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 THINK ( هــو مركــز فكــري مســتقل
َتشــِجيِع  عــى  يعمــل   ،)  TANK
والَثقافـــيـــة  الِسياِســّيِة  احِلــوارات 
ــب العـراقــيـة  واالقتصـادية بيـن النخـ
التجـــربـــة  تعــزيـــز  هبــدف 
الديمقـراطية وحتقيـــق الِسْلـم املجتمعي 
ومســـاعدة مؤسســات الدولــة يف تطوير 
ذاهتــا مــن خــال تقديــم اخلــرات 
والــرؤى األســرتاتيجية، ويمثــل املركــز 
ــة  ــم باملوضوعي ــوار يّتـِسـ ــا للح صالون
ــط  ــه للضغ ــوظف خمرجات ــاد ويـ واحليـ
عــى صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي 
ــة املؤسـســــات. ــاء دول العــام نحــو بن

نبذة:
ُيَعــدُّ مركــُز الرافديــن للحــوار مــن 

التــي  العــراق  يف  النوعيــة  املراكــز 
ــيَة  ــَب السياس ــا النخ ــى منره ــُع ع جتم
ــطة يف  ــة الناش ــة واألكاديمي واالقتصادي
صناعــة  يف  واملؤثــرة  الــرؤى  توجيــه 

العــام. القــرار والــرأي 
تــم تأســيس املركــز يف 2014/2/1 
ــة النجــف األرشف عــى شــكل  يف مدين
جمموعــة افرتاضيــة يف العــامل االلكــرتوين 
ــين  ــن السياس ــيطا م ــددا بس ــم ع تض
واألكاديميــن واملثقفــن، وقــد تطــورت 
ــة  ــاهبا الصف ــم إكس ــا ليت ــرة الحق الفك
ــز  ــجيل املرك ــق تس ــن طري ــة ع القانوني
احلكوميــة  غــر  املنظــات  دائــرة  يف 
NGO التابعــة لألمانــة العامــة ملجلــس 

ــي. ــوزراء العراق ال
للحــوار«  الرافديــن  »مركــز  يضــم 

مركـــز الرافديــــن للحــوار

نبذة عن املركز
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أكثــر مــن  اليــوم يف جنباتــه احلواريــة 
ــة  ــن كاف ــي م ــو عراق ــبعائة عض 700 س
التوجهــات السياســية واالختصاصــات 
ــن  ــة، إذ يمك ــب الديني ــة واملذاه األكاديمي
ــه  ــق في ــر« اتف ــراق مصغ ــبيهه بـــ »ع تش
ركيــزة  احلــوار  اعتــاد  عــى  اجلميــع 
أساســية ملواجهــة العقــد واملشــاكل وإنتاج 
حلــول اســرتاتيجية تتناغــم ورؤيــة املركــز 
ــل يف  ــا يعم ــر. ك ــن املزده ــاء الوط يف بن
ــن  ــا م ــة 30 موظف ــز اإلداري ــام املرك أقس

االختصاصــات. خمتلــف 
وقــد اســتطاع املركــز خــال فــرتة وجيــزة 
حتقيــق جمموعــة مــن اإلنجــازات عــر 
املختلفــِة وتوظيــف  الطاقــاِت  تســخر 
العراقيــة  القضيــة  لصالــح  خمرجاهتــا 
ــة  ــات احلديث ــن التقني ــك م ــتفيدا بذل مس
ــب يف  ــع النخ ــرتوين م ــِل االلك يف التواص
مركــز القــرار ومتجــاوزا بذلــك حواجــز 
ــة  ــرورات األمني ــن وال ــا والزم اجلغرافي
التــي لربــا تعيــق احلــوار املبــارش. مل يكتِف 
ــام  ــل أق ــرتوين، ب ــل االلك ــز بالتواص املرك
جمموعــة من النشــاطات عــى أرض الواقع 
شــملت عــددًا مــن النــدوات واملؤمتــرات 
احلواريــة  واجللســات  العمــل  وورش 
ــا  ــددة منه ــاالت متع ــة وبمج التخصصي

