي/سحر قدوري
المراة ودورها في عملية التنمية/عبد الهادي فريح القيسي
دور المراة في تطوير وتنمية المجتمع/كامل المراياتي
قروض المشاريع الصغيرة ودورها في تعزيز المكانة االقتصادية
واالجتماعية/ناهدة عبد الكريم

بيت الحكمة

بغداد 3000

-

تمكين المراة العراقية تقاطع الوسائل والغايات/كريم دمحم حمزة
فعالية برنامج ارشادي يستند الى النظرية في كل مستوى من االضطرابات
السيكوسوماتية وتقدير الذات لدى موظفات وزارة الثقافة/رضا الموسوي
حقوق المراة بين االفراط والتفريط في قانون االحوال الشخصية العراقي رقم 022
لسنة  0252وتعديالته/دمحم عليوي الشمري
العنف المرتكب ضد المراة في المجتمع وفي نصوص قانون العقوبات العراقي رقم
 000لسنة /0262بشرى سلمان
حقوق المراة بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي/بشرى محمود الزوبعي
نساء عراقيات (صبيحة الشيخ داود /)0275-0203انعام مهدي علي
نساء خالدات في تاريخ العراق (نساء خطاطات من العراق)/محمود شكر الجبوري
تعليم البنات في العراق في العهد الملكي وفقا لمشاهدات الرحلة والصحيفة
البريطانية (فرياستارك)/محمود عبد الواحد
نساء خالدات في تاريخ العراق/ناجية عبد هللا ابراهيم
موقف الفالسفة من المراة دراسة نظرية تطبيقية لواقع المراة في العراق/حسن مجيد
العبيدي
نحو تطوير واقع المراة العراقية رؤية فلسفية/كريم الجاف
حقوق المراة بين روح المعاصرة وفقه النص الديني/خضر دهو قاسم
انعكاسات الواقع على االداء البرلماني للمراة العراقية/نظلة احمد الجبوري
وضع المراة في ظل العملية السياسية/ندى دمحم ابراهيم
التنظيمات النسوية في العراق الواقع والمستقبل/كوثر عباس الربيعي
المراة العراقية في رسائل المس بيل/اسامة عبد الرحمن
حضور المراة في االمثال/زينب عبد اللطيف
االستشراق النسائي االلماني/علي حسين الزبيدي

اعمال المؤتمر المركزي لبيت الحكمة (بناء االنسان بناء العراق)
 21-18كانون االول 2118

.21
-

المجتمع االهلي ودوره في بناء الدولة العراقية دور العشائر ماضيا وحاضرا
ومستقبال/قيس النوري
التشغيل في العراق اسباب واهداف ومعالجات/رياض حسن علي
تداخل المرجعيات واثره في الهوية الوطنية/عدنان ياسين
شبكة االمان االجتماعي في العراق/ناهدة عبد الكريم
اعالن اربيل الستغالل مؤسسات التعليم العالي/عماد الشيخ
قدرة االداء االمني في مواجهة العنف واالرهاب/معتز محي عبد الحميد
فضليات النساء في القران واثرهن في بناء شخصية المراة المسلمة/رنا عبد الحميد
االجارة كاداة تمويل في المصارف االسالمية في ظل الفقهية والتاطير
المحاسبي/مجيد الشرع
الموجز في تاريخ اليزيدية/كامران سعد هللا
اشكالية مفهوم المواطنة وبنائها في المؤسسات التربية والتعليم/نوال ابراهيم
القبيلة والدولة والديمقراطية في المجتمع العراقي/عبد الواحد مشعل
دور الترجمة في التواصل الحضاري واثر ذلك في بناء االنسان العراقي/كاظم سعد
الدين
دور الترجمة في الحوار الحضاري/رضاهادي عبد عباس
/ Semantic change in Arabicربيع الطربوشي
الفلسفة ودورها في بناء الوعي الحضاري لالنسان في العراق/حسام محي الدين
االلوسي
حقيقة االنسان حوار مع الذات حوار مع االخر/علي الجابري
مشكل العقل والدماغ قديما وحديثا او مشكلة االنسان/امين عبد الجبار عبد هللا
دور التربية في تحسين الوعي البيئي/عباس حسين دمحم علي
اصالح الموازنة العامة في العراق ضرورة ام خيار/وفاء جعفر المهداوي

بيت الحكمة

بغداد 3002

-

.21
-

المراة في العراق مقاربة من منظور النوع االجتماعي/حسن لطيف كاظم
اشكالية التحول االقتصادي في العراق/عاطف الفي مرزوك
المنظور االقتصادي لمدينة بغداد دراسة مسحية/اياد دمحم صالح ياسين
التعاون الدولي في مكافحة الفساد في اطار المساعدة التقنية/جمال ابراهيم الحيدري
الوضع القانوني التفاقية الجزائر بين العراق وايران/عصام العطية
حقوق االنسان وحرياته االساسية في دستور جمهورية العراق لسنة /3005مها
بهجت يونس
المبادئ التي ادخلها التعديل  3001/32/61على قانون الشركات رقم  30لسنة
/0227لطيف جبر كوماني
اعمال السيادة في العراق دراسة في ضوء القوانين العراقية المعالجة لالضرار
الناجمة عن هذه االعمال/حيدر ادهم
العنف ومظاهره مقاربة سوسيولوجية في تاريخ العراق القديم والحاضر/يوسف
عناد زامل
التجربة اليابانية التحديث في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية والدروس المستفادة
عراقيا/محمود عبد الواحد محمود
مكتب االمم المتحدة
المائدة المستديرة لمناقشة مسودة قانون المنظمات غير
لخدمات المشاريع
الحكومية العراقية
بالتعاون مع الحكومة
المراحل التي مرت بها مسودة قانون منظمات المجتمع المدني في العراق
العراقية ولجنة
القوانين والتشريعات التي صدرت منذ العام  0233ولحين اوامر ال بول بريمر
مؤسسات المجتمع
الحاكم المدني للعراق في 3002
المدني في مجلس
اجتماع الطاولة المستديرة حول مسودة قانون المنظمات غير الحكومية ( 2-0اذار)
النواب والمنظمات غير
عرض جدول اعمال فريق البرنامج الحكومي بالمعهد الديمقراطي الوطني
الحكومية
وثائق المائدة المستديرة حول مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية العراقية -2
/ 3002/5/ 03بغداد/فندق الرشيد
توصيات اجتماع الطاولة المستديرة لقانون المنظمات غير الحكومية

3002

-

اعالن مبادئ ومعايير بشان االطار التنظيمي للمنظمات غير الحكومية في العراق
مالحظات على المشروع العراقي بشان المنظمات غير الحكومية
مساهمات المنظمات غير الحكومية المحلية
دراسة مقارنة الصل ومرجعية من مسودة مشروع قانون المجتمع المدني في
العراق
المشاركون والمساهمون في مناقشة مسودة قانون منظمات المجتمع المدني في
العراق

اوراق مؤتمر االطار القانوني لالستثمار في العراق (نحو بيئة
قانونية جاذبة لالستثمار)

.22
-

انعكاسات الضمانات غير العقدية لالستثمار االجنبي على البيئة االستثمارية
العراقية/نصير صبار لفته الجبوري
نقل تجارب دول المنطقة في اصالح المؤسسات المملوكة للدولة/عامرة البداوي
النظام القانوني لالستثمار االجنبي والتزاماته واليات حل منازعاته/طارق كاظم
عجيل
مشروعات قوانين تدعم االستثمار في العراق/صفاء تقي العيساوي
تاثير الصفة االجنبية في قانون االستثمار رقم  02لسنة / 3006عبد الرسول عبد
الرضا
عوامل النجاح والتعثر في عمل قوانين االستثمار االجنبي/دمحم فوزي العبادي
عقد الفرنشايز في البيئة االستثمارية العراقية/معتز فيصل العباسي
طبيعة االستثمار في المصارف واالسواق المالية/مصطفى نجيب ناجي
مقترحات مجلس شورى الدولة في قطاع التشييد واالسكان في ظل قوانين االستثمار
في العراق
نحو بيئة استثمار جاذبة في العراق/مجموعة شركات الحمرة
دور االعفاءات الضريبية في جانب االستثمارات االجنبية/سعد عباس االنباري
المناخ االستثماري في العراق الواقع والطموح/ايسر ياسين

مجلس الوزراء/مكتب
وزير الدولة لشؤون
مجلس النواب

3002

 االدارة الوطنية الستغالل النفط وعقود استغالل الحقول المشتركة/عايد خليفمنصور

.23

الورقة الختامية (مؤتمر االطار القانوني لالستثمار في العراق)

.24

االصالح والتغيير في العراق ودول الجوار(وقائع وبحوث الندوة
العلمية لمركز الدراسات االقليمية بجامعة الموصل)
-

االصالح والغرب تجارب من التاريخ العربي الحديث/ابراهيم خليل العالف
االصالح الديمقراطي في دول الخليج العربي الكويت انموذجا/حنا عزو بهنان
االصالح والتغيير في الوطن العربي رؤية اسالمية/جاسم الفارس
اولويات االصالح االقتصادي العراقي االستراتيجية الجديدة والتغيير المطلوب في
العراق/نوفل قاسم علي الشهوان
االصالح السياسي واتجاهاته في الدول العربية/دمحم عبد الرحمن يونس العبيدي
االصالح والتغيير في تركيا رؤية اقتصادية/مثنى عبد الرزاق الدباغ
موقف القانون الدولي من االصالح والتغيير في العراق والدول المجاورة/خلف
رمضان دمحم الجبوري
بدايات االصالح السياسي في الخليج العربي حركة عام  0222االصالحية في
الكويت والبحرين ودبي/هاشم عبد الرزاق صالح الطائي
االصالح االقتصادي في سوريا والشراكة االورو -متوسطية/وليد محمود احمد
مستقبل االصالح السياسي في مصر الواقع والطموح/ميثاق خير هللا جلود
دور المجالت في تنشيط الوعي باهمية االصالح والتغيير في الوطن العربي مجلة
المنتدى انموذجا/هاشم حسن حسين الشهواني
االصالح السياسي في سوريا/بشار فتحي جاسم العكيدي

مجلس الوزراء/مكتب
وزير الدولة لشؤون
مجلس النواب
مركز الدراسات
االقليمية/جامعة
الموصل

3002
3002

صنع القرار السياسي في العراق ودول الجوار (وقائع وبحوث
الندوة العلمية لمركز الدراسات االقليمية بجامعة الموصل)

.25
-

هياكل صنع القرار السياسي في العراق منذ  3002ومصادره والياته/ابراهيم خليل
العالف
اشكالية صنع القرار في النظم العربية المعاصرة/محمود سالم السامرائي
المديونية الخارجية لبعض الدول العربية ودورها في صنع القرار السياسي للمدة
/ 3005- 0225طه يونس حمادي
دور صندوق النقد الدولي في القرار السياسي في العراق/رواء زكي يونس الطويل
موقع رئيس الجمهورية في صنع القرار في تركيا/حنا عزو بهنان
المقومات االقتصادية للقرار السياسي االقتصاد التركي الحديث انموذجا/نوفل قاسم
علي الشهوان
القوى االقتصادية ودورها في صنع القرار السياسي ايران وتركيا انموذجا/دمحم عبد
الرحمن يونس العبيدي
المحدد االمريكي في صنع القرار السياسي العربي مصر انموذجا/فارس تركي
محمود
صناعة القرار السياسي في المملكة العربية السعودية/ميثاق خير هللا جلود
الوجود العسكري االمريكي واثره في صنع القرار السياسي في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية/عبد الرزاق خلف دمحم الطائي
مراكز االبحاث العربية وسبل تطويرها باتجاه االسهام في صناعة القرار
السياسي/هاشم حسن حسين الشهواني
دور وسائل االتصال في عملية صنع القرار السياسي في ضوء االزمة االمريكية
االيرانية (ازمة الرهائن)/احمد صالح عبوش

مركز الدراسات
االقليمية/جامعة
الموصل

3002

التعليم وتعزيز الهوية الوطنية في العراق (الندوة العلمية لجامعة
بغداد)

