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 – السيرة الذاتية  -                                            

 الدكتور جاسم يونس محمد الحريري. -االسم الكامل:-

 دكتوراة علوم سياسية.-االختصاص العام:-

 دكتوراة عالقات دولية.-االختصاص الدقيق:-

 (بروفسور)دكتورأستاذ -اللقب العلمي:-

 -الشهادات العلمية:-

 .1987علوم سياسية/كلية القانون والسياسة/جامعة بغداد/بكلوريوس -

ماجستير نظم سياسية وعالم ثالث// كليثة -ماجستير علوم سياسية/االختصاص الدقيق:-

 .1996العلوم السياسية/جامعة بغداد/

دكتثثوراة عالقثثات دوليثثة/ كليثثة العلثثوم  -دكتثثوراة علثثوم سياسية/االختصثثاص الثثدقيق:-

 .2002السياسية/جامعة بغداد/

 -:في كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد المواد التدريسية التي قمت بتدريسها-

-----------------------------------------------------------------------   

 الفرع                                       المادة                        السنة           

           -----                                       ------                      ------ 

 2006.فرع الدراسات الدولية                     القانون الدولي                     1

  2007-2006.فرع الفكر السياسي                        البحوث السياسية           2

  2008لدولية                     الدبلوماسية                        .فرع الدراسات ا3

  2010-2009.فرع الدراسات الدولية                     االستراتيجية                  4

  2013-2008.فرع الدراسات الدولية                   العالقات الدولية                5

 2010الخليجية        -العالقات االسرائيلية /الماجستير   ية.فرع الدراسات الدول6

        2003قية/الخليجيثثثثثة بعثثثثثدالعالقثثثثثات العرا/الماجسثثثثثتير .فثثثثثرع الدراسثثثثثات الدولية7

2012. 

 2013تأريخ العالقات الدولية                                   .فرع الدراسات الدولية8

 

 -سها في الجامعات العراقية:المواد التدريسية التي قمت بتدري-

------------------------------------------------------ 

 الجامعة                     الكلية                        المادة                     السنة

------                    ------                       -------                  ------- 

 2007-2005الديمقراطية وحقوق االنسان    .جامعة بغداد         كلية التمريض1

 2007.جامعة النهرين    كلية العلوم السياسية        البحوث السياسية          2
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 -دريسها خارج الجامعة:المواد التدريسية التي قمت بت-

--------------------------------------------------  

 الجامعة              الكلية             الفرع               المادة             السنة    

    -------             ------            ------             ------            ------ 

 2013             سياسة.جامعة العلوم      القانون          العلوم السياسية    1

                                                  مقارنةوالدراسات                                   االبداعية      

 الدبلوماسية          )االمارات(

 2014.=====        ======        ======      منظمات           2

 دولية                                                                  

 2014. =====     =======     ========      طرق               3

 بح/                                                                 

 2014.  ====       =======    ========    عالقات              4

 أقتصادية                                                             

 دولية                                                                 

 2014.  =====    =======     ========  الصراع              5

 الدولي                                                              

 على النفط                                                            

 العربي                                                               

 

 2015.  =====   =======    ========= الفلسفة                 6

 السياسية                                                            

 2015. =====    ========   =======  الفكر القديم              7

 والوسيط                                                          

 2015. =====   ========   =======  النظم السياسية           8

 .=====   ========   ========االتجاهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات الحدي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة                    9

2015  

 المعاصرة في الفكر                                                       

 السياسي                                                       

 2016.االكاديمية القانون والسياسة العلوم السياسية الصراع الدولي           10

 على النفط العربي                   العربية في                           

 الدانمارك

 2016.====   ========   =======  العالقات الدولية              11

  2018.أكاديمية العالقات الدولية                    أستراتيجيات التفاوض       12

 الدولي       تركيا)اٍستانبول(.                                                
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 -:في كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد الرسائل التي أشرفت عليهاأهم  -

-------------------------------------------------------------------   

 أسم الرسالة                                    الفرع                                   التأريخ

-----------                                  -------                                 -------  

 .العالقات السورية مع دول1

 2012فرع الدراسات الدولية                      2003مجلس التعاون الخليجي بعد

 2012       .السياسة الخارجية لدول مجلس     فرع الدراسات الدولية            2

 التعاون الخليجي تجاه ايران

2005-2012 

 2012فرع الدراسات الدولية                          البحرينية-.العالقات العراقية3

 2003بعد

 -أهم الرسائل التي أشرفت عليها خارج الكلية:-

----------------------------------------------  

 الفرع           الجامعة             التأريخ                 أسم الرسالة                

-----------                               --------       ---------          --------- 