ــر:  ــال ال احل ــبيل املث ــى س ع
ــوق األوراق  ــريف وس ــاع امل ــر القط تطوي
املاليــة، إنضــاج مشــاريع املصاحلــة الوطنية 

يف  والتوســط  الفرقــاء  بــن  والتســوية 
األزمــات بــن حكومتــي املركــز واإلقليم، 
ــص  ــة والتخل ــات اخلدمي ــن القطاع حتس
مــن البروقراطيــة اإلداريــة والروتــن، 
والغذائــي،  املائــي  األمــن  حتقيــق 
مــن  العديــد  اســتقراء  إىل  إضافــة 
ــرتول  ــتور والب ــائكة كالدس ــات الش امللف
ــعبي  ــد الش ــة واحلش ــات اخلارجي والعاق
ــة  ــتثار والرعاي ــة واالس ــذ احلدودي واملناف

وغرهــا.  االجتاعيــة 

الرؤية:
يعتــر املركــز املحطــة التــي تتاقــح عندها 
بجميــع  القــرار  وصنــاع  النخــب  آراء 
أطيافهــا السياســية والدينيــة والقوميــة، 
ــة  ــة إجيابي ــة حوارّي ــن بيئ ــره م ــَا يوف وبِ
ــركة  ــاءات املشتـــــ ــاد الفض ــُن إجي سِّ حُتْ
بــن تلــك اآلراء وتســهم يف بنــاء بلــٍد 

ــر. مزده

الرسالة:
ــة  ــوارات املوضوعي ــة احل ــجيع وتنمي تش
ــاع  ــة وصن ــب العراقي ــن النخ ــادة ب واجل
ــة  ــة الديمقراطي ــزز التجرب ــا يع ــرار ب الق
والتنميــة  املجتمعــي  الســلم  وحيقــق 

العــراق. املســتدامة يف 
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األهداف:
االجتاعــي  الســلِم  -حتقيــُق 
ــق  ــن طري ــه ع ــى إدامت ــل ع والعم
ــادل  ــاء والتب ــوار البن ــجيع احل تش
الفكــري بــن النخــب العراقيــة 
وطنيــة  وُاُطــٍر  قواعــَد  ضمــن 

شــاملٍة.

باملســؤولية  الشــعور  -تعزيــُز 
ــق  ــن طري ــع ع ــة يف املجتم الوطني
صناعــة رأي عــام باجتــاه إدامــة 
واحلفــاظ  الديمقراطيــة  التجربــة 
عــى عاقــة متوازنــة وثقــة متبادلــة 
بــن النخــب مــن جهــة وبــن 
ــن  ــاهتا م ــة ومؤسس ــزة الدول أجه

جهــة أخــرى.

-إعانــُة مؤسســات الدولــة يف جتاوز 
املشــاكل التــي تواجــه عملهــا عــن 
ــرؤى  ــول وال ــا باحلل ــق رفده طري
هــا  َيُعدُّ التــي  االســرتاتيجية 

باحثــون متخّصصــون.

ــن  ــرتكات ب ــدة املش ــيُع قاع -توس
ــة  ــية واالجتاعي ــات السياس الكيان
ــة  ــة حواري ــر بيئ ــق توف ــن طري ع
حمايــدة وموضوعيــة توجــه احلــوار 
العــام  الصالــح  يف  َيُصــبُّ  بــا 

للوطــن واملواطــن.

الوسائل:
-إقامــة ُ املؤمتــراِت والنــدوات 
يف  التخصصيــة  وامللتقيــات 
ــية واالجتاعية  ــاالت السياس املج
ــر  ــة وتوف ــة والثقافي واالقتصادي
ــا  ــبة هل ــة املناس ــة اإلعامي التغطي

ومتابعــة خمرجاهتــا.