.26
-

اشكالية الهوية في العراق االصول والحلول/علي عباس مراد
الهوية العراقية وبناء الدولة/حميد فاضل حسن
رؤية للسياسة التعليمية واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في العراق/نبيل
دمحم سليم
سياسة التعليم لتعزيز الهوية الوطنية في العراق/ندى عبد المجيد االنصاري
اتجاه طلبة الجامعة نحو مفهوم الهوية الوطنية/غسان حسين سالم
جامعة المستقبل المحددات العلمية واالفاق الوطنية/عبد السالم ابراهيم بغدادي
االعالم والهوية الوطنية في العراق/عبد السالم احمد السامر
دور تعليم الثقافة السياسية في تعزيز الوحدة الوطنية العراقية/عامر حسن فياض

تطور المجتمع المدني في العراق (مؤسسي  -حقوقي – تشريعي)
 2118 2113اوراق مقدمة لورشة عمل

.27
-

جامعة بغداد

3000

دور مؤسسات المجتمع المدني في العراق/بشرى محمود
قراءة في ازمة المجتمع المدني في العراق/خضر عباس عطوان
المجتمع المدني المعاصر في العراق اشكاليات بنيوية وخيارات تمكينية/عدنان
ياسين
الحكم الصالح/عماد الشيخ داود
الحقوق االقتصادية واالجتماعية في العراق بعد احتالله/دمحم عبد صالح
مفهوم الراي العام للحقوق والحريات المدنية في ظل دستور/طارق دمحم الطيب
العوامل السياسية والدينية واثرهما في مستوى اداء الجامعات العراقية/احسان عمر
االمن الغذائي في العراق بين المصالحة واالرهاب/دمحم كريم كاظم
الحقوق المدنية للتركمان بعد عام /3002حسن احمد حسن
انتهاك حقوق الطفل في ضوء اتفاقية حقوق الطفل/ضفاف كامل كاظم
دولة القانون في العراق المقومات والمعوقات/ياسين دمحم حسن

رابطة التدريسيين
الجامعيين بالعراق /
بغداد/بدعم من
ويستمنيستر
للديمقراطية/انكلترا

3002

 االنتخابات العرافية نظرة الي كبوات الديمقراطية/عماد الشيخ داود -انتخابات الجمعية العمومية العراقية  3005وحقوق االنسان/هشام عبد هللا

.28

.29

وثائق المؤتمر الثالث لجمعية االمل العراقية(باالنكليزية والعربية)
-

جمعية االمل العراقية

3002

البيان الختامي للمؤتمر
اسماء اعضاء مجلس االمناء في المؤتمر الثالث للجمعية
كلمة رئيس الجمعية المهندس نعمان منى
تقري الهياة االدارية ما بين مؤتمرين 3002-0222
التقرير المالي
النظام الداخلي لجمعية االمل العراقية المعدل
تقرير هيأة الرقابة االدارية والمالية العامة
ستراتيجية عمل جمعية االمل العراقية 3000-3002
التقرير االنجازي ما بين مؤ تمرين 3002-0222

ظاهرة تزوير الوثائق الدراسية والغش في االمتحانات وسبل
القضاء عليها(وقائع الندوة العلمية للجنة المركزية لالرشاد
التربوي بجامعة بغداد في )2111/5/25

مركز الدراسات
التربوية واالبحاث
النفسية

3000

 ظاهرة استخدام وثائق دراسية مزورة للقبول في كليات جامعة بغداد/حسين خضيرواخرون
 قياس اتجاه الطلبة نحو مفهوم الغش االكاديمي/مظفر جواد احمد العالقة بين االتجاه اللفظي والسلوك الفعلي نحو الغش في االمتحان/عبد الغفار عبدالجبار

.31

البحث العلمي وخدمة المجتمع (ندوة المراكز البحثية والخدمية
في جامعة بغداد )2111/11/24
 مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي ودور في حماية التراث الطبيعي/دمحم كاظمدمحم واخرون

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي/جامعة
بغداد

3000

-

مركز الدراسات التربوية واالبحاث النفسية ودوره في دعم الصحة النفسية في
الجامعة
مركز الدراسات الفلسطينية ودوره في توثيق جرائم الصهيونية/نظيرة محمود
خطاب
التراث العلمي العربي في خدمة المجتمع/خليل حسن الزركاني
مركز الدراسات الدولية ودوره في نشر الوعي الوطني في القضايا الدولية/خيري
عبد الرزاق جاسم
التدريب والتاهيل وتاثيره على تطور المجتمعات الواقع والطموح/بهاء ابراهيم
كاظم واخرون
مركز الحاسبة االلكترونية وتوفير الشهادات العالمية/غسان حميد عبد المجيد
واخرون
مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ودوره في خدمة المجتمع/منى تركي
الموسوي واخرون

التربية في عصر البدائل (مؤتمر كلية التربية الثامن -21
 )2111/4/22جامعة اليرموك/اربد االردن (الجزء االول)

.31
-

تكنولوجيات االعالم واالتصال وعملية ادماجها في النظام التربوي في الجزائر
دراسة حالة لمشروع التيليتعليم  tele enseigementفي التعليم العالي في
الجزائر/شريفة ابح معدن
الجامعة االفتراضية مشروع مقترح للتعليم االلكتروني في الجامعات االردنية/امجد
محمود درادكة
توظيف تقنيات التعليم النقال في تدريس مقررات الدراسات االجتماعية في التعليم
العام/مبارك سعيد ناصر حمدان
(باللغة االنكليزية) اثر استخدام التعليم المختلط على طالب المرحلة العاشرة
االردنيين (مهارات شفهية)/بسام عيسى السليم
منابر الحوار الرقمية/صالحة محي الدين سنقر

دمحم الطوالبة
عالم الكتب الحديث

3000

-

االدارة الذاتية ودورها في تمييز االداء المدرسي/ابراهيم بن عبد هللا الزعيبر
واخرون
فعالية القيادة االدارية وقيمة المعرفة في المؤسسة التربوية دراسة ارتباطية/عبد
المحسن عايض القحطاني
االدارة االلكترونية في الجامعات السعودية معايير مقترحة لتطبيق الديمقراطية
االلكترونية لتحقيق اهداف الجامعا ت (جامعة عبد الملك عبد العزيز انموذجا)/نجاة
دمحم الصائغ
درجة توفر خصائص مدرسة المستقبل في مدارس الملك عبد هللا الثاني
للتميز/ناصر ابراهيم يعقوب الشرعة
اكاديمية قطر للقادة رؤية تعليمية فريدة/خالد دمحم حمد
درجة جودة الخدمات التي يقدمها المشرف التربوي لمتلقي الخدمة في اطار ادارة
الجودة الشاملة في التعليم/مريم احمد السيد

التربية في عصر البدائل (مؤتمر كلية التربية الثامن -21
 )2111/4/22جامعة اليرموك/اربد االردن (الجزء الثاني)

.32
-

المقومات االساسية الالزمة للتعلم القائم على اقتصاد المعرفة انموذج مقترح/دمحم
ابراهيم القداح
الكتب المدرسية االلكترونية المميزات والمعوقات من جهة نظر المعلمين
والمعلمات/دمحم فؤاد الحوامدة
االسباب الداعية للتحول نحو اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قياديي وزارة التربية
في دولة الكويت/عبير عيد الدويلة
تطوير برنامج تكوين المعلمة في مستويي االعداد االولي قبل الخدمة والتطوير
المهني اثناء الخدمة في ضوء معايير اليونسكو الخاص بنهج محو االمية
التكنولوجية/اسيا حامد دمحم ياركندي
فاعلية التدريس بمساعدة الحاسوب في احداث التغيير المفاهيمي واالحتفاظ به لدى
طالب الصف الثامن االساسي لمفاهيم البيئة /سالم عبد الخوالدة

دمحم الطوالبة
عالم الكتب الحديث

3000

-

تاثير برنامج المهارات النفسية على تحسين مستوى اداء بعض المهارت االساسية
في كرة السلة/شويه بو جمعة
تقويم اداء معلمي الرياضيات بمدارس منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية
في ضوء المعايير المهنية المعاصرة/عبد هللا احمد الدهش
معايير االعتماد االكاديمي وضمان الجودة في كليات التربية في مؤسسات التعليم
االردنية/عمر دمحم عبد هللا الخرابشة واخرون
تقويم المهام االكاديمية العضاء هيئة التدريس بجامعة تعز في ضوء االتجاهات
العلمية الحديثة/عائدة دمحم مكرد العريقي
تقييم اداء رؤساء االقسام االكاديمية في جامعة جازان باستخدام نموذج قائم على
التغذية العكسية  ْ 260دراسة ميدانية/عبد هللا يحيى الحسين
انماط العنف الموجه نحو المراة العراقية بعد االحتالل االمريكي وفق تنميط منظمة
الصحة العالمية للعنف/ليث دمحم عياش عبد العاني
نحو استراتيجية للحد من ظاهرة العمل المبكر للصبية بدراسة احتياجاتهم التربوية
في السعودية/اعتدال عبد الرحمن حجازي
استخدام اساليب السيكودراما في تنمية الخيال عند اطفال الروضة/منيرة محيل
المصبحيين
اثر برنامج تعلم ذاتي على تنمية الذكاءات الثمانية الرئيسة في مرحلة ما قبل
المدرسة محاولة بحثية من السودان/اخالص حسن السيد عشرية
تصورات معلمات ما قبل المدرسة نحو قراءة كتب القصص لالطفال في محافظة
الزرقاء/فتحي احميدة
درجة تحقيق مؤسسات رياض االطفال في محافظة اربد لمتطلبات نمو طفل ما فبل
المدرسة/احمد حسن لبابنه
االساليب التي يتبعها مرشد الصف كمرشد تربوي من وجهة نظر المدير في
مدارس سبها في ليبيا/دمحم جاسم دمحم العبيدي
ممارسات دمج ذوي االعاقة الحسية من وجهة نظرالطالب/خلود اديب دبابنة
مظاهر واسباب العنف االسري ضد المراهقات دراسة ميدانية بوالية باتنة في

الجزائر/خديجة بن فليس
 الكاتبة القصصية ودورها في تربية االطفال من منظور التجربة الجزائرية/دمحمحجازي
 فاعلية مقياس االضطرابات النطقية واللغوية في الكشف المبكر والتشخيص الطفالما قبل المدرسة والصفوف الثالث االولى من اطفال العاديين وذوي االضطرابات
النطقية واللغوية/ايناس دمحم عليمات
 اثر التدرب على مهارات االتصال في تحسين تقدير الذات والتكيف لدى البناتلوالدين مطلقين/نغم دمحم ابو البصل

البرلمان العربي (المؤتمر الثالث عشر لالتحاد البرلماني العربي
الدورة الخمسون العادية لمجلس االتحاد )اربيل 2118

.33
-

(الملف االول) مشروع برنامج العمل
مشروع جدول االعمال
تقرير االمين العام
تقرير اللجنة البرلمانية العربية حول تطوير عمل االتحاد
مشروع تعديل الميثاق
مشروع تعديل النظام الداخلي
مشروع تعديل النظام المالي
مشروع تعديل نظام العاملين
مذكرة حول حول النشاط الدولي واالقليمي لالتحاد
اجتماعات اللجان والهيئات
(الملف الثاني) مشروع جدول االعمال
مشروع خطة العمل لعام 3002
(الشؤون المالية) تنفيذ موازنة 3007
تقرير تدقيق حسابات 3007
بيان المركز المالي موقوفا في 3007/03/20

االمانة العامة لالتحاد
البرلماني العربي

نشرة فصلية
العدد 002/
3002/

-

كشف بالموجودات الثابتة
مشروع موازنة 3002
تقديرات اولية لموازنة 3002
مذكرة حول بناء المقر الجديد
مذكرة حول انتقال الرئاسة

ملخصات بحوث المؤتمر العلمي الثاني(تحت شعار االدارة
بالشفافية تعزيز للثقة بالمؤسسات الحكومية)

