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اسففةتاتيجيي  فف  -توظيففا الاوا ففج الجلويولةيويففي  الجلففو -.: عنووناا املوواملق امل وولرق االرووة ال لايووة
 اسةتاتيجيات  الةنا س اإلقليم   الد ل  .

  -:عنناا املاملق امل لرق االرة اإلنكليزية 

Geo-politics and Geo-strategy investment in the International  and 

Regional rivalry strategies    . 

تدات المفففاد    ناقهفففات ا  ففف  اعفففداد  رقفففي عمفففج عفففن مفففج   فففتد   فففن   ففف -متطلبوووال الكووونر  : 
يرففففار الفففف  ت قفففف   حسففففت الةاليمففففات المبل ففففي اللنففففا   ل ي الدراسففففيي ا   فففف  الرفففف  ا ل ةت نفففف القاعفففف

 المناقهفففففي  الهفففففت   األ  فففففار  لفففففلن الللنفففففي  ارمفففففا  نفففففواقل مفففففج  رقفففففي  ن فففففا  ففففف   ا ففففف   الفففففنا 
 .  الةوضي  

اعففداد  سففار  ات فف  عففن    ففوم الةنففا س الففد ل   اإلقليمفف   ييففا  ال ففار   -اهلوودم موود الدراسووة :
 رتاع الد ل   غلته  ن الم اهي  للنه  يلن الم اهي  المقاريي  ثج ال

 الةالففففي    المناقهففففي  ال ففففواراسففففة دام الارفففف  الفففف  ن    -الصوووو : أسوووولنس األسووووتاذ    ملارق
 رقفففي  ن فففا  الفففدا  الفففتأي  ا سفففةماع الففف  مفففجمفففج   فففتد   فففن   فففتدات المفففاد    المتمفففا  المرففف ت حفففو  

ا سفففففةقتا   ا سةقرفففففا     ففففف  الامفففففج لةوظيفففففا  الةسفففففاو ت حول فففففا  افففففد انة فففففا   ناقهفففففات الللنفففففي
 . القياس  ل ج المهو ت ال اصي  الظا ت  قلد الدراسي
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سففففلة  اجففففتا  ا ة ففففا   مثا ففففي الففففت الةنففففار ل فففف  قبففففج ا  ة ففففا  الن ففففا     ففففاد   -: االمتحانووووال
 . را  الامج الة  اعد  ا  أن س   ا  ة ا  أ

 -:مفلملال املاملق  

الفف   فف  اإلحففار   سففلة  حففت   توضففي    ففتدات المففاد   اففت  ا اففار الاففام للمففاد   -األسووبنا األ : :
 فففف  الماففففاج  الاتييففففي  اإلن للااففففي  اسففففة دا  ا  فففف  حففففت    ففففتد  الةوظيففففا    ا فففف  المرففففادر حول ففففا

  فففا     توظيفففا المفففوارد النهفففتايه الم فففتد  تسفففة دم  ففف  توظيفففا را  االمفففاد  المقفففتر   حلففف  ا   ففف 
  لفففف ا سففففلة  اسففففة دا  ا  فففف  حقففففج الا قففففات الد ليففففي    ا فففف  المرففففادر  ا ات غلت ففففا  ففففن ا سففففة د

 -المسة د ي :

 عتي   – اج  الماان  عتي   -
  اج  الماان  الجا     -
 إسماعلج صبتي  قلد   السياسي ال ارجيي   األصو   النظتاات . -
 راظ   اح  نامه  الوجلا    ا سةتاتيجيي . -

اذا سفففلة  الةافففته علففف   ففف ا ال قفففج الففف ي  -السياسوووية :اجلرلافيوووة  -األسوووبنا اليووواني :
اسفففة دن  فففن  فففتع الج تاهيفففي  نهفففاته الةارا يفففي    د ر الج تاهيفففي السياسفففيي  ففف  صفففناعي القفففتار 

 -السياس    المرادر الماةمد  :

 ص   الدين  الها     دراسات    الج تاهيي السياسيي . -
 لالد   مد التااعي   الج تاهيي السياسيي  -
الفوووونار  اووووغ علووووم اجلرلافيووووة السياسووووية م اجلووووة    -بنا اليالوووو  :األسوووو -

 علففف   الج تاهيفففي السياسفففيي علففف  ا ففف  ال فففوار  لفففلن سفففلة  الةافففته علففف    -:  اجليناووونلتك 
   ميفففا يفففة  اسفففةثمار مففف   ن مفففا  ففف  لد فففي  رفففال  الد لفففي الاليفففا    ميفففا   الجلويفففولة س

 -:يسا ما     عمليي صن  القتار السياس  . المرادر الماةمد  
 .1973ص   الدين  الها     دراسات    الج تاهيي السياسيي    -
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 . 2001لالد   مد التااعي   الج تاهيي السياسيي  للت ت   -

حلفف  سففلة  الةاففته الفف   فف ا  -:، اسسووأ أادافووأ علووم اجلبناوونلتك   -: اللااوو  األسووبنا  
الالففف   نهفففاته الةارا يفففي   ا ففف  الةافففاراا ال  سفففيويي  ال ديثفففي ل ففف ا الالففف  الففف ي اصفففن  المتت فففا 

 ا   المرادر الماةمد    األسا     اسةتاتيجيات القوى ال بتى     لل  القت  الاهتان .