واملجــات  الكتــِب  -إعــداُد 
واملنشــورات  والصحــف 
أو  العربيــة  باللغــة  والبحــوث 
ونرشهــا  االخــرى  باللغــات 
إلكــرتوين.    أو  ورقــي  بشــكل 

ورشاكات  اتفاقــاٍت  -عقــُد 
مذكــرات  وتوقيــع  للتعــاون 
املؤسســـات  مــع  تفاهـــم 
واملنظمـــات واملراكــز املحليــة 
والدوليــة التــي حتمــُل توجهـــاٍت 
وأهدافــًا تشــرتك مــع توجهـــات 

املركــز.

البحــوث  دوائــر  -إنشــاُء 
ــة  ــة والفكري ــات العلمي والدراس
اللجــان  وتشــكيل  والثقافيــة 
املتخصصــة الدائمــة أو املؤقتــة 
با يســــــهم  يف حتقيق أهــــداف 

املركــز.
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نشاطات مركز الرافدين:

ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

صوتيـــة 1.  محاضـــرة 
”اإلدارة  بعنـــوان 
اجلديـــدة  األميركيـــة 
ـــي  ـــات املاض ـــني التزام ب
ـــتقبل:  ـــات املس وتطلع
األوســـط  الشـــرق 

إمنوذجـــاً“

مســؤول  علــي  أحمــد 
فــي  العــراق  برنامــج 
الوطنــي  الصنــدوق 
لقمــان  للدميوقراطيــة، 
الســفير  الفيلــي 
العراقــي الســابق فــي 
الواليــات املتحــدة، ريــاض 
فــي  إعالمــي  محمــد 

CNBC قنــاة 

2017 / 1 / 16-15-14

نقاشـــية 2.  َحلقـــة 
”ُمســـتقبل  بعنـــوان 
ـــعب أوالً“ ـــراق: الش الع

سماحة السيِّد ُمقتدى 
الصدر

2017 / 1 / 19

ورشة َعَمل بعنوان 3. 
”وزارة الداخلية 

واستحقاقات املَرَحلة 
القادَِمة“

فــي  عمــل  ورشــة 
َحــول  الداخليــة  وزارة 
َّــات التــي تواجــه  التحدي

الــوزارة عمــل 

2017 / 3 / 19

نقاشــية 4.  حلقــة 
”االســتثمار  بِعنــوان 
إصــالح  فــي  ودوره 
العراقــي“ االقتصــاد 

َمــَع  نِقاِشــيَّة  َحلقــة 
رجــال  ِمــن  مَجموَعــة 
واملُســتثمرين  األعَمــال 
ِمــن  مجموَعــة  َمــع 
واملســؤولني  املُتَّصــني 
االســتثمار َملــف  َعــن 

2017 / 3 / 28

”ميــاه 5.  بعنــوان  نــدوة 
مفتــاح  الرافديــن 

“ ملســتقبل ا

املــوارد  وزيــر  َمعالــي 
ــن  ــور َحَس ــة الدكت املائيَّ

بــي اجلَنا

2017 / 4 / 8
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ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

صوتيــة 6.  محاضــرة 
”كركــوك:  بعنــوان 
اجلغرافيــا ومســتقبل 

“ ت نــا ملكو ا

شوان داوودي، طورهان 
املفتي، محمد علي متيم

2017 / 4 / 14-13-12

نــدوة بعنــوان ”احلمايــة 7. 
االجتماعيــة: الفــرص 

ــات والتحدي

العمــل  وزيــر  معالــي 
االجتماعيــة  والشــؤون 
شــياع  محمــد 

ني ا د لســو ا

2017 / 4 / 21

ندوة بعنوان ”العراق 8. 
ما بعد النصر: 

التشخيص واملُبادرات“

رئيس مجلس النواب 
الدكتور سليم اجلبوري

2017 / 5 / 6

ندوة بعنوان ”وزارة 9. 
الداخلية: املواطن 

واملُؤسسات“

معالي وزير الداخلية 
السيِّد قاسم األعرجي

2017 / 6 / 22

صوتيــة 10.  محاضــرة 
”قانــون  بعنــوان 
مجالــس  انتخابــات 
املافظــات 2018: أزمــة 