.34
-

االدارة بالشفافية تعزيز للثقة بالمؤسسات الحكومية/نوار دهام الزبيدي
دالالت الرقابة الداخلية في االفصاح المالي لتعزيز عنصر الشفافية/مجيد الشرع
تكامل مبدا االفصاح ومبدا الشفافية في اعداد وعرض المعلومات الحسابية/زهير
خضير ياسين
مدى تطبيق معايير االفصاح والشفافية في العراق/حيدر يوسف خلخال
دور االجهزة العليا للرقابة المالية في تعزيز الشفافية واالفصاح/هديل مهدي كاظم
الشكري
االدارة بالشفافية مدخل استراتيجي للتنمية واالصالح االداري لمؤسسات االلفية
الثالثة/سحر قدوري
االطار المفاهيمي لمبدا الشفافية االدارية/طارق عبد الرسول تقي
معايير الشفافية في منهجيات عمل االجهزة الرقابية/عبد الرزاق عبد الجبار
االدارة بالشفافية واالدارة التقليدية/قيس الموسوي
قوانين ونظم الشفافية وحق االطالع على المعلومة/دمحم الركابي
دور الشفافية واخالقيات الوظيفة العامة في الحد من الفساد االداري/رواء طارق
رشاد
الشفافية والمساءلة في االنشطة االدارية/سهيلة عبد العظيم شكر
الشفافية واخالقيات الوظيفة العامة/نور نجم عبد االمير
الداللة االخالقية لمفهوم الشفافية/حسين فاخر روضان

هيئة دعاوى الملكية/
مكتب المفتش العام

3000

التعددية والوحدة الوطنية الواقع والطموح (وقائع المؤتمر
السنوي الذي عقده مركز صالح الدين االيوبي في جامعة تكريت
بالتعاون مع بيت الحكمة للفترة 2117/ 21-19

.35
-

.36

بيت الحكمة

3002

الجيش العراقي عامل قوة في وحدة العراق السياسية /0252-0230سلمان خيري
الحديثي
المؤرخ العراقي ومتطلبات المرحلة التحديث في اليابان انموذجا للتجربة
العراقية/محمود عبد الواحد
فكرة التعددية والوحدة الوطنية في الدستور العراقي الجديد/عامر عياش عبد
عوامل الوحدة العراقية من خالل فهم التجزئة في الوطن العربي/مؤيد مجيد دمحم
الهيتي
بعد التجربة الثقافة الوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية/رباح مجيد دمحم الهيتي
واقع العراق ومسقبله التحديات والخيارات/حاتم مهدي الدفاعي
شهيد الدستور والوطن الواحد/ضامن حسين عليوي
االحزاب السياسية في لعراق/اسعد عبد االب عبد الكريم
السياسة الرقابية على وسائل االعالم في العراق/سالم خطاب اسعد
دور الصحف المستقلة في تشكيل اتجاهات القراء نحو االداء الحكومي في
العراق/سعد سلمان عبد هللا
التنمية المستقلة في العراق دروس الماضي القريب وافاق المستقبل/عصمت بكر
احمد
الوحدة الوطنية في ظل االداء االقليمية الصحيحة للمياه/سامي ذياب المحل
موقف االحزاب السياسية العراقية من اتفاقية  0253النفطية/اسامة عبد الرحمن
نعمان
اصالحات السياسة النقدية في العراق وتحدياتها الجديدة/باسم عبد الهادي حسن

اعمال المؤتمر الفلسفي الثامن لبيت الحكمة (ازمة الفلسفة في

بيت الحكمة

3002

العالم العربي)
-

الفلسفة والسلطة/حسام االلوسي
السؤال الفلسفي في الفكر الرافدي والمنظور الهندسي للمعرفة/علي الجابري
االنجاز الفلسفي للدكتور صالح مهدي الهاشم/حسن العبيدي
ازمة الفلسفة في العالم العربي والسبيل الوحيد لحلها/قيس هادي احمد
قراءة في فكر االلوسي الفيلسوف واالنسان/عادل المخزومي
فلسفة اللغة عند الدكتور ياسين خليل/جواد كاظم سماري
االنجازات المنطقية في النجف االشرف في القرن العشرين/حاكم عبد ناصر
من النزعة االنسانية اشكالية الى االنسنة مفاهيم ام اشكالية فكر في فلسفتنا
المعاصرة/نظلة الجبوري
في فلسفة الفلسفة او جدوى الفلسفة من عصرنا الحاضر/رائد جبار كاظم
الالتسامح وازمة الفكر العربي المعاصر/والء مهدي الجبوري
تحديث االنا للذات حوار معرفي/سالي محسن لطيف
مفهوم االنسان في فلسفة نيتشه/اياد كريم
االنسان بين ضغوط الحضارة ودوافعه الذاتية عند/سيغموند فرويد
جدلية العالقة بين الفلسفة والدين/حميد خلف
الكلمة واللوغوس في الفكر الفلسفي والديني اليهودي/ياسين حسين الويس
موقف الفالسفة لغربيين المعاصرين من الفلسفة االسالمية الوسيطة برتراندرسل
واميل برهيية انموذجا/صباح المعيني
الفعل المعرفي في المنظومة القيمية عند فالسفة اليونان/جميل خليل نعمة
المادة الشاملة والخصائص االنبثاقية/عباس حمزة
البنيوية بين الذات والموضوع االشكالية وظاللها على الفكر البشري/ابو الهيجاء دمحم
رافع
الخطاب االسالمي العربي بين ارث القران وتحديات العولمة/باسمة الشمري
طه عبد الرحمن والمراجعة النقدية للعولمة/رؤاء محمود

-

الفلسفة واشكالية تزييف الوعي في العصر الرقمي رؤية نقدية الشكال الهيمنة
وتضليل الوعي عبر وسائل االعالم/كريم الجاف
مقاربات في فلسفة االعالم ومحركاتها/عامر عبد زيد
التراث والخطاب االعالمي للعولمة/علي جبار الجوراني
تصنيع الحقائق واالعالم والمعولم دراسة فلسفية/بتول رضا عباس

الذاتية والموضوعية في دراسة تاريخ العراق الحديث والمعاصر
الندوة التي عقدها قسم الدراسات التاريخية
القضاء االداري في العراق الواقع والطموح ندوة عقدها قسم
الدراسات القانونية في بيت الحكمة
النظام القانوني السواق المال في العراق ندوة علمية عقدها قسم
الدراسات القانونية في بيت الحكمة/علي فوزي ابراهيم
المؤتمر العام لشيوخ القبائل والعشائر العراقية (نحن العراق
تاريخه ومستقبله)
وقائع ورشتي عمل رجال االعمال والتحقيق االداري المنعقدتان
في  2111/1/13-2111/12/27على التوالي في مقر
االكاديمية العراقية لمكافحة الفساد

.37
.38
.39
.41
.41
-

االصالح االداري ومسالة الفساد في العراق/عبد المعطي الخفاف
القوانين والتعليمات الخاصة بتنظيم عمليات المناقصة/عامر عبد الفتاح كريدي
ضرورة تغيير الية التعاقد لوزارات الدولة لتكون شروط قبول ورضى تحفظ حقوق
الطرفين بشكل متساو ال شروط اذعان من الطرف االقوى/ابراهيم البغدادي
الواقع التشريعي في تنفيذ المناقصات والمزايدات والعقود في ظل تعليمات تنفيذ
العقود الحكومية رقم  0لسنة /3002عمار شكيب نشات
التحقيق االداري في قانون التضمين رقم  03لسنة /3006غازي فيصل

بيت الحكمة

3002

بيت الحكمة

3002

بيت الحكمة

3002

هيئة النزاهة

3000

 الحيادية والمهنية والمهارات المطلوبة في اداء لجان التحقيق االداري/طارق عبدالرسول علي
 -موجز في التحقيق االداري/احسان علي عبد الحسين

مؤتمر بيت الحكمة العلمي السنوي (بناء الدولة) من 19 – 17
كانون الثاني  2112فندق الرشيد /قاعة الزوراء

.42
-

بيت الحكمة

3003

االطار المفاهيمي لبناء الدولة/مهدي الحافظ
بناء الدولة في دستور جمهورية العراق لسنة /3005غازي فيصل
بناء القوات المسلحة العراقية اقتراحات عملية/محمود احمد عزت
سوسيولوجيا بناء دولة المجتمع العراق الدولة بين الشخصنة والماسسة/متعب مناف
قراءة في اشكالية بناء الدولة في العراق الديمقراطية والنفط والتنمية/حسن لطيف
الزبيدي
بناء الدولة وخيارات السياسة االجتماعية في العراق/عدنان ياسين مصطفى
الدور االقتصادي للدولة في العراق اشكاليات ومحددات التاسيس في المرحلة
االنتقالية / 3000 – 3002عماد عبد اللطيف
اعادة بناء الدولة والمالية العامة في العراق وقائع واراء/احمد ابريهي علي

 .43مؤتمر السفراء الثاني /كراس توثيقي العمال مؤتمر السفراء الثاني
الذي عقد في بغداد للفترة من  23 – 18اب 2117
مؤتمر السفراء الثالث /كراس توثيقي العمال مؤتمر السفراء
.44
الثالث الذي عقد في بغداد للفترة من  23 – 16تموز 2111
وقائع المؤتمر العلمي االول للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
.45
تحت شعار االنتخابات العراقية  2111 – 2115الوقع
والتحديات للمدة من  3 – 2نيسان 2111

وزارة الخارجية

3007

وزارة الخارجية

3000

المفوضية
العلياالمستقلة
لالنتخابات

3000

-

المركز القانوني للمفوضية العليا لالنتخابات في العراق
سجل الناخبين في االنتخابات العراقية
المعايير القانونية االساسية لنزاهة االتخابات
مكانة المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في التجربة الديمقراطية العراقية
دور المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في الوقاية من الجريمة االنتخابية
الطبيعة القانونية للطعون االنتخابية في العراق
الطبيعة القانونية للشكاوى والطعون االنتخابية في االنتخابات العراقية
الرقابة على نزاهة االنتخابات بين المفوضية والقضاء
التطورات العملياتية في االنتخابات البرلمانية العراقية
تغيير الخريطة االنتخابية في العراق بين انتخابات 3000 – 3005
اثر العامل البشري في االنتخابات العراقية
التباين المكاني في نسبة المشاركة في االنتخايات
راي جمهور مدينة بغداد بالتغطية االخبارية لالنتخابات
اشكاليات الحمالت االعالمية لالنتخابات العراقية
دور وسائل االعالم في التثقيف والرقابة على العملية االنتخابية
مشروع التوعية االنتخابية في المدارس العراقية
دور االتصال الشخصي في التوعية بالمشاركة في العملية االنتخابية
النظم االنتخابية في العراق قراءة نقدية
النظم االنتخابية المطبقة في العراق
نظام التمثيل النسبي ومدى مالئمته في االنتخابات العراقية
اثر النظام االنتخابي في اداء البرلمان العراقي
نحو نظام انتخابي افضل في العراق
االنتخابات البرلمانية العراقية  3000 – 3005رؤية في قياس االداء
الحقوق السياسية للمراة (التجربة العراقية)
االنتخابات كاداة للمشاركة السياسية
دور الكيانات السياسية في العملية االنتخابية  /انتخاب مجلس النواب العراقي

 3000نموذجا
 -لجان المؤتمر العلمي االول للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 3000

المؤتمر العلمي االول للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات تحت
شعار تكنولوجيا االنتخابات في العراق الفرص والتحديات للمدة
من  16 – 15نيسان 2112

.46
-

االطار القانوني والرقابي لالنتخابات االلكترونية
حماية الثقة في البيانات االلكترونية لالنتخابات
االطار القانوني للتصويت االلكتروني
دور االمم المتحدة في مراقبة االنتخابات االلكترونية
مراقبة االنتخابات ( المراقبة باعتماد نماذج ( SBO
استخدام التقنيات الحديثة في االنتخابات العراقية
منظومة مؤتمتة لفرز وتوثيق بيانات بطاقات االقتراع
استخدام التقنيات الحديثة في ادخال ومعالجة البيانات
نمذجة البيانات المكانية لمواقع المراكز االنتخابية باستخدام تقنيات االستشعار عن
بعد ونظم المعلومات الجغرافية
بروتوكول التشفير المتماثل لبناء منظومة تصويت الكترونية امنية
انظمة التصويت االلكتروني
تصميم وتطبيق خوارزمية ونظام برمجي النتاج بطاقة تعريفية انتخابية الكترونية
متطورة باستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة للهندسة البرمجية
بناء تطبيق الستخدام بطاقة الناخب االلكترونية في التصويت
نظام التصويت االلكتروني عن بعد يعتمد على شبكة االنترنيت ونقنيات الويب
تطوير نظام معلومات االنتخابات االلكترونية باستخدام Bar-code
افاق االستخدام التكنولوجي في العراق
مستقبل استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية االنتخابية العراق نموذجا
رؤية في التصويت االلكتروني تحديات وحلول