 2015.النظام السياسي                   العلوم السياسية    العلوم االبداعية     1

 )االمارات(                           في العراق وأنعكاساته على     

 دول مجلس التعاون الخليجي

 .2015-2003للفترة

 الخليجية-.العالقات العراقية2

 :دراسة في البعد 2003بعد

 2016العلوم االبداعية       العام         القانون                              القانوني   

 )االمارات(                                                                    

  2016.النظام السياسي لدولة االمارات العلوم السياسية      العلوم االبداعية      3

 العربية المتحدة:الواقع والمستقبل                            )االمارات(

 وفق القانون الدولي العام

 .الدور الخليجي في المنطقة 4

 كلية الدراسات العليا              2011ية بعدالعرب

 -والبح/ العلمي            الجامعة العربية                                    

 االلمانية للعلوم                                                                 

 2017والتكنولوجيا/المانيا                                                                   

 .أثر شبكات التواصل 5

 االجتماعي على تنمية 

 الوعي السياسي لدى 

  2018الصحفيين دراسة مسحية  كلية القانون والسياسة   االكاديمية العربية       

             في الدانمارك                                                                 
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 -:العلمية واالكاديمية اتالخبر-

---------------------------- 

  .تدريسي لعدة مواد دراسية في جامعتي بغداد والنهرين-

 سكرتير تحرير مجلة "دراسات دولية"/مركز الدراسات الدولية/جامعة بغداد .-

 معة بغداد.سكرتير تحرير  مجلة "المرصد الدولي"/مركز الدراسات الدولية/جا-

 سكرتير تحرير دورية " أوراق دولية"/مركز الدراسات الدولية/جامعة بغداد.-

باح/ متخصص في الشؤون الدولية واالستراتيجية /مركز الدراسات الدولية/جامعثة -

 بغداد.

 أستاذ العالقات الدولية واالستراتيجية/كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد.-

االسثرائيلي، ومنطقثة الخلثي  –والصراع العربي  ، الوسطفي شؤون الشرق ا  خبير -

 .، وشؤون حقوق االنسانالعربي

 سنة.24خبرة في مجال البح/ العلمي واالكاديمي في جامعة بغداد ولمدة تزيد على -

فثي الجامعثات  وأطاريح الثدكتوراة  شاركت في مناقشة  العديد من رسائل الماجستير-

 العراقية.

علثى العديثد مثن الرسثائل الجامعيثة والتثي تنحصثر موا ثيعها شاركت في االشراف -

 على القضايا الساخنة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ث االكاديميثثة ، ورسثثائل الماجسثثتير،وأطاريح سثثاهمت فثثي تقثثويم العديثثد مثثن البحثثو-

 في الجامعات والمعاهد العراقية.الدكتوراة 

 -ية وكما يأتي:عضو هيئة تدريسية في عدة جامعات عربية وأجنب-

الدبلوماسثثثثية/جامعة العلثثثثوم  لتدريسثثثثية لكليثثثثة القثثثثانون والدراسثثثثاتعضثثثثو الهيئثثثثة ا-

 االبداعية/دولة االمارات العربية المتحدة.

عضثثو الهيئثثة التدريسثثية لكليثثة العلثثوم السياسثثية/الجامعة العربيثثة المفتوحثثة لشثثمال -

 أمريكا.

الكاديمية العربيثثة المفتوحثثة فثثي عضثثو الهيئثثة التدريسثثية لكليثثة القثثانون والسياسثثة/ا-

 نمارك.االد

االلمانيثة -عضو الهيئة التدريسية لكلية القانون والعلوم السياسية فثي الجامعثة العربيثة-

 للعلوم والتكنولوجيا في كولونيا/المانيا.

 مية العالقات الدولية/تركيا/أستانبول.عضو الهيئة التدريسية /أكادي-

 الكندية في جمهورية مصر العربية.–كاديمية العربية عضو الهيئة التدريسية في اال-

 عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية.-

 .عضو رابطة التدريسيين العراقيين-

 .19/1/2017حاصل على وسام) باح/ مبادر (من منصة أريد في ماليزيا في -

 .1/4/2017حاصل على وسام )باح/ أعالمي( من منصة أريد في ماليزيا في -

ل علثثى قثثالدة منصثثة )أريثثد( للعلمثثاء ،والخبثثراء ،والبثثاح ين ،المتميثثزين فثثي حاصثث-

فثثي القاعثثة الكبثثرى فثثي الجامعثثة  11/4/2017العثثراق فثثي يثثوم ال الثثثاء المصثثادف 

 المستنصرية .
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عضو الهيئة العلمية  االستشارية  لمجلثة )مثدارات سياسثية( التثي تصثدر عثن مركثز -

 .28/9/2017ي دولة الجزائر فيالمدار المعرفي لالبحاث والدراسات ف

التثي  7/1/2018لمجلة العلوم السياسية والقثانون فثي تم أعتمادي محكما علميا دوليا -

يصدرها المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسثية واالقتصثادية 

 في المانيا.