“ ة يــد جد

النائب فائق الشيخ 
علي، أمير الكناني، 

مقداد الشريفي

2017 / 8 / 14-13-12

صوتيــة 11.  محاضــرة 
”اســتفتاء  بعنــوان 
مشــروع  كردســتان: 
وســيلة  أم  دولــة 

“ ضغــط

الدكتور عبد احلكيم 
خسرو، سردار عبد اهلل، 

الدكتور باسل حسني

2017 / 8 / 23-22-21
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ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

صوتيــة 12.  محاضــرة 
”واقــع  بعنــوان 
القضــاء  ومســتقبل 

“ قــي ا لعر ا

9 / 9 / 2017القاضي رحيم العكيلي

ورشــة عمــل بعنــوان 13. 
الدينــي  ”الــدور 
النجــف  ملرجعيــة 
املعاصــرة فــي صناعــة 
ــة  ــاء الدول ــالم وبن الس

“ نيــة ملد ا

األستاذ الدكتور عبد 
األمير كاظم زاهد

2017 / 10 / 9

نــدوة بعنــوان ”حكومة 14. 
العبــادي:  الدكتــور 
ــات واإلخفاقات  التحدي

واإلجنــازات“

مهــدي  األســتاذ 
العــام  األمــني  العــالق 
جمللــس الــوزراء وبعــض 
رئيــس  ُمستشــاري 

لــوزراء ا

2017 / 10 / 13

صوتيــة 15.  محاضــرة 
ــد  ــأة التقاع ــوان ”هي بعن
تعــدد  بــني  العامــة 
عــدد  ومنــو  القوانــني 

“ يــن عد ملتقا ا

أحمد عبد اجلليل 
الساعدي رئيس هيأة 

التقاعد الوطنية

2017 / 10 / 17

ندوة بعنوان ”الدولة 16. 
والشباب: الرؤية 

والتحديات والطموح“

الدكتــور علــي العطــار 
مستشــار رئيــس الــوزراء 
الشــباب،  لشــؤون 
األســتاذ عصــام الديــوان 
الوكيــل األقــدم لــوزارة 

والرياضــة الشــباب 

2017 / 10 / 18
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ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

ندوة بعنوان ”االقتصاد 17. 
والطاقة: التحديات 
والفرص املستقبلية“

حســني  الدكتــور 
نائــب  الشهرســتاني 
ــتاذ  ــوزراء، األس ــس ال رئي
املهــدي  عبــد  عــادل 
نائــب رئيــس اجلمهوريــة

2017 / 11 / 12

ندوة بعنوان ”احلركة 18. 
السياسية اإلسالمية 

في العراق: الرؤية 
وحتديات التطبيق“

احلليــم  عبــد  الشــيخ 
الزهيــري القيــادي فــي 
حــزب الدعوة اإلســالمية

2017 / 11 / 15

صوتيــة 19.  محاضــرة 
 G5 ”العــراق  بعنــوان 
املوقــع  امتيــازات   :
العقــد“ واســتمرارية 

16 / 11 / 2017الدكتور طورهان املفتي

صوتيــة 20.  محاضــرة 
”اإلعــالم  بعنــوان 
الرؤيــة  العراقــي: 

“ ت يــا لتحد ا و

فاضل محمد حسني 
البدراني، مجاهد أبو 
الهيل، مشرق عباس

 / 11 / 21-20-19
2017

”وزارة 21.  بعنــوان  نــدوة 
التنميــة  التخطيــط: 

الدولــة“ وبنــاء 

معالي وزير التخطيط 
سلمان اجلميلي

2017 / 12 / 2

ــوان ”الشــرق 22.  ــدوة بعن ن
اجلديــد  األوســط 
النظــام  وُمســتقبل 
فــي  السياســي 

“ ق ا لعــر ا

الدكتور إياد عالوي نائب 
رئيس اجلمهورية

2017 / 12 / 14
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ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