المفوضية
العلياالمستقلة
لالنتخابات

3000

 تكنولوجيا العملية االنتخابية والبيئة العراقية الفرص والتحديات -التسجيل والتصويت االلكتروني وتاثيره على كلفة الناخب العراقي

بناء الشباب بناء العرق وقائع اعمال المؤتمر المركزي السنوي
الثالث لبيت الحكمة الذي عقد في محافظة البصرة  2111للفترة
من 2111/12/ 3 – 2

.47
-

ماذا يريد الشباب من المجتمع/ماجد حامد خضير
نحو تشكيل وعي معاصر للشباب في العراق المحددات واالفاق/كريم الجاف
كيفية بناء الذات للفتوة والشباب/خيرية فالح حسين
دور المناهج التربوية في تعليم حقوق االنسان للشباب في الجامعات العراقية/داود
عبد السالم
اثر الشباب في تطور االمة/امجد كامل عبد القادر
الشباب وبناء العراق بين التقليد وتحدي اعالم معولم/عبد الواحد مشعل
دور التعليم الياباني في بناء االنسان/كاظم هيالن محسن
من ترجمة الغرب الى ترجمة اليابان مقاربة يابانية/محمود عبد الواحد
المثقفون العثمانيون الشباب واوربا/نذير جبار حسين
بعض سمات الشخصية القيادية الشابة من وجهة نظر الشباب العراقي من كال
الجنسين/رضا كامل الموسوي
تعليم مهارات التفكير للشباب/سعدي جاسم عطية
تنمية العقل والتفكير المنطقي لدى الشباب/اسيل عبد الكريم
هجرة العقول الشابة االسباب والمعالجات/سحر قدوري
دور الجماعات المرجعية في الحد من انحراف وجنوح االحداث/رجاء دمحم قاسم
الوظيفة التنموية لرعاية الشباب والرياضة/ناهدة عبد الكريم
برنامج تربوي مقترح لجودة حياة الشباب في العراق/سعيد جاسم
دور االسرة والبيئة االجتماعية في تكوين شخصية الشباب/سرحان العباسي
الشباب والبطالة اسبابها وسبل معالجتها/قاسم شاكر محمود

بيت الحكمة

3000

 اسباب تدني المستوى العلمي والثقافي للشباب الجامعي/افتخار زكي عليوي بناء االنسان بناء المجتمع بحث تحليلي في المشكالت التي يعاني منها الشباب فيالمجتمع العراقي/يوسف عناد زامل

السياسات االجتماعية في العراق المؤتمر العلمي السنوي االول
لقسم الدراسات االجتماعية  25تشرين الثاني 2111

.48
-

السياسات االجتماعية في العراق/ناهدة عبد الكريم
السياسات الجتماعية السكانية في العراق/احمد جابر الصعب
دور شركات النفط االجنبية في قيام سوق العمل في العراق/توفيق يونان عبد هللا
الواقع االجتماعي والصحي للمسنين في العراق وسبل تطويره/خولة علي البير
اثر النوع االجتماعي (الجندر) في انتاجية المراة/قاسم عبود الدباغ
البيئة ذلك السهل الممتنع طرح حول التربية البيئية/دمحم علي حبيب الموسوي
واقع المراة العراقية في السياسات االجتماعية/كوكب صالح
عمالة االطفال والسياسات االجتماعية في العراق/كوثر عبد الحميد
سياسة اصالح الجانحين في المؤسسات االصالحية/رجاء دمحم صالح
السياسات االجتماعية وامن المواطن/كامل المراياتي
العلوم االجتماعية وادارة المؤسسات االجتماعية/هادي صالح العيساوي

المشروع االستراتيجي التعليم في العراق اوراق العمل والبحوث
والحوارات تشرين الثاني2119/

.49
-

بيت الحكمة

3000

النظام التعليمي في العراق الواقع ومتطلبات التغيير/كريم دمحم حمزة
تقرير عن المشروع االستراتيجي
التعليم في العراق المعوقات وافاق المستقبل ورقة للمناقشة
اعداد المعلم البرامج  ،وتطلعات المستقبل/كاظم كريم رضا
مقترحات بشان تطوير الواقع التعليمي في العراق/اياد دمحم صالح
اسباب الرسوب في المرحلتين المتوسطة واالعدادية من وجهة نظر الطلبة/سميرة
ظاهر دمحم

بيت الحكمة

3000

 التحديات التي تواجه النظم التربوية/وجدان عبد االمير الناشي -االصالح التعليمي وضرورة التغيير االيجابي/شذى خلف حسن

.51

اعمال الحلقة النقاشية حول كتاب التطهير الثقافي في العراق 23
مارس 2111م

.51

الندوة الفكرية االولى عن عهد االمام علي عليه السالم الى مالك
االشتر بعنوان عدالة الحاكم واالدارة
وثيقة مكة المكرمة التي وقع عليها العلماء المسلمون العراقيون

.53

تشجيع القتيات لالنخراط في التعليم دراسة في محافظة السليمانية
وصالح الدين وذي قار

.52

-

.54

3000

مركز الدراسات
الحضارية وحوار
الثقافات /القاهرة
/مصر
ديوان الوقف الشيعي

3002

ديوان الوقف الشيعي

3006

معهد المراة العراقية

3000

منهجية الدراسة
المنهج المستخدم في الدراسة
االنفاق على التعليم
قانون التعليم االلزامي رقم  002لسنة  0276المعدل
التعليم في العراق مع التركيز على تعليم االناث
المؤشرات االحصائية حول التسرب والرسوب
مؤشرات عن المحافظات الثالثة المشمولة بالدراسة
مؤشرات مهمة عن معوقات تعليم االناث
ملخص من نتائج الدراسات ذات الصلة

ورقة السياسات تسجيل الشركات بين القانون واالجراءات
(دراسة)

تجمع العراق بالتعاون
مع مركز المشروعات
الدولية الخاصة

شباط 3003

-

الوضع الحالي لتسجيل الشركات في العراق
المنهجية واوراق العمل
دراسة مقارنة
التوصيات

مكانة الحضارة االسالمية بين الحضارات االنسانية التاثير والتاثر

.55
-

وقائع اعمال المؤتمر الفكري السنوي الثالث الذي عقده مركز صالح الدين
االيوبي في جامعة تكريت بالتعاون مع بيت الحكمة للفترة من  17 – 16تشرين
الثاني 2119
ما اغفله المستشرقون من معلومات تاريخية في مؤلفات احمد بن ماجد بحر القلزم
انموذجا/صباح ابراهيم الشيخلي
التاثير المتبادل بين الحضارة االسالمية والحضارة الهندية في مجال العلوم/ياسر
عبد الجواد المشهداني
وسائل االتصال الحديثة ودورها في التاثر والتاثير في نشر الثقافة القرانية بين
حضارة االسالم والعربقتيبة فوزي جاسم
اثر الحضارة العربية االسالمية في مجتمع السودان الغربي/بشار اكرم جميل
دور بيت الحكمة البغدادي في ازدهار الحضارة االندلسية/دمحم بشير حسن راضي
التراث الزراعي في اشبيلية/جنان عبد الجليل
رؤية المستشرقة زيغريد هونكة لمقومات الحضارة العربية االسالمية في كتابها
شمس العرب تسطع على الغرب/نايف دمحم شبيب
القاسم المشترك بين الشرائع السماوي/علي غنيان دمحم
الصالت العلمية المتبادلة بين العراق وبالد الشام في القرن الثامن عشر االطباء
انموذجا/طارق نافع الحمداني
ماانجزه العرب في ميدان الدراسات التاريخية المعاصرة/ابراهيم خليل العالف
التوصيف الغربي لدور المراة في المجتمع العربي/صباح مهدي رميض
الجذور التاريخية التي ادت الى انعدام العدالة البيئية في امريكا نظرة مقارنة مع

بيت الحكمة

3000

-

.56

الحضارة العربية االسالمية/عفراء عطا عبد الكريم
دبلوماسية العالقات العثمانية المغربية والموقف االوربي منها – 0501
/201صالح خضر دمحم
تبلور شخصية المنقذ ارهاصات االسالم في الجاهلية/كاظم دمحم محراث
المعارف واالفكار الجغرافية عند شعوب الشرق القديم/عماد مطير خليف
رحلة طلبة العلم المغاربة الى البصرة سنة  025هـ 753/م/اسراء حسن فاضل
االمام الرازي ودوره في التاثر والتاثير الحضاري في كتابه اعتقادات فرق
المسلمين والمشركين/عماش فرحان المحمدي
اثر العلماء المغاربة في العلوم العقلية في مصر وبالد الشام ابان الحروب
الصليبية/علي سلطان عباس
السمات الوظيفية للخط العربي في العمارة العربية االسالمية/احمد هاشم ابراهيم
دور الحضارة االسالمية في ترسيخ مبادئ الحرية بين الحضارات االنسانية/حسام
ممدوح خيرو
الدور الحضاري للغة االرامية – السريانية في المشرق العربي القديم/عدنان حميد
طه
االسهامات العربية في المالحة البحرية ابن ماجد المالح انموذجا/قاسم حسن عباس
اثر الفلكي حبش الحاسب في الحضارة االنسانية/ضمياء دمحم عباس
االسالم والمغول التاثير والتاثر/سامي صالح الصياد
االوضاع االجتماعية في بغداد من خالل كتابات الرحالة االجانب في العهد
العثماني/احمد حسين عبد
المسائل التوافقية اللغوية بين االسبانية والعربية/رعد خلف الزبيدي

دراسات حول مشكلة المياه في العراق ( بحوث الندوة العلمية
التي نظمها قسم الدراسات الجغرافية بتاريخ 2119 /5 / 21
 تاثير سياسات دول الجوار على الموارد المائية في العراق/احمد عمر الراوي -االنهار العربية اوضاعها الجغرافية وتنظيمها القانوني (دجلة والفرات

مركز المستنصرية
للدراسات العربية
والدولية/الجامعة
المستنصرية

3002

-

انموذجا)/قاسم شاكر محمود
ادارة الموارد المائية واثرها في استخدام المياه المنزلية/دمحم السامرائي
االبعاد الجغرافية لظاهرة جفاف الموارد المائية في محافظة ديالى/دمحم يوسف حاجم
تصميم السدود المائية باستخدام مستخلصات المعلومات الهدرولوجية/فاروق دمحم
علي
الطلب على المياه في العراق وفقا الستخداماتها المختلفة/سوسن صبيح
السلوك الدوري لبعض الخصائص الهيدروكيمائية لشط العرب/وسن صبيح حمدان
دوافع الصراع ومحفزات التعاون على المياه لحوضي دجلة والفرات/نوار جليل
هاشم

 .57الجماعات المسلحة جدل االرهاب والمقاومة /حلقة نقاشية
-

اشكالية العنف المسلح في الواقع العراقي مقاربة سايكو -سوسيولوجية (نفسية –
اجتماعية)/لؤي خزعل خبر
المليشيا بين االرهاب والمقاومة/شمخي جبر
كتل متدججة بالسالح وبالتاريخ ايضا/جمعة عبد هللا مطلك
فهم المقاومة/عمار السواد

 .58يا فاطمة الزهراء
بحوث المؤتمر العلمي الثاني في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء
(ع)  /تحت شعار الحوزة والجامعة نهوض متواصل لبناء المجتمع
الصالح المنعقد على قاعة جامعة الكوفة
-