ضفففففتات  ففففف  الج تاهيفففففي السياسفففففيي    جلفففففي ق فففففايا د ليفففففي  ثنففففف   هفففففاا  المار عففففف      ا  -
 .2010 سياسيي / مليي الالوم السياسيي / الجا اي المسةنرتاي 

 ال سندر د  لن   أسس الجلويولةيويا . -

سفففلة  الةافففته علففف   تت فففاات ا ففف   -:املدرسوووة األملانيوووة   اجلينالتيووو   -األسوووبنا اسوووام  :
لففففدى الم  ففففتان  ا لمففففا  لرللففففلن  راتففففا    ا سفففف و ت   ميففففا مففففا  ل فففف ه   النظتاففففات الجلويولةيويففففي

 ففف  حفففتيلن  المانيفففا دلفففو الففف  السفففللي  ففف   النازافففيأسففف مف أ  فففار    ففف ه الةففف  تظفففا تت  ففف   صفففو  
 المرادر الماةمد  ا    عالملةلن .

ي عففففدنا  مففففاظ  الهففففلنان    الج ففففود الالميففففي ل تدراففففي راتففففا   فففف  الج تاهيففففي السياسففففيي    جلفففف -
 .2017ا ر ك   جا اي المثن  

 .1998عج احمد  ار     أسس الج تاهيي السياسيي   القا ت   -

   -:املدرسة االنكلن ساكسننية   اجلبنلتي  -: السامل األسبنا 

ا  تاويفففففي المةمثفففففج لفففففر ى  ترفففففورات ال تافففففد  ا فففففا  ة  الةافففففته علففففف  المدرسفففففي لحلففففف  سففففف -
 المدرسفففففي  اإلن للاافففففي المةمثلفففففي    ام المتت فففففاات الةففففف  لنلفففففف علل فففففا نظتافففففات     سفففففنايوما 

 المرادر الماةمد    ا    مدرسي  ال ورد   ارندر 
عفففففففدنا  السفففففففلد   الج تاهيفففففففي السياسفففففففيي  ا قةرفففففففاديي  السفففففففوانيي لافففففففال   ااصفففففففت  للت ت  -

1996. 
 .2004عبد القادر رزاق   ادي نااعات ال د د الاتييي   القا ت     -



         لدراسات العليا ا                                                                                                           جامعة بغداد                             
     رع الدراسات الدوليةف                                                                                                  كلية العلوم السياسية                    

4 
 

 

 -:املدرسة الل سية   علم اجلينانلتك  -: الساا  األسبنا  -
الةففف   ضفففاف  ففف   ففف ا الالففف     سفففيما  ا  حقفففا ق  الت سفففييحلففف  سفففلة  تنفففا   ا ففف  النظتافففات  -

تاتيج   ابيافففففي  رفففففلت سياسففففف  يةناسفففففت  عمق فففففا ا سفففففة ر سفففففيا تضفففففف علففففف   الج تاهيفففففا
  حلففف  سفففلة  تنفففا   نظتافففي ال سفففندر دي سي تسفففو       أر يفففا  ةفففداد ا لفففلن القفففارتلن اسفففياا

 -ا   المرادر الماةمد  :نيقو  ساي سو  .
 .1988لللت سلللبتاي   الج تاهيي السياسيي  الج تاهيي ا سةتاتيجيي   د هق    -
جمفففا  صفففد     النافففد اللفففاقوي  ففف  ا سفففةتاتيجيي الت سفففيي تجفففاه أ متانيفففا   رسفففالي  اجسفففةلت  -

 .2018 المسللي    جا اي 

حلففف  سفففلة  الةلفففت  ل  فففت  -:: املدرسوووة الفلنسوووية   اجليناووونلتيك   اليوووامد األسوووبنا  
ا حةماليففففففي ا  ا  وانيففففففي  فففففف  النظتاففففففات الجلويلةيويففففففي  ال تنسففففففيي   حلفففففف  سففففففنةنا   نظتاففففففي ايففففففا 

 -المرادر الماةمد   :.  ثف الماايا السياسي للج تاهيي  روسف الة  

 . 2010المةوسط   ألو ظب   ايا  روسف   جلويولةيي -
حففففففوق  عتجففففففو      اضففففففتات قفففففف  جلوسياسففففففيي الا قففففففات الد ليففففففي   جا اففففففي المسففففففللي    -

 .2017 اجسةلت 

 ا ووور املصوووطلحال ذال ا ووور فووول ا الدراسوووال اجلينانلتيكيوووة  التاسووو  :األسوووبنا  
الميففففاه  اللاقففففي  ميففففا يففففة  توظيففففا النظتاففففات  لةيففففيو حلفففف  سففففلة  الةلففففت  الفففف  جلوي  -:ال القووووة