عضثثثثثثثثثثو فثثثثثثثثثثي منظمثثثثثثثثثثة مبثثثثثثثثثثادرون لحقثثثثثثثثثثوق االنسثثثثثثثثثثان والديمقراطيثثثثثثثثثثة  -

 .4/2/2018(فيIOHRDالهولندية)

أعتمثثادي سثثفير للنوايثثا الحسثثنة والسثثالم بثثين الشثثعوم مثثن اتحثثاد منظمثثات الشثثرق -

 .28/2/2018االوسط للحقوق والحريات/باريس/

أعتمادي نائب في مجلس نوام البرلمان الثدولي مثن البرلمثان الثدولي لعلمثاء التنميثة -

 تحثثثاد االوروبثثثي فثثثيالبشثثثرية المعتمثثثد مثثثن مملكثثثة السثثثويد، واالمثثثم المتحثثثدة ، واال

 .2018عام

االكاديميثثثة الدوليثثثة لقثثثادة المجتمثثثع المثثثدني للتنميثثثة أعتمثثثادي كسثثثفير لالنسثثثانية مثثثن -

 .2018نيويورك في االمم المتحدة في المستدامة في الشرق االوسط المسجلة لدى 

أعتمادي كسفير للنوايا الحسنة والسثالم وحقثوق االنسثان مثن اتحثاد الضثمير العثالمي -

 .2018االنسان في استراليا في عام لحقوق

للعلمثثاء والخبثثراء والبثثاح ين  تثثم منحثثي وسثثام )الصثثفحة المتميثثزة(من منصثثة أريثثد-

 .22/7/2018العالمية في جامعة ماليا الماليزية في  الناطقين باللغة العربية

 أعتمادي سفير السالم الدولي من االكاديمية الدولية لسفراء السالم المعتمدة مثن هيئثة-

من أجل نشثر السثالم فثي العثالم ومقرهثا  IAOاالمم المتحدة ومنظمة االعتماد الدولية 

 .المملكة االردنية الهاشمية

أعتمثثادي مفثثوض ومثثدير مكتثثب منظمثثة السثثالم لالالاثثثة وحقثثوق االنسثثان الدوليثثة -

 .1/8/2018ومقرها السويد/أستوكهولم في جمهورية العراق في

 -:الدورات

--------- 

/مركز تطثثثثوير طرائثثثثق التثثثثدريس الجثثثثددللتدريسثثثثيين  46اهيثثثثل التربثثثثوي دورة الت-

 .11/11/2002-12/10للفترة من والتدريب الجامعي /جامعة بغداد

/مركثز تطثوير طرائثق التثدريس والتثدريب الجثامعي /جامعثة  20دورة اللغة العربيثة-

 .11/11/2002 -12/10للفترة من بغداد

لغثثثة االنكليزيثثثة /جامعثثثة بغثثثداد /الجامعثثثة دورات متعثثثددة ومتقدمثثثة لرفثثثع كفثثثاءة ال-

 المستنصرية.

دورات متعثثددة ومك فثثة فثثي مجثثال أسثثتخدام أجهثثزة الحاسثثوم، وشثثبكة المعلومثثات -

الدوليثثثة "االنترنيثثثت" /المركثثثز القثثثومي للحاسثثثبات/وعارة التعلثثثيم العثثثالي والبحثثث/ 

 العلمي/جمهورية العراق.مركز الحاسبة االلكترونية/جامعة بغداد.