مالمح الشخصية الزهراء في نهج البالغة دراسة بالغية/مرتضى عباس فالح
حجاب المراة والتحدي الحضاري الزهراء (ع) انموذجا /ابتسام سعدون دمحم النوري
معالجة االنحرافات االجتماعية في ضوء فكر الصديقة فاطمة الزهراء (ع) /
تماضر حميد مهدي الفياض
دور المراة في التربية االسرية انموذجا السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم/صالح

المركز العراقي
للمعلومات والدراسات
بالتعاون مع مركز
مدارك للدراسات
والبحوث
المركز الفاطمي
للدراسات والتنمية
البشرية

3007

3002

-

نهير راهي الموسوي
شخصية الزهراء (ع) واثرها التربوي في االسرة المسلمة/ماجدة عبد االله
الخزرجي
الدور االجتماعي والتربوي للزهراء (ع) في المجتمع االسالمي/شروق كاظم
االليات الحداثوية في خطبة فدك للزهراء سالم هللا عليها/حنان عزيز العبيدي
الزهراء عليها السالم في قول البغاء/محسن مهلهل عبد هللا البهادلي
شخصية الزهراء (ع) في تربية اوالدها/دمحم هادي حسن
صورة الزهراء (ع) في نهج البالغة وتجلياتها في المعاجم اللغوية/حميد سراج
جابر
فاطمة الزهراء (ع) بين الدين وتهذيب المجتمع/عبد الباسط الخفاجي
ثقافة العنف في المجتمع والرؤية االسالمية/سندس دمحم عباس
مقاربات في المسالة الطائفية/عماد هادي عبد علي
الغزو الثقافي االساليب والحلول/حسين لفته حافظ
تفعيل االرشاد التربوي في المدارس والجامعات العراقية/حازم الميالي

تحت شعار بالوعي القانوني والوطني تعمر االوطان (اوراق
المؤتمر االول للتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني /بغداد/فندق
الرشيد 2113/3/12 – 11

.59
-

المقومات الدستورية للوحدة الوطنية في العراق/حنان دمحم القيسي
تنمية ثقافة الوعي القانوني نحو ضمان استثمار المعرفة/نصير جبار الجبوري
نشر ثقافة الوعي بالقانون االهمية االليات/جالل ابو زيد
تطبيقات الوعي بالقانون في مجال العمل الدولي ومجال االستثمار العالمي/محي
الدين عشماوي
معايير تطبيق العدالة االنتقالية/عادل ماجد
تطبيقات الوعي القانوني حماية بيئة العمل/فراس عبد الرزاق
قانون حماية المستهلك العراقي ودوره في تنمية الوعي القانوني/شروق عباس

مجلس الوزراء/مكتب
وزير الدولة لشؤون
مجلس النواب

3002

-

فاضل
اتفاق التحكيم في عقود التراخيص النفطية/صفاء تقي العيساوي
-0اهمية تحديد المفهوم القانوني لالستثمار في المناطق الحرة في تكوين الوعي
القانوني الالزم فيما يتعلق بمشاريع االستثمار  -3اثر الوعي بالقانون في تفسير
العبارة الشائعة ( 3ورقة عمل) /اسيل باقر جاسم
دراسة االطر القانونية لتنمية ثقافة المواطنة/عمار حبيب المدني
الحماية التشريعية للحقوق الزوجية للمراة العراقية/رقية دمحم عباس
التوعية بحقوق المستثمر االجنبي والتزاماته دراسة في قانون االستثمار العراقي)
/طارق كاظم عجيل
دور الثقافة القانونية في الحد من ظاهرة هجرة االموال العراقية وسبل جذبها الى
وطنها/حيدر وهاب
الحماية الجنائية الموضوعية للطفل دراسة مقارنة/اسراء دمحم علي سالم
العدالة االنتقالية ودورها في بناء الوعي القانوني في العراق/حيدر يحيى الشبلي
التطبيق العملي للثقافة القانونية مجال صياغة العقود/دمحم عبد الظاهر حسين
البناء االجتماعي وقيم الموطنة/كامل جاسم المراياتي
المواطنة ودورها في دعم المشاركة السياسية/احمد دمحم رفعت
دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الوحدة الوطنية دراسة في االطر
االستراتيجية في ظل التجربة العرقية/عالء عكاب خلف
المواطنة اساس بناء الدولة /بو جمعة غشير
اهمية التسامح في بناء الوعي الوطني/حمدي محمود سالمة
اهمية ثقافة التسامح في بناء الوعي الوطني/غزوان يحيى يوسف
العدل والمساواة واثرها في تدعيم المواطنة/دمحم عبد المجيد اسماعيل
المواطنة اساس بناء الدولة/احمد شعبان الشاهد
الوعي االجتماعي بالقانون في العراق بين الواقع والمستقبل/باقر جاسم دمحم
الوطن والمواطنة الحقوق والواجبات/علي حسن
المواطنة والدولة بين االختبار واالختيار ثالثية (مواطنة /قانون/دولة) /الدكتور

-

.61
-

متعب مناف
اصالة الدور الرسالي للمراة في التمكين الذاتي والخارجي في المنظومة االجتماعية
/شيماء مهدي دمحم
المواطنة اساس الدولة /سعد افضالة حمزة
اليات تنمية ثقافة الوعي الوطني للشباب العراقي في مجال العمل السياسي/عبد
الكريم كاظم عجيل الشويلي
اثر تشريعات الجنسية على حقوق المواطنة/حسن فضاله موسى
الدولة وجدلية المواطنة/حكمت البخاتي
وزارة التعليم العالي
التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية في العراق بعد عام
والبحث العلمي/
 2113مجموعة البحوث المشاركة بالمؤتمر العلمي السادس
الجامعة المستنصرية/
للمركز المنعقد للفترة  23-22مايس 2111
مركز المستنصرية
التراخيص النفطية ودورها في مستقبل الصناعة النفطية بالعراق/احمد عمر الراوي
للدراسات العربية
تقييم اداء االقتصاد العراقي بعد عام /3002عمرو هاشم دمحم
والدولية
تحليل التغيرات في توجهات السياسات االقتصادية في العراق/فالح خلف علي
الربيعي
االنتاج الزراعي في العراق الواقع والمعوقات للفترة من  3002لغاية
/3002ازهار احمد الحميري
استراتيجيات مكافحة ظاهرة الفقر في العراق/مصطفى جليل ابراهيم
الواقع السياحي في العراق وامكانيات تطويره محافظة البصرة انموذجا/سوسن
صبيح حمدان
قراءة في ماهية النظام السياسي في عراق التغيير/نظلة الجبوري
التحول الديمقراطي في العراق بعد عام /3002منى حسين عبيد
اشكاليات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان/شذى زكي حسن
اهمية التوثيق التاريخي للتحوالت الجارية في العراق الجديد قراءة منهجية /علي
البديري

3000

-

.61

المسار الديمقراطي في العراق/صبا حسين مولى
بدايات الحياة الحزبية في العراق في عهد الحكم الوطني /0251 – 0233سمير
عبد الرسول العبيدي
دراسة تاريخية مقارنة للموقف الشعبي العراقي من المعاهدة العراقية – البريطانية
 0233واالتفاقية العراقية – االمريكية عام /3002بيداء محمود احمد
شط العرب في ضوء الخالف العراقي – االيراني رؤية مستقبلية /نوار جليل هاشم
التلوث البيئي في احياء مدينة بغداد سكان زيونة نموذجا/عباس التميمي
دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي الديمقراطي /عادل حمزة عثمان
واقع حقوق الطفل في العراق عام /3002بشرى محمود صالح الزوبعي

العراق وعالقته الخارجية ( الواقع والطموح )
-

السياسة الخارجية العراقية بين المعوقات الداخلية والمحددات الخارجية /شيماء
معروف
التماسك االجتماعي وفاعلية السياستين الداخلية والخارجية للعراق للفترة – 2002
/3000رعد قاسم صالح
العالقات العربية العراقية الواقع واالفاق/احمد سلمان دمحم
العالقات العالاقية السورية الواقع وسبل التعاون/وداد جابر
العالقات العراقية السعودية واثرها في امن الخليج/وداد جابر غازي
العالقات العراقية الكويتية دراسة ازمة ميناء مبارك/ظفر عبد مطر
العالقات العراقية االماراتية /3000 – 0220صبا حسبن مولى
العراق ومجلس التعاون الخليجي العالقات العراقية القطرية انموذجا /بيداء محمود
احمد
مستقبل العالقات العراقية االمريكية دراسة في المتغيرات المؤثرة /علي هادي
حميدي الشكراوي
العالقات العراقية الروسية وضرورات المصلحة العراقية دراسة تاريخية سياسية/
بيداء محمود احمد

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي/
الجامعة المستنصرية/
مركز المستنصرية
للدراسات العربية
والدولية

3003

 العراق في االدراك االستراتيجي الصيني /حيدر علي حسين توجهات العراق الخارجية نحو شرق اسيا/حازم عبد الحميد النعيمي -دور العراق في المنظمات الدولية /شذى زكي

.62

التغير في المنطقة العربية الدوافع واالسباب وموقف الدول منها
-

الدوافع االقتصادية واالجتماعية للتغيير الخاصل في االنظمة السياسية العربية (
ثورات الربيع العربي)/احمد عمر الراوي
اثر الجيو اعالم في حركة التغيير العربي( الربيع العربي)/مثنى مشعان المزروعي
التغيرات السياسية في سوريا بين مطالب الداخل وضغوط الخارج /شذى زكي
حسن
التغيير السياسي في تونس دراسة تاريخية سياسية/سؤدد كاظم مهدي
دور مصر االقليمي مابعد الثورة /35يناير /3000ظفر عبد مطر
الموقف التركي من التغييرات في المنطقة العربية/احمد سلمان دمحم
الموقف االيراني من الثورات العربية/شيماء معروف فرحان
الموقف الروسي من التغييرات في المنطقة العربية/احمد سلمان دمحم
موقف االتحاد االوربي من الثورات العربية/شيماء معروف فرحان

.63

ندوة  :الندوة العلمية التخصصية نهر دجلة شريان حياة مدسنة
الموصل حزيران  ( 2113ملخصات البحوث المشاركة )

.64

المراة في مجلس النواب (الدروس المستخلصة عن دراسات
الحالة)

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي/
الجامعة المستنصرية/
مركز المستنصرية
للدراسات العربية
والدولية

مكتب مجلس النواب
العراقي فرع نينوى
بالتاعون مع مركز
بحوث السدود
والموارد المائية/
جامعة الموصل
المعهد العراقي

3003

3002

3002

-

يقوم التقرير بتفصيل الدروس المستخلصة من البرلمانيات العراقيات (المشاركات
ضمن برنامج دعم قدرات البرلمانيات – مشروع تعزيز الديمقراطية لفترة ما بعد
االنتخابات) انطالقا من تجاربهن في مجلس النواب ابتدائا من انتخابهن في اذار
 3000وحتى تموز  3002ويشكل هذا التقرير تقريرا عن الممارسات الفضلى
ودراسة الحالة
لمحة تاريخية عن البرلمانيات العراقيات
الوضع الحالي للبرلمانيات العراقيات
مقارنة البرلمانيات العراقيات مع البرلمانيات االقليميات
العوائق في البرلمان وخارجه
توصيات للبرلمانيات

ورشة عمل  :مسؤولية االجهزة الرقابية في مكافحة الفساد
المنعقدة بتاريخ 2112/7/5

.65
-

هيئة النزاهة

3003

مسؤولية االجهزة الرقابية في مكافحة الفساد/دمحم حبيب خالد الموسوي
ورقة عمل بعنوان دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد
دور المجلس المشترك لمكافحة الفساد في مجال تطبيق خطط وسياسات مكافحة
الفساد /المجلس المشترك لمكافحة الفساد
دور المفتش العام مكافحة الفساد وعالقته باالجهزة الرقابية تكامل ام تعارض/نوار
دهام الزبيدي
االطار الرقابي لمجالس المحافظات وفق قانون  30لسنة /3002عباس حسن علي
الدهلكي
تقييم االداء

 .66برنامج دعم قدرة البرلمانيات مشروع تعزيز الديمقراطية للفترة ما
بعد االنتخابات 2113 – 2111