ندوة بعنوان »عراق ما 23. 
بعد داعش: ”العملية 
السياسية ومستقبل 

احلشد الشعبي“

الشيخ قيس اخلزعلي 
األمني العام حلركة 
عصائب أهل احلق

2017 / 12 / 22

ورشة عمل 24. 
بعنوان ”العراق في 

االستراتيجيات 
األوروبية: آفاق وحتديات“

23 / 12 / 2017الدكتور هشام الداوود

ندوة بعنوان السياسة 25. 
النقدية: من االستقرار 
السعري إلى االستقرار 

املالي والتحفيز 
االقتصادي

محافظ البنك املركزي 
علي العالق

2018 / 1 / 20

حلقة نقاشية بعنوان 26. 
”العالقات العراقية 

األوروبية: الرؤية وآفاق 
التعاون“

السفير رامون بلكوا 
سفير االحتاد األوروبي 
في العراق، والسفير 

اإلسباني خوان خوسيه 
أيسكوبا

2018 / 1 / 25

محاضرة صوتية 27. 
بعنوان ”انتخابات 

2018: خارطة 
التوقعات“

الصحفي ياسني طه، 
الدكتور صالح العرباوي، 
الدكتور يحيى الكبيسي

2018 / 2 / 18-17-16

ورشة عمل بعنوان 28. 
”مستقبل احلوكمة 
في العراق: األزمات 

وفرص الشراكة“

ورشة عمل مشتركة 
مع مؤسسة الشرق 

األوسط للبحوث – ميري

2018 / 2 / 28
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ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

ندوة بعنوان ”العراق 29. 
وإيران: مسار العالقات 

في ظل املاور 
اإلقليميَّة“

السفير اإليراني في 
العراق أيرج مسجدي

2018 / 3 / 25

حلقة نقاشية بعنوان 30. 
”دور صناع القرار 

والنخب السياسية في 
بناء الثقة بني املكونات 

العراقية“

ت احللقة مجموعة  ضمَّ
من القيادات السياسية 

للمكونني العربي 
والكردي

2018 / 3 / 1

ورشة عمل بعنوان 31. 
”مراكز الدراسات 
ودورها في صناعة 

القرار وبناء 
املؤسسات“

الدكتورة لينا اخلطيب 
مسؤولة برنامج الشرق 

األوسط في معهد 
تشاثام هاوس.

2018 / 3 / 7

 .32 ” بعنــوان  نــدوة 
العالقــات العراقيــة – 
التعــاون  البريطانيــة: 
التجربــة  ظــل  فــي 

“ طيــة ا قر ميو لد ا

جــون ويليكــس الســفير 
البريطانــي فــي العــراق

2018 / 4 / 4

نقاشــية 33.  حلقــة 
ــوان ”مســار العراق  بعن
املتغيــرات  وســط 
والدوليــة“ اإلقليميــة 

عبــد  لقمــان  الســفير 
الفيلــي الرحيــم 

2018 / 7 / 6

صوتيــة 34.  محاضــرة 
”البرنامــج  بعنــوان 
ــات  ــي ومواصف احلكوم

الــوزراء“ رئيــس 

3 / 8 / 2018الدكتور ضياء األسدي
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ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

صوتيــة 35.  محاضــرة 
”مفاوضــات  بعنــوان 
الكتلــة  تشــكيل 
ــار رئيــس  ــر واختي األكب

القــادم“ الــوزراء 

ســـامي  األســـتاذ 
األســـتاذ  العســـكري، 
فـــادي الشـــمري، الســـيد 
علـــي العـــالق، األســـتاذ 
ريكانـــي،  بنكـــني 
ـــدي محمـــد  األســـتاذ غان

عبـــد الكـــرمي

29-28-18-10-8 
2018 / 8 /

صوتيــة 36.  محاضــرة 
بعنــوان »هــل ســتكون 
أم  أضعــف  أم  أقــوى 
 علــى نفــس املســتوى؟