 ة/جامعة بغداد.السياسي

 أعتمادي مدرم دولي في مجال التنمية البشرية من أكاديمية أوكسفورد الدولية/لندن.-
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 -المشاركة في لجان المناقشة)رسائل وأطاريح جامعية(:-

----------------------------------------------------  

عهثثد العثثالي فثثي الم 2/5/2005المشثثاركة فثثي لجنثثة مناقشثثة رسثثالة ماجسثثتير فثثي -

للدراسثثات السياسثثية والدوليثثة /الجامعثثة المستنصثثرية الموسومة))السياسثثة االمريكيثثة 

((بموجثثثثثثثثثب االمثثثثثثثثثر الجثثثثثثثثثامعي 2003-1990الخارجيثثثثثثثثثة تجثثثثثثثثثاه السثثثثثثثثثعودية 

 .24/3/2005في522المرقم

فثثثي كليثثثة العلثثثوم 10/7/2008المشثثثاركة فثثثي لجنثثثة مناقشثثثة رسثثثالة ماجسثثثتير فثثثي-

وآفاقهثثثا 1991عثثثامالتركيثثثة ل-سثثثية))العالقات الروالسياسثثثية/جامعة بغثثثداد الموسثثثومة

 .4/6/2008في27المستقبلية((بموجب االمر الجامعي المرقم

فثثي كليثثة العلثثثوم  15/10/2009المشثثاركة فثثي لجنثثة مناقشثثة رسثثالة ماجسثثتير فثثي-

السياسثثية/جامعة بغثثداد الموسومة))السياسثثة االمريكيثثة تجثثاه الترويكثثا االوربيثثة بعثثد 

فثي 46((بموجثب االمثر الجثامعي المثرقم2001ن أيلول/سبتمبرأحداث الحادي عشر م

8/9/2009. 

فثثي كليثثة العلثثوم  23/11/2010جنثثة مناقشثثة رسثثالة ماجسثثتير فثثي المشثثاركة فثثي ل-

-2002السياسثثثية/جامعة بغثثثداد الموسثثثومة))دور تركيثثثا االقليمثثثي فثثثي العثثثراق للمثثثدة

 .19/10/2010في39((بموجب االمر الجامعي المرقم2009

فثثثي كليثثثة العلثثثوم  28/4/2011فثثثي لجنثثثة مناقشثثثة رسثثثالة ماجسثثثتير فثثثي  المشثثثاركة-

بعثثثثد الحثثثثرم  االوكرانيثثثثة-السياسثثثثية/جامعة بغثثثثداد الموسثثثثومة))العالقات الروسثثثثية

 .23/3/2011في65الباردة((بموجب االمر الجامعي المرقم

فثثي كليثثة العلثثثوم  31/10/2011المشثثاركة فثثي لجنثثة مناقشثثة رسثثالة ماجسثثتير فثثي-

الجورجيثثثثة بعثثثثد الحثثثثرم -عة بغثثثثداد الموسثثثثومة))العالقات الروسثثثثيةالسياسثثثثية/جام

 .25/9/2011في 91الباردة((بموجب االمر الجامعي المرقم

فثثثي كليثثثة العلثثثوم  6/9/2012المشثثثاركة فثثثي لجنثثثة مناقشثثثة أطروحثثثة دكتثثثوراة فثثثي -

السياسثثثثية/جامعة بغثثثثداد الموسثثثثومة))تأثير المبثثثثادىء الجيوبوليتكيثثثثة علثثثثى االدراك 

للواليات المتحدة االمريكية بعد الحرم الباردة((بموجب االمثر الجثامعي  االستراتيجي

 .8/7/2012في162المرقم

فثثي كليثثة العلثثثوم  16/10/2012المشثثاركة فثثي لجنثثة مناقشثثة رسثثالة ماجسثثتير فثثي-

وآفاقهثا 2011-2003االمريكيثة-السياسية/جامعة بغثداد الموسثومة))العالقات العراقيثة

 .13/9/2012في462جامعي المرقم المستقبلية((بموجب االمر ال

فثثثي كليثثثة العلثثثوم 15/5/2013المشثثثاركة فثثثي لجنثثثة مناقشثثثة رسثثثالة ماجسثثثتير فثثثي-

السياسثثثية/جامعة بغثثثداد الموسومة))السياسثثثة الخارجيثثثة االيرانيثثثة تجثثثاه دول مجلثثثس 

وقطر أنموذجا((بموجثب االمثر الجثامعي :البحرين 2011-1979التعاون الخليجي من

 .7/4/2013في 231المرقم 

فثثثي كليثثثة العلثثثوم  27/8/2013المشثثثاركة فثثثي لجنثثثة مناقشثثثة رسثثثالة ماجسثثثتير فثثثي-

-1981السثثثثثثثودانية -السياسثثثثثثثية/جامعة بغثثثثثثثداد الموسثثثثثثثومة))العالقات المصثثثثثثثرية