المعهد العراقي

3002

 .67حقوق المراة في الديانات والمعتقدات اعمال مؤتمر االديان السنوي
الثالث لسنة  2111بيت الحكمة
-

حرية المراة ومكانتها الدينية والفكرية /محمود عباد الجبوري
الحقوق العلمية واالسرية للمراة في االسالم/عبد القادر القيسي
فلسفة الزواج بين القران والكتاب المقدس/هاجر دوير
حقوق المراة بين االعجاز القراني والتفسير العلمي/نادية فاضل
المراة في شيباك الدين اليهودي/علي جبار
الدور الثقافي للمراة اليهودية في بغداد/لقاء شاكر
االسالم وحقوق المراة العلمية دراسة تاريخية/وجدان فريق
دور المراة في الديانة السومرية القديمة/عامر عبد زيد
المراة والتعليم/فاطمة انور سعيد
مكانة وحقوق المراة في الديانات السماوية/وفاء احمد سعيد
حقوق المراة بين الدين والتشريع اليهودي/عبير سهام مهدي
دور المراة في حركة التعليم وبناء المؤسسات الثقافية في العصر االسالمي/خالد
خليل حمودي
تنمية مهارات المراة التفكير للمراة واثرهما في اتخاذ القرار االخالقي/محاسن
مهدي خلف
حقوق الزوجة في الديانات الثالثة/سالمة الموسوي
المراة وحرية العمل في العراق القديم/عادل هاشم علي
صورة المراة في االديان السماوية/اسماء جميل
داللة المراة في القران الكريم/ايمان صالح
اسباب ازدياد دوافع ومعتقدات استقراء الفنجان والكف من وجهة نظر النساء في
مدينة بغداد بعد حرب /3002اسماء محي
حق المراة في المساواة في الحضارات القديمة والديانات السماوية واثرها على
واقعنا المعاصر/عبد هادي فريح القيسي

بيت الحكمة  /بغداد

2113

 حق المراة بالعمل ودورها في التنمية االقتصادية/وسام شفيق الجنابي -االثار المترتبة على الطالق في االديان السماوية الثالثة/هناء دمحم حسين

 .68واقع مشكالت االثنيات واالقليات في العراق (المؤتمر العلمي الثاني)
-

بيت الحكمة  /بغداد

2112

اثنيات واقليات العالم رؤى انثروبولوجية/قيس النوري
االنسان االثنية وطبيعة البناء االجتماعي للمجتمع العراقي/صبيح عبد المنعم احمد
الذاكرة المستنبتة في بناء ذاكرة وطنية لالقليات واالثنيات العراقية/جعفر نجم نصر
بناء الذاكرة االيجابية في مجتمع تعددي محو مشروع لبناء ذاكرة ايجابية/نعمة
العبادي
الدستور واالقليات االثنية سوسيولوجيا التعدد في الوحدة/ناهدة عبد الكريم حافظ
مقاربات نظرية في سوسيولوجيا الهوية انبعاث الهويات الفرعية والبحث عن االمة
العراقية في عراق ما بعد /3002علي طاهر الحمود
اقليات في مهب الريح نحو حماية قانونية لالقليات في العراق/سعد سلوم
المسيحي والديانات االخرى /االب سعد سيروب
واقع االقليات واالثنيات في العراق/وعد حمد مطو
الكاكائية دراسة انثروبولوجية/ريسان عزيز
االثنيات والهوية الوطنية العراقية في عصر اجيال االنترنت /عبد الواحد مشعل
الجالية العراقية في المانيا/حامد السهيل
اشكالية التمركز االثني في المجتمع العراقي/محمود شمال حسن
الكرد الفيليون وسياسات التهميش والتهجير /فرديونكريم مالك
حقوق االقليات في العراق نحو بناء دور فاعل للمكونات/اسماء جميل رشيد
الراسمال االجتماعي واالقليات في العراق في سوسيولوجيا الهوية العراقية/علي
وتوت

 .69وقائع اعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني لقسم الدراسات
السياسية (عالقات العراق الدولية وانعكاساتها على االداء السياسي)
 -الدبلوماسية العراقية المسيرة واالفاق/محمود علي الداوود

بيت الحكمة  /بغداد

2112

-

االداء الدبلوماسي العراقي في ضوء التجاذبات السياسية/عبد السالم بغدادي
اثر المحددات الداخلية في فاعلية الدبلوماسية العراقية/فكرت نامق العاني
الدبلوماسية العراقية بين السلب وااليجاب/قحطان الحمداني
السياسة الخارجية العراقية وامكانيات التفاعل االقليمي/ستار جبار عالي
العراق ودول الجوار قراءة في المواقف المتضاربة/دهام دمحم العزاوي
موقع العراق البحري وتحديات دول الجوار البحرية دراسة جيوبوليتيكية/قاسم دمحم
عبيد
توجهات السياسة الفرنسية ازاء العراق في عهد الرئيس ساركوزي/ستار الجابري
العالقات العراقية الروسية وضرورات المصلحة العراقية/عامر هاشم
العالقات العراقية االردنية رؤية مستقبلية/منى حسين عبيد
العالقات العراقية الكويتية واشكالية الفصل السابع/سرحان العباسي
العالقات العراقية الكويتية وازمة ميناء مبارك/ابراهيم العبيدي
التخطيط للدبلوماسية العراقية دبلوماسية المستقبل دبلوماسية التفاعل/كوثر عباس
الربيعي
دبلوماسية التفاوض ودورها في تفعيل سياسة العراق الخارجية/خيري عبد الرزاق
العالقات العراقية االماراتية  3002 – 0270دراسة تاريخية سياسية/صبا حسين
مولى
اداء الدولة العراقية السياسي وادوار العراق االقليمية واقع العالقة ومستقبلها/خضير
عباس عطوان
التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية العراقية في عالم متحول/جالل كاظم القيسي
رؤية تاريخية لنشاة وتطور العالقات السياسية العراقية االردنية للمدة – 0230
/3002زينب عبد الحسين الزهيري
العراق واالمم المتحدة قضية الخروج من الفصل السابع/عبد الجبار عيسى عبد
العال السعيدي
مظاهر العنف الداخلي في العراق ودور دول الجوار فيه النتائج والحلول/احمد
فاضل جاسم داود

 العراق ودول الجوار (ايران نموذجا)/نغم نذير شكر القانون الدولي وسلطات مجلس االمن حالة العراق انموذجا /عادل حمزة عثمان -العالقات السياسية واالقتصادية العراقية التركية بعد احداث عام /3002عالء عكاب

 .71وقائع المؤتمر الدولي مقومات السلم االجتماعي قراءة اسالمية في
ضوء الواقع المعاصر (  3 -1نيسان ( )2114الكتاب االول)
 المحور االول  :التاصيل االسالمي للسلم والسالم االجتماعي
-

السلم والسالم هما لغة االسالم  /عبد الحي عزب عبد العال
السالم من منظور اسالمي/جمال دمحم فقي
ترسيخ مبادئ السلم االجتماعي دراسة في ضوء الوثيقة النبوية /صالح دمحم زكي
قواعد السلم والتعاون العالميين في النظام االسالمي/بشير خليل الحداد
مقومات السلم االجتماعي في االسالم/دمحم خليل جيجك
قواعد واصول االسالمية في ترسيخ السلم/رزكار سليمان مولود
االمن ودوره في المحافظة على السلم االجتماعي في ضوء السنة النبوية/فرست
عبد هللا يحيى

 المحور الثاني  :توجهات السلطان صالح الدين االيوبي
السلمية واستثمارها في الواقع المعاصر
-

صالح الدين االيوبي النموذج االرقى للتسامح والتعايش/حكيم احمد مام بكر
خوشناو
صالح الدين االيوبي ودعوته للسلم االجتماعي/منجد مصطفى بهجت
االيوبيون في مدينة الخليل الداللة والتاريخ/تقي الدين عبد الباسط التميمي
حرية الفكر والتسامح في منهج صالح الدين االيوبي/شوكت عارف دمحم
الكورد والتماسك االجتماعي صالح الدين االيوبي نموذجا/قادر مجيد حسين

 المحور الثالث  :االخالق السياسية من منظور اسالمي واثرها
على نبذ التعصب واالستبداد بالراي

جامعة صالح الدين /
اربيل  /كلية العلوم
االسالمية

2114

-

النزعة االخالقية واالنسانية في الفكر السياسي االسالمي/خميس غربي حسين
العجيلي
االخالق السياسية من منظور اسالمي واثرها على نبذ التعصب واالستبداد
بالراي/اميمة دمحم محمود غريز
ثقافة التسامح اثناء االزمات رؤية اسالمية/جتو حمد امين سمايل الهورمزياري
فقه التسامح في ضوء التباين الفقهي واثره في السالم االجتماعي/احمد كريم دمحم
العزاوي
االخالق  ،الدين  ،السياسة ،اتصاال وانفصال/عبد الباري مجيد المدرس
منظومة قيم االخالق السياسية/امين موسى ابوالوي
التسامح الديني والطائفي في روسيا/احمد عبد الحافظ فواز

 المحور الربع  :اثر الحوار البناء على ازدهار المجتمع
وتجسيد السلم والسالم
-

الحوار وادابه واثره على ازدهار المجتمع/دمحم سيد احمد شحاته
دور الحوار البناء في اقامة السالم على ضوء صلح الحديبية/جعفر الهدوي بن
حمزة المليباري
اثر الحوار البناء على ازدهار المجتمع وتجسيد السلم والسالم/مهدي قادر
السلم االجتماعي واليات تفعيله الحوار الديني نموذجا/فتحي جوهر فرمزي
حوارات االديان والحضارات ودورها في تكريس التعايش السلمي العالمي
(حوارات ائمة اهل البيت عليهم السالم الهادئة نموذجا)/دمحم حسن معصومي
الحوار القراني واثره في التعايش والسالم/هادي رضوان

 المحور الخامس  :التعايش السلمي الديني والسياسي
 اسس التاعيش مع االخر/علي محي الدين قره داغي -فلسفة التعايش السلمي بين االديان/عرفات كرم

 المحور الخامس  :التعايش السلمي الديني والسياسي (الكتاب
الثاني)

.71
-

التعايش الديني اسسه الفكرية وثمراته في االسالم/دمحم شاكر دمحم صالح
البعد الديموغرافي للتعايش السلمي/فراس عباس فاضل البياتي
التعايش السلمي الديني والسياسي/ابراهيم بن حبيب الكروان السعدي
الفتن واثارها على السلم االجتماعي/عكاب يوسف جمعة
التعايش السلمي بين االديان السماوية دراسة مقاصدية /شوكت زين العابدين دمحم

 المحور السادس  :ضمان الحريات العامة والخاصة في االسالم
-

ثقافة االختالف في ضوء الفكر االسالمي/اسماعيل ابا بكر علي
ضمان الحريات العامة والخاصة/عبد الحميد محمود غانم
الحريات العامة والخاصة في االسالم/علي دمحم مصطفى ديهوم
حرية الراي من منظور اسالمي/مهرزاد دمحم رسولي
سبق االسالم في ضمان حماية الحريات االساسية/علي اجقو /وفاء دريدي
االعتراف باالخر قيمة اسالمية حضارية/ادريس قادر حمد امين
عقبات في طريق التعايش السلمي التعصب نموذجا /صالح عريبي عباس

 المحور السابع  :االسالم والمجتمع المدني
-

االسالم والمجتمع المدني/دمحم شريف احمد
السلم االجتماعي طريق لبناء الوطن العهد المدني نموذجا/ابراهيم صالح الهدهد
السلم االجتماعي واشكالية الثابت والمتحول في فهم مقاصد الشريعة االسالمية/سعيد
الحسين عبدولي
تصورات في ضبط المفاهيم السياسية/علي دمحم علي الطنازفتي
تغيرات المجتمع واثرها على السلم االجتماعي من منظور الفكر االسالمي/دمحم خليل
خير هللا