ــة  ــات التحليلي التحدي
والسياســية لتقييــم 

ــش“ ــودة داع ــع ع ومن

الدكتــور مايــكل نايتــس 
/ زميــل أقــدم فــي معهــد 
لسياســات  واشــنطن 

ــى ــرق األدن الش

2018 / 8 / 17

حلقة نقاشية بعنوان 37. 
”إشكالية احلركات 

اإلسالمية في الوطن 
العربي: رؤية حتليلية“

6 / 9 / 2018السيد طالب الرفاعي

محاضرة صوتية 38. 
بعنوان ”انتخابات 

برملان كردستان: عودة 
للمستقبل“

18 / 9 / 2018الدكتور فرهاد عالء الدين

حلقة نقاشية بعنوان 39. 
”السياحة الدينية: 

تعظيم الواردات 
االحتادية وامللية“

الدكتــور طورهــان املفتي 
رئيــس اللجنــة العليــا 
ــي  ــة ف للســياحة الديني

العــراق

2018 / 9 / 23
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ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

نقاشــية 40.  حلقــة 
”السياســة  بعنــوان 
العراقيــة:  اخلارجيــة 
الوطنيــة  املصلحــة 
اإلقليميــة“ واملــاور 

29 / 9 / 2018الشريف علي بن احلسني

نقاشــية 41.  حلقــة 
ــوف  ــر تخ ــوان ”س بعن
الغــرب مــن اإلســالم: 

حديثــة“ قــراءة 

الدكتور عبد علي 
سفيح

2018 / 10 / 26

نقاشــية 42.  حلقــة 
”جــذور  بعنــوان 
السياســي  الفكــر 
ــة  ــى األزم ــا عل وتأثيره
فــي  السياســية 

“ ق ا لعــر ا

11 / 11 / 2018الدكتور نبيل ياسني

نقاشــية 43.  حلقــة 
»تعاطــي  بعنــوان 
فــي  الســني  املكــون 
التغييــر  إزاء  العــراق 
ــى 2018” ــد 2003 إل بع

الدكتور صديق خليل 
صالح عميد كلية اإلمام 

األعظم

2018 / 11 / 13

حلقة نقاشية بعنوان 44. 
”إشكالية ضعف األداء 

احلكومي التنموي“

الدكتور كمال البصري 
مدير املعهد االقتصادي 

العراقي

2018 / 11 / 17

حلقة نقاشية بعنوان 45. 
»البعد السوسيولوجي 

للتصوُّف“

26 / 11 / 2018أ. م. د. نظلة اجلبوري
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ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

نقاشــية 46.  حلقــة 
»العنــف  بعنــوان 
الدينيــة“ والتجربــة  

26 / 11 / 2018أ. م. د. محمد الواضح

نقاشــية 47.  حلقــة 
ــر التصــوُّف  بعنــوان »أث
فــي ِصناعــة الســالم 

“ لنفســي ا

26 / 11 / 2018أ. طالب عيسى

نقاشــية 48.  حلقــة 
»التصــوُّف  بعنــوان 
ـة“ َـّ الِفكري واملــدارس 

26 / 11 / 2018الشيخ فرحان الساعدي

نــدوة بعنــوان »القيــادة 49. 
اإلداريــة فــي الِعــراق: 
األزمــة  ُمقاربــات 

ملُعاجلــات“ ا و

األستاذ عقيل اخلزعلي: 
الوكيل األقدم لوزارة 

الداخلية

2018 /  11 / 28

ندوة بعنوان »املُفّتشني 50. 
َّات  العموميني: التحدي
السياسيَّة والعوائِق 

القانونيَّة“

مجموعة من املُفتّشني 
العموميني في الِعراق

2018 / 11 / 30

نــدوة بعنــوان »بعثــة 51. 
التجربــة   :UNAM I
طيــة  ا قر ميو لد ا
آفــاق  العــراق..  فــي 

“ ت ـا َـّ ي حتد و

ــب  ــول: نائـ ــس والبـ أليـ
املُمثّـــل اخلـــاص لألمـــني 
العـــام لـــألمُم املُتحـــدَّة 

ــراق فـــي العـ
ـــار:  النجَّ ـــد  ُمحمَّ
أقـــدم  ُمستشـــار 
للشـــؤون السياســـيَّة 

املُتحـــدَّة لـــألمُم 

2018 / 12 / 4
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ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