ة  الة فففففدن عفففففن الم فففففور الجلويفففففولةيو    ل   سفففففالقفففففوى ال اعلفففففي   رفففففال الجلويولةيويفففففي   فففففما  
 المرادر الماةمد  :   يي .ةليو لةيو  المجموعي الجلو  الة للج الجلويو 

 . 2018القا ت        ا ي عام الةلور الجلويلةيو  الاالم   السياسييالج تاهيي  -
 .2010ايا  روسف   جلويولةيي المةوسط   ألو ظب    -
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سففلة  الةلففت  الفف   فف ا الم  ففوم  تمللففاه عففن الم ففاهي  -: اجليناسووتاجيةية  -: ال اشوول األسووبنا 
المرفففففادر ا ففففف    . تت ااتفففففه   ت ديفففففد اسسفففففهي  غلت فففففا  فففففن الم فففففاهي    المقاريفففففي  ثفففففج ا سفففففةتاتيجي

 -الماةمد  :

 1999.7الج تاهيي السياسيي للن ال اضت  الماض  عما   عدنا  صا    -

 . 2014    اجسةلتعنا  عاد      اضتات  قيا     الة للج الجلو سياس    رسالي  -

حلفف  سففبة  تاتاففا    ففوم  -:اإلقليمووي  الوود    التنوواف مفهوون   -عشوول : احلووامل األسووبنا 
الموقففففا  النففففااع    ا ز ففففي الد ليففففي    الرففففتاعالةنففففا س   تمللففففاه عففففن المرففففلل ات المقاريففففي    ثففففج 

 -المرادر الماةمد  :.ا    ال  ه  ت ديد  تت ااته 

 ساد حق  تو لق   الا قات الد ليي . -
 راظ   اح  نامي   الا قات الد ليي .  -

حلفف   -: انت ووامن ذوواذا خمتووارق للتنوواف  اإلقليمووي     الوود    -عشوول : اليالوو األسووبنا 
الةنفففا س اإلقليمففف   الففففد ل    لدراسفففي اسففففةتاتيجيات  الهفففت  األقرففف   سفففلة  الةيفففار الهفففت  األ سففففط 

الرففففلن   اففففد جا  ففففي مورنففففا    ال فففف ه حففففو  تقنيففففي الجفففف     – فففف  ضففففو  ا سففففةقلا  األ تاوفففف  
 :الة  تسة ده ا  ن القو   للد  . المرادر الماةمد  

 .2013دار الر ار      داد 1 هلت الوندي  األ ن الم قود  ط -
عبففففد الناصففففت جندل  النظتاففففي الة سففففلتاي للالقففففات الد ليففففي  لففففلن الة يففففا  الة للففففت  فففف  ظففففج  -

 .2006  ت و ت  ا  اد ال ت  النارد    جلي الم  ت   جا اي  اتني 

   جنظيوووو  ال ناموووول اجليوووونالتكي  اجلناسووووتاجيةية -األسووووبنا اللااوووو  عشوووول :
سففلة  ..  ةالسوونرياالزمووة . اسووتاجيةيال التنوواف  اإلقليمووي  الوود   ذوواذا خمتووارق
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الةلفففت  الففف  أسفففنا    سفففارات ا ز فففي السفففوراي   فففا  ففف  اسفففةتاتيجيات الةنفففا س الةففف  اعةمفففدت ا 
 -:لمرادر الماةمد  .ارج  ن الو يات المة د   رسيا  ايتا   تتميا 

 . السورايارات ا ز ي سإلتاهي   رل       -
الاتيففففف  الفففففديمقتاا     المتمفففففا   الرفففففتاع  حقيقفففففهياسفففففت لفففففن  ةفففففت ك   ا ز فففففي السفففففوراي  -

2015. 
أز ففففي  الةنففففا س األ تاوفففف  الرففففلن  حففففو  الاديففففد  ففففن الق ففففايا  -ال ففففا س عهففففت:األسففففبوع  -

 -:5جا  ي مور نا  تقنيي الج  
تففف  الةيفففار  ففف ه ا ز فففي لوصففف  ا احفففد ا ففف  ا ز فففات الد ليفففي الةففف  ل فففا تفففداعيات  اضففف ي علففف   -

اسفففةتاتيجيي  ففف   ففف ا الةنفففا س -النظفففام الفففد ل  لت ةفففه     يفففا تففف  توظيفففا الماليفففات الجلفففو 
  .يات المة د  ا  تاويي  الرلن الو ا سةقلا  ال اد للن     ضو الد ل  

 2020قاد ي   عبد األ لت ر  ي    حت   ارد  -
  الما ففففد المرففففتي  األ تاقيففففياحمففففد الففففو لففففتال   الةنففففا س الرففففلن  األ تاوفففف  علفففف  القففففار   -

 .2020للدراسات  
 