 المحور الثامن  :الوسطية من مرتكزات السلم االجتماعي في

جامعة صالح الدين /
اربيل  /كلية العلوم
االسالمية

2114

االسالم
-

اثر منهج الوسطية االسالمية في ترسيخ السالم االجتماعي/عارف علي عارف
القره داغي
الوسطية ودورها في التعايش السلمي من منظور اسالمي/حسن سرباز
السلم االجتماعي بين رحابة الدين وضيق التعصب/ايمن فتحي الحجاوي
مقاصد االسالم في توفير االمن للمجتمع/اسماعيل دمحم قرني
دور مقاصد الشريعة الضرورية في تحقيق السلم االجتماعي/اركان يوسف حالوب
ثقافة السالم في االسالم وتحديات الواقع دراسة مقارنة/رهيف االمير جمال الدين
االيوبي

 المحور التاسع  :االعالم واثره على السلم االجتماعي
-

مزالق حرية االعالم واثرها في السلم االجتماعي/رقية بوسنان
سحر الكلمة في بناء المجتمع/رئيف جورج خوري
النقد بين البناء والهدم رؤية اسالمية/رائد امير عبد هللا الراشد
الشعر الصوفي الفارسي واثره في اقامة السلم االجتماعي/عبد الكريم علي جرادات
صناعة الفتوى اعالميا واثرها في السلم االجتماعي/دمحم امين حسن غالية
دور علماء الشريعة في ترسيخ السلم االجتماعي/كمال صادق ياسين
دور االعالم في ترسيخ التعايش السلمي بين المكونات/ادم عبد الجبار بيدار

 .72المؤتمر االول للقوى السياسية العراقية للمصالحة الوطنية تحت
شعار (ستبقى القوى السياسية العراقية ركيزة حقيقية وضمان
النجاح العملية السياسية والمصالحة والوفاق 2116/12/16

اعداد مازن الياسري

2116

 الفصل االول  :المصالحة السياسية -الفصل الثاني  :مؤتمر القوى السياسية يرى النور

 .73مؤتمر االفتاء العراقي برعاية سماحة اية هللا الفقيه السيد حسين
الصدر (دام ظله) انعقد مؤتمر االفتاء العراقي تحت شعار ( يدا بيد

مؤسسة الحوار
االنساني

2116

نحو اسالم واحد وعراق موحد)  15اذار 2116
 .74تعبئة الراي العام لتعزيز حقوق االنسان والمصالحة الوطنية (اراء
ومعالجات)

المركز العراقي للتنمية
والحوار الدولي

2116

الفصل االول  :من مبادئ حقوق االنسان
الفصل الثاني  :المصالحة الوطنية العقبات والمستلزمات
الفصل الثالث  :الحاجة لتشريع تقدمي لالحوال الشخصية
الفصل الرابع  :مكافحة الفساد ونشر مبادئ المساءلة والشفافية والرقابة والديمقراطية
الفصل الخامس  :دور الطبقة الوسطى في البناء الديمقراطي
الفصل السادس  :االدارة الالمركزية والهيكل الفدرالي للدولة

 .75المؤتمر االول للعواصف الترابية وتاثيراتها البيئية (االسباب
والمعالجات) بغداد  18-17تشرين االول ( 2112مستخلصات
بحوث)
 .76دور الفلسفة ومشكالت الواقع الفكري المعاصر ( اعمال المؤتمر
الفلسفي الحادي عشر المنعقد في تاريخ  7-6تشرين االول2112/
الجلسة العلمية االولى  :الفلسفة والتنوير في الواقع المعاصر
 فلسفة التقدم والتنوير في الحضارة بين الشرق والغرب /امل مبروك عبد الحليم فكرنا المعاصر بين الفلسفة وااليدولوجيا /علي عبد الهادي المهرج قراءة في جدلية الفلسفة والتنوير /نظلة الجبوري المصطنع واالصطناع في واقعنا المعاصر/سالي محسن لطيفالجلسة العلمية الثانية  :الفلسفة والخطاب الديني
 الديناميكية الحيوية بين برجسون وبريغوجين/علي حسين الجابري -التاؤيل في الخطاب الفلسفي العراقي المعاصر (نماذج منتخبة)  /حسن مجيد

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي /جامعة
بغداد /كلية العلوم/قسم
علم االرض
قسم الدراسات
الفلسفية في بيت
الحكمة

2112

2113

العبيدي
 االنسان في فلسفة الديانة االيزيدية/ارشد حمد محو توظيف النص القراني في فلسفة ابن سينا من التفسير والتاويل الى الواقع /اياد كريمالصالحي
 ادلة اثبات وجود هللا عند ديكارت /كرستينا قيس هادي الفلسفة ومشكلة القراءة في الدراسات االنسانية/زاهدة دمحم الشيخ التصوف عند الكورد المال جزيري واحمد االلخاني انموذجا /سليمة ناصر حسينالجلسة العلمية الثالثة  :الفلسفة والعلوم
 فلسفة االخالق الطيبة/ريبوار سوه يلي المسائل المنطقية في رسائل الكندي الفلسفية ومصنفاته العلمية/نضال ذاكر الحكمة القرانية في ضوء بعض الحقائق الطبية/رغد سليم الفلسفة والرياضيات بين الحل واالشكالية/طالب حسين كطافة القيمة المعرفية بين الفلسفة العلوم الصرفة/فارس عزيز المدرس العالقة بين تاريخ العلم وفلسفتها دراسة تحليلية نقدية/حسن حسين صديق الجلسة العلمية الرابعة  :الفلسفة والسياسة فلسفة االعالم العراقي في تغطية االزمة السياسية لعام  3003قراءة تحليلية فينماذج خبرية/خضر ردوملي
 فلسفة السياسة واالخالق عند امانوئيل كانت/مؤيد بركات حسن اسبينوزا وجدلية العالقة بين الدين والسياسة /منتهى عبد جاسم -التعايش وقبول االخر قراءة كانتيه/نوزاد جمال

 .77حقوق الطفل في الديانات والمعتقدات ( اعمال المؤتمر العلمي
السنوي الرابع لقسم دراسات االديان لبيت الحكمة ) 2112
البحث االفتتاحي
 -حق البناء النفسي للطفل/دمحم صالح عطية

بيت الحكمة /قسم
دراسات االديان

2114

الجلسة العلمية االولى :
 حقوق الطفل في العراق ضياع بين النص القانوني والواقع التطبيقي /حنان القيسي الطفل وحقوقه بين اليهودية واالسالم /لقاء شاكر الشريفي دور الخصائص النفسية واالجتماعية للبيئة االسرية في اضطراب فرط النشاطالحركي لدى تالميذ المدارس االبتدائية /عدنان علي حمزة
 مشكالت الطفل في المرحلة االبتدائية دراسة اجتماعية /بروين حسين عليالجلسة العلمية الثانية :
 تربية الطفل وتوجيهه نحو التعليم االسالمي (سعادة المجتمع) /عبد هادي فريحالقيسي
 تربية الطفل لدى جون ديوي النظرة الحديثة في التعليم/والء مهدي الجبوري حقوق الطفل في الشريعة االسالمية والمواثيق الدولية /عبد الجبار زين العابدين الطفولة في منظور علم االجتماع /وفاء احمد سعيد البياتي مشكالت الصحة النفسية لالطفال االيتام/اسماء عبد محي شاتيالجلسة العلمية الثالثة :
 الرؤية االخالقية للطفولة بين الفلسفة االسالمية والغربية /محاسن هادي خلف اثر االسرة في وقاية الطفل من الجريمة /مياس ضياء باقر قبسات تفسيرية في حقوق الطفل اليتيم دراسة موضوعية /نضال حنش شبارالساعدي
 التربية االسالمية الصحيحة للطفل /سناء عليوي حقوق االطفال ذوي االعاقة في الفقه االسالمي والقانون العراقي /هيفاء دمحم عبدزيد
 التواصل االلكتروني واثره على براعم المجتمع العراقي االنترنيت انموذجا /عليجبار عناد
الجلسة العلمية الرابعة :
 احقية حضانة الطفل عند الفرقة بين الزوجين دراسة مقارنة بين الشريعة االسالميةوقانون االحوال الشخصية /رياض مشعل عبد

-

حقوق الطفل في االسالم قبل الوالدة (الجنين) /يعقوب ناظم السعدي
الطفولة في التراث العربي واالسالمي /نداء نجم الدين احمد
التحديات التي يواجهها الطفل العربي في عصر العولمة واالعالمية انموذجا /فاطمة
زبار عنيزان
التربية والتعليم واثرهما في بناء الطفل المسلم تربويا وعلميا /عادلة علي ناجي
السعدون

 .78استراتيجية بناء دولة العراق بعد االنسحاب االمريكي (المؤتمر
السنوي لقسم الدراسات السياسية)
الجلسة العلمية االولى :
 الواقع السياسي الحالي وتداعياته على التخطيط االستراتيجي للدولة العراقية /عامرهاشم عواد
 االنتخابات العامة وعملية بناء الدولة العراقية /ستار جبار عالوي العالقات العراقية – االمريكية في ضوء اتفاقية االطار االستراتيجي /منى حسين نحو استراتيجية وطنية لبناء الدولة العراقية /خضر عباس عطوانالجلسة العلمية الثانية :
 السياسة الخارجية العراقية واالداء الدبلوماسي العراقي /محمود علي الداود السياسة الخارجية العراقية بعد عام /3002علي دمحم علوان تخطيط السياسة الخارجية العراقية في مطلع العقد الثاني من القرن الحاديوالعشرين دراسة مستقبلية /حسين عالوي خليفة
الجلسة العلمية الثالثة :
 مرتكزات الدفاع واالمن في بناء الدولة العراقية الوطنية /دمحم احمد عزت معيار الوطنية والمواطنة في تشكيل االجهزة االمنية والعراقية /صباح عبد الحميدالشيخلي
 -االطار االستراتيجي في بناء الجيش العراقي بعد االنسحاب االمريكي /وليد عبد

بيت الحكمة /قسم
دراسات السياسية

2111

الجبار العنبكي
الجلسة العلمية الرابعة :
 التعليم العالي العراقي الواقع والتحديات /سرحان العباسي ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي /بركة بهجت احمد حقوق االنسان في التشريعات العراقية قراءة في ضوء البناء االستراتيجي/مها دمحمايوب
الجلسة العلمية الخامسة :
 نحو استراتيجيات جديدة الدارة االقتصاد العراقي في ظل اقتصاد احادي الجانب/احمد عمر الراوي
 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في العراق وحدة االهداف وواقعية الحلاالقتصادي /ستار البياتي
 تكييف السياسات االقتصادية في ظل االختالالت الهيكلية في العراق بعد /3002عمرو هاشم دمحم
الجلسة العلمية السادسة :
 االنسحاب االمريكي من العراق ومعادلة االمن والسيادة /كوثر عباس الربيعي مفهوم المواطنة ودورها في بناء الدولة العراقية /عبير سهام مهدي حماية االطفال والنساء في اوقات النزاعات المسلحة واقع حقوق االطفال والنساءفي العراق بعد عام  /3002اسراء عالء الدين

 .79حقوق االنسان في الديانات والمعتقدات (اعمال مؤتمر االديان
السنوي الثاني لسنة ) 2111
الجلسة العلمية االولى :
 التالزم بين حق التفكير واالعتقاد /دمحم صالح عطية حق الحياة لالنسان في القران والسنة/داود سلمان صالح حقوق الطفل بين االسالم والمعاصرة حقوق الطفل في العراق نموذجا /نظلة احمدالجبوري

بيت الحكمة /فسم
دراسات االديان

2111

 التعايش السلمي في الديانة االيزيدية الكرافة نموذجا /وليد عبد الحميد خلف الفكر الديني بين الجوهر والتصورات /رؤوف احمد الشمري الوضع االجتماعي للمراة في الديانات االيزيدية القديمة /رضا الموسويالجلسة العلمية الثانية :
 حقوق االوالد في التعليم /علي مجدي عالوي االحكام المتشابهة في الكتب السماوية المقدسة القران الكريم واالنجيل /عمرالجباري
 المبادئ االساسية المشتركة في امكانية التسامح والتحاور بين الدين االسالميواالديان االخرى /هادي دويج العتابي
 حرية التفكير واالعتقاد بين الفلسفة والدين قراءة في كتاب (قصة النزاع بين الدينوالفلسفة للدكتور توفيق الطويل)  /ثائر عباس النصراوي
 حق التعليم في التشريع االسالمي والشريعة الدولية والقوانين العراقية وواقع التعليمفي العراق/دمحم السعدون
 -حق المراة في االرث بين عدالة الشرع وظلم العرف /نادية فاضل