َّة 52.  ندوة بعنوان »الُهوي
الشيعيَّة في الِعراق: 

املَعَنى والِسَياَسة“

ــَدر َســعيد:  ــور َحي الدكت
املَركَــز  فــي  الَباِحــث 
لألَبحــاث  الَعرَبــي 
الِسيَّاَســات ودِراَســة 

2019 / 1 / 3

”اآلفاق املُستقبليَّة 53. 
للعالقات الثُنائيَّة بني 
الِعراق وهولندا بعد 

”2003

ماثايس فولترز: السفير 
الهولندي في الِعراق

2019 / 1 / 22

بعنــوان 54.  ”نــدوة 
األنِظَمــة  ”طبيَعــة 
ــراَءة فــي  اإلســالِميَّة: ِق
الِسياِســيَّة  الثقافــة 

القــدمي“ للعاَلــم 

الدكتور فالِح َمهدي: 
أكادميي وباِحث في 
الشأن الفلَسفي

2019 / 3 / 14

التطبيــع 55.  ”ُمحــاوالت 
الَعرَبيَّــة – اإلســرائيليَّة 
وارســو:  ُمؤمتَــر  فــي 

فلســطينيَّة“ رُؤيــة 

أحَمد عقيل: الَسفير 
الفلسطيني في الِعراق

2019 / 3 / 15

اإلعمــار 56.  ”وزارة 
الرُؤيــة  واإلســكان: 
املُســتقبليَّة وُمعوِّقــات 

“ لتنفيــذ ا

األســتاذ بنكــني ريكاني: 
اإلعمــار  وزيــر  معالــي 

الِعراقــي واإلســكان 

2019 / 3 / 24

بعنــوان 57.  نــدوة 
ــيَّة  ــة الِسياِس »التجرب
بــني ُمارََســة املُعارَضــة 
الُســلطة“ وُمارََســة 

ــه:  ــد معلَّ ــيخ َحمي الش
ــة  رئيــس الهيــأة العامَّ
ــي ــة الَوطن ــار احِلكَم لتيَّ

2019 / 3 / 25
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ت
إسم اجللسة / الندوَة 

اليَّة( (الفعَّ
التأريخإسم املُاِضر

”الِعراق واالحتاد 58. 
األوروبي: آفاق الشراكة 

وإعادَة اإلعمار“

السفير البلجيكي 
في الِعراق هندريك فان 
ديفليد / سفير االحتاد 
األوروبي رامون بليكوا

2019 / 4 / 9

”الَعالقات 59. 
االستراتيجيَّة بني 
الِعراق وتُركيا: رُؤية 

تُركيَّة“

فاِت يَلدز / السفير 
الُتركي في الِعراق

2019 / 4 / 16

”األمن الَوطني في 60. 
الِعراق: االستِراتيجيَّات 

وآليَّات التطوير“

اللواء نصير الزُبيدي: 
ُمدير عام جهاز 

االستِخبارات الِعراقي 
السابق

2019 / 4 / 26

ندوة بعنوان »تعديل 61. 
الدستور متهيداً 

لإلصالح الشاِمل“

املُفكِّر ِضياء الِشكرجي: 
باِحث وكاتِب في 

الشؤون الِسياِسيَّة

2019 / 5 / 2

”الَعالقات الِعراقيَّة 62. 
اللبنانيَّة: احلَاِضر 

واملُستقَبل“

علي أديب احلبحاب: 
السفير اللبناني في 

الِعراق

2019 / 5 / 5

”اإلصالح في الِعراق: 63. 
الواِقع الِسياسي 

َّات الداِخليَّة  والتحدي
واخلارجيَّة“

ار  َسماَحة السيِّد عمَّ
احلَكيم: رئيس حتالف 

اإلصالح واإلعمار

2019 / 5 / 11

”ُمكافحة الفساد: 64. 
العقبات القانونيَّة 

َّات  والتحدي
الِسياسيَّة“

األستاذ »َجمال 
األَسدي«: ُمفتِّش عام 

وزارة الداخليَّة

2109 / 7 / 30