 .81واقع الفلسفة في اواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي
والعشرون (اعمال المؤتمر الفلسفي العاشر ) 2111/11/24
الجلسة العلمية االولى :
 من الفلسفة الى الدفاع عبد الرحمن بدوي والمسالة الدينية /رواء محمود حسين اشكالية النقد في الخطاب العراقي المعاصر/حسام االلوسي انموذجا التصوف المعاصر (دمحم علي حلوم ) اموذجا /رغد سليم داود العلمانية والموقف من االسالم وثقافة المسلمين دراسة تحليلية نقدية في فكر دمحماركون /سامي محمود ابراهيم
 نقد تصور نشاة الدولة عند دمحم باقر الصدر /طالب حسين كطافةالجلسة العلمية الثانية :
 -سهم الزمن في نظرية بربغوجين الكايوسبة -مدخل اولي – لحوار االنسان مع

بيت الحكمة  /قسم
الدراسات الفلسفية

2111

الطبيعة في ظل العولمة /علي حسين الجابري
 مدرسة فرانكفورت الفلسفية نشاتها وفالسفتها /حسن مجيد العبيدي ماهية االنسان في الفكر الحداثوي وما بعد الحداثوي ( مقاربات نقدية ومقارناتمعاصرة) /نظلة احمد الجبوري
 اللغة العربية والعولمة مخاطر وتحديات /رعد سليمان حسين المرتكزات الفلسفية الديمقراطية الليبرالية بوصفها نهاية للتاريخ عند فوكوياما/جميل خليل نعمة
 التاويلية النقدية عند هابرماس /عامر عبد زيد العولمة واثرها على الدولة الحديثة /رحاب عبد الرحمن الخطاب الفلسفي رؤية معاصرة /كريم الجافالجلسة العلمية الثالثة :
 االغتراب في الفكر العربي المعاصر /قيس هادي احمد النزعة االنسانية في الفكر العربي المعاصر دراسة مقاربة بين التيارين الليبراليالقومي والتيار الديني /ياسين حسين الويس
 االساس التاويلي االسالمي في الفكر االسالمي الحديث /هاجر دوير البهادلي الحداثة في الفكر العربي المعاصر جدل الحداثيين واالسالميين /والء مهديالجبوري
 المحبة والعشق بين الفلسفة والتصوف والعرفان دراسة تركيبية /عمار دمحم علي -الفلسفة التشكيل الجديد /رائف امير اسماعيل

 .81االقتصاد العراقي ومتغيرات البيئة العربية والدولية بحوث ومناقشات
المؤتمر العلمي الثالث لقسم الدراسات االقتصادية -22
2111/11/32م
الفصل االول  :النظام التجاري العربي ومتغيرات البيئة الدولية
 اتفاقيات مناطق التجارة الحرة العربية التي عقدها العراق والمواقف من منظمةالتجارة العالمية /دمحم مهدي صالح

بيت الحكمة /قسم
الدراسات االقتصادية

2112

 مناطق التجارة الحرة العربية واعادة هندسة النظام التجاري العربي /حميد الجميلي اثر انضمام تركيا الى االتحاد االوربي على عالقاتها التجارية مع الوطن العربي/رواء زكي يونس
 التجارة العربية بين الواقع وافاق المستقبل /منى يونسالمداخالت :
 منطقة التجارة الحرة لالمريكيتين واعادة استعمار امريكا الالتينية /لويزا مورا انهيار االمبريالية االمريكية مازق عولمة التجارة /نيلسون اراووجو دي سوزاالمناقشات والتعقيبات
الفصل الثاني  :تفعيل دور المؤسسات المصرفية في العراق
 دراسة حول تطوير هيكل القطاع المالي وادوات السياسة النقدية والمصرفية لتفعيلاالقتصاد العراقي /سامي عطو
 االئتمان المصرفي في العراق /همام الشماع تقويم نشاط الصيرفة الخاصة في العراق /قيس صالح البدري اداء المؤسسات المصرفية دراسة مقارنة /ثريا عبد الرحيم الصناعة المصرفية العربية في ظل التحديات العالمية /هناء الخفاجيالمداخالت
 الصيرفة في العراق الواقع والطموح /فائق مجيد العبيدي االبداع والتجديد في النشاط المصرفي العراقي في مواجهة تحديات ازمة الحصاراالقتصادي
المناقشات والتعقيبات
الفصل الثالث  :االسواق المالية العربية في مواجهة العولمة
 تفعيل دور االسواق والمؤسسات المالية عامل مهم لمواجهة العولمة /ابراهيم احمدجركس
 سوق بغداد لالوراق المالية بين الواقع والطموح /طه احمد عبد السالم دور المصارف في صناعة سوق االوراق المالية /ارشد فؤاد التميمي -االزمات المالية العالمية واثرها على االسواق المالية العربية /هناء عبد الغفار

 تحليل العوامل المؤثرة في سوق االوراق المالية /يسرى مهديالمداخالت
 سوق بغداد لالوراق المالية /دمحم القيسي المنظور النفسي لالستثمار في سوق االوراق المالية مدخل علم التمويل السلوكي/سعد حمود العنزي
المناقشات والتعقيبات
الفصل الرابع  :التغيرات الهيكلية واتجاهات االصالح االقتصادي في االقتصاد العراقي
 بيئة االقتصاد العراقي مقاربات اقتصادية لما بعد الحصار /سالم توفيق النجفي فلسفة الموازنة بين اولوية االستقرار وبناء التنمية االقتصادية /مظهر دمحم صالح حركة مؤشرات التنمية االقتصادية في العراق /صبري مصطفى اختالل البنية المالية والنقدية والتوجهات االصالحية العادة هيكلة القطاع الماليوالمصرفي في العراق /اكرم عبد العزيز عبد الوهاب
المناقشات والتعقيبات

 .82المؤتمر الثاني في دور العلوم والتكنولوجيا في خدمة المحافظات
وتحت شعار ( التكنولوجيا واالبداع لبناء محافظات العراق)

وزارة العلوم
والتكنولوجيا  /دائرة
شؤون المحافظات غير
المنتظمة في اقليم

 .83تحت شعار الشباب ركيزة اساسية في بناء استراتيجية وطنية في
عراق موحد /تقيم دائرة الدراسات وتطوير المالكات والقيادات

جمهورية العراق/
وزارة الشباب

-

محور الزراعة الحديثة
محور البيئة والمياه
محورالطاقات المتجددة
محور تكنولوجيا المعلومات
محور انظمة السيطرة الحديثة وتطبيقاتها في مجال العمل
محور الحاضنة التكنولوجية
محور التطبيقات الصناعية
اللجنة التحضيرية

2114

الشبابية مؤتمرها االول تحت عنوان (االستراتيجية الوطنية للشباب
ودورها في بناء السياسة الوطنية) الجزء الثاني
-

والرياضة

االثار السلبية للبطالة واالمية واالنحراف على مستقبل الشباب وسبل مواجهتها/
اسماعيل خليل ابراهيم
ستراتيجية تفعيل برامج تشغيل العاطلين في العراق /ثائر محمود رشيد
تعليم الشباب الواقع والطموح/صبيح جبر الكعبي
الشباب والبطالة في العراق حتى عام  /3035علي عبد االمير ساجت
المسؤولية االجتماعية لدى طلبة الجامعة /فرحان دمحم حمزة البيضاني
االستراتيجية الوطنية للشباب ودورها في بناء السياسة الوطنية /دمحم حسين علي
حسين
القيادة واالدارة المركزية لالداء الرياضي (ورقة عمل) /مصطفى حسن عبد الكريم
سيكولوجيا اتخاذ القرار بين العقل والعاطفة /ابتسام سعدون دمحم النوري
قلق المستقبل وعالقته باالتجاه المضاد للمجتمع لدى طلبة جامعة بغداد /ضمياء سالم
داود الراوي
المسؤولية االجتماعية نحو ايذاء الذات (تعاطي ادمان المخدرات واالنتحار) لدى
الشباب /غادة ثاني عبد الحسن
االمية في العراق وسبل مكافحتها ( بحث ميداني ) /تغريد فائق ناجي
الشباب والبطالة واالمية واالنحراف /حنان محي نايف
البطالة مشكلة ما بعد التخرج اسبابها واثارها على المجتمع /سهير غازي حسين
اثر االستراتيجية الوطنية على مستقبل الشباب /عبد الستار ياسين
التنمية وبطالة الشباب/وسن محسن حسن

 .84تقييم المشاركة والشراكة واالدراك العام في تقديم الخدمات في
العراق ( دراسة حالة القطاعات ) الصحة  ،التربية  ،التعليم العالي ،

وزارة التخطيط /
المركز الوطني
للتطوير االداري

2112

الماء والصرف الصحي 2112
-

-

-

-

االطار العام للدراسة
المراجعة المكتبية لالطر القانونية العراقية للمشاركة العامة والشراكة القطاعين
العام والخاص
القوانين والتشريعات الخاصة بالمشاركة
 -0دستور جمهورية العراق
 -3االطار التشريعي والقانوني للعالقة التي نظمها دستور 3005
مع المحافظات غير المنتظمة باقليم
 -2قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم لسنة 3002
القوانين والتشريعات الخاصة بالشراكة
 -0التاطير القانوني لمجموعة القوانين التجارية والمالية
واالستثمارية في العراق
 -3التاطير القانوني للقطاع الصحي في العراق
 -2التاطير القانوني لقطاع التعليم العالي في العراق
 -1التاطير القانوني لقطاع التربية في العراق
 -5التاطير القانوني لقطاع الماء والصرف الصحي في العراق
المشاركة في تقديم الخدمات
 -0خطط واليات المشاركة في قطاع الصحة
 -3خطط واليات المشاركة في قطاع التربية
 -2خطط واليات المشاركة في قطاع التعليم العالي
 -1خطط واليات المشاركة في قطاع الماء والصرف الصحي
الشركة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات
 -0خطط وايات الشراكة في القطاع الصحي
 -3خطط واليات المشاركة في قطاع التربية
 -2خطط واليات المشاركة في قطاع التعليم العالي

وتقنية المعلومات

 -1خطط واليات المشاركة في قطاع الماء والصرف الصحي
 االدراك العام لمفهومي المشاركة والشمولية -0تقييم ادراك الحكومات المحلية لمفهومي المشاركة والشمولية
 -3تقييم ادراك المواطنين في المشاركة

 .85قطاع االسكان في العراق (الواقع – المشاكل – المعالجات – الخطط
المستقبلية ( تشرين الثاني ( )2118مع  CDيحتوي على مشاريع
المجمعات السكنية /مركز نظم المعلومات وغرفة عمليات الوزارة
)2119
 .86ندوة القطاع الخاص  ,ندوة السياسة االقتصادية  ،اللجنة االقتصادية
(بوكس فايل يضم مجموعة من البحوث والدراسات والتوصيات مع
اقراص ) CD
 .87مشاركة المراة في عملية صنع القرار في العراق

 .88التشريعات المتعلقة بحقوق المراة والعنف القائم على اساس النوع
االجتماعي

العراق /وزارة االعمار
واالسكان

وزارة التخطيط
وجهات اخرى
(عن قسم الموازنة /
دائرة البحوث)
جمعية نساء بغداد/
بدعم منظمة مساعدات
الشعب النرويجي
NPA
عصام اسعد
جمعية نساء بغداد/
بدعم منظمة مساعدات
الشعب النرويجي
NPA
تاميم جليل العزاوي

 .89المراة العراقية وارهاب داعش ()2115 – 2114
 .91حوار بغداد خيارات ما بعد االنتصار  15-14كانون الثاني 2117
وقائع المؤتمر االول

مجلس النواب
العراقي /الدائرة
االعالمية
المعهد العراقي لحوار
الفكر /منظمة غير
حكومية