 .10/7/2013في65((بموجب االمر الجامعي المرقم2011
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فثثي كليثثة العلثثثوم  19/11/2013المشثثاركة فثثي لجنثثة مناقشثثة رسثثالة ماجسثثتير فثثي-

امعة بغداد الموسومة))العالقات السورية مع دول مجلس التعاون الخليجثي السياسية/ج

 .6/10/2013في114((بموجب االمر الجامعي المرقم2003بعد

فثثثي كليثثثة العلثثثوم 16/10/2014المشثثثاركة فثثثي لجنثثثة مناقشثثثة رسثثثالة ماجسثثثتير فثثثي-

 ((بموجثثب2003البحرينيثثة بعثثد-السياسثثية/جامعة بغثثداد الموسثثومة))العالقات العراقيثثة

 .2/9/2014في261االمر الجامعي المرقم 

فثثثي كليثثثة العلثثثوم  26/6/2014المشثثثاركة فثثثي لجنثثثة مناقشثثثة رسثثثالة ماجسثثثتير فثثثي-

السياسثية/جامعة بغثداد الموسومة))السياسثة الخارجيثة لثدول مجلثس التعثاون الخليجثثي 

 .14/5/2014في231 المرقم ((بموجب االمر الجامعي2012-2005تجاه ايران

 .29/8/2015في121االمر الجامعي المرقم االرهام((بموجب 

فثثثي جامعثثثة آيلثثثز  28/4/2016المشثثثاركة فثثثي لجنثثثة مناقشثثثة رسثثثالة ماجسثثثتير فثثثي -

العالمية/فرع جمهوريثة العثراق الموسثومة))تنفيذ أحكثام التحكثيم االجنبيثة فثي التحكثيم 

 .15/3/2016في94التجاري الدولي((بموجب االمر الجامعي المرقم

فثثي جامعثثة أيلثثز  21/5/2016مناقشثثة أطروحثثة دكتثثوراة فثثيالمشثثاركة فثثي لجنثثة -

العالميثثة/فرع جمهوريثثة العثثراق الموسثثومة))التبعات القانونيثثة الناشثثئة عثثن االهمثثال 

 .15/4/2016في97وأثبات تبعيتها:دراسة مقارنة(( بموجب االمر الجامعي المرقم 

أيلثثز فثثي جامعثثة  21/5/2016المشثثاركة فثثي لجنثثة مناقشثثة أطروحثثة دكتثثوراة فثثي-

العالميثثة/فرع جمهوريثثة العثثراق الموسثثومة))العقود وأثرهثثا الثثدولي فثثي توحيثثد قثثانون 

التجثثارة الدوليثثة وفثثق أتفاقيثثة االمثثم المتحثثدة للبيثثع الثثدولي للبضثثائع((بموجب االمثثر 

 .15/4/2016في98الجامعي المرقم

المشثثاركة فثثي لجنثثة مناقشثثة بحثث/ الترقيثثة الموسثثوم))تجربة باكسثثتان فثثي مكافحثثة -

رهام((بموجثثثب االمثثثر الصثثثادر مثثثن معهثثثد الخدمثثثة الخارجيثثثة/وعارة الخارجيثثثة اال

 .20/7/2017في يوم  10/7/2017في 15/7/1269

المشاركة في لجنة مناقشة بحث/ الترقيثة الموسوم))السياسثة الخارجيثة لثدول مجلثس  -

:دولثثة قطثثر أنموذجا((بموجثثب االمثثر  2003التعثثاون الخليجثثي تجثثاه العثثراق بعثثد عثثام 

 20فثثثثي  15/7/1319ر مثثثثن معهثثثثد الخدمثثثثة الخارجيثثثثة /وعارة الخارجيثثثثة الصثثثثاد

/7/2017 . 

المشثثاركة فثثي لجنثثة مناقشثثة بحثث/ الترقيثثة الموسثثوم))العالقات االمريكيثثة مثثع دول -

ومسثثتقبلها((بموجب االمثثر الصثثادر مثثن معهثثد  2016-2011الخلثثي  العربثثي للفتثثرة

 .25/9/2017في 15/7/1713الخدمة الخارجية/وعارة الخارجية

المشثثاركة فثثي لجنثثة مناقشثثة بحثث/ الترقيثثة الموسثثوم))التطور االقتصثثادي لجمهوريثثة -

كوريا وانعكاسثه علثى سياسثتها الخارجيثة((بموجب االمثر الصثادر مثن معهثد الخدمثة 

 .28/1/2018في 18/1/2018في 15/7/140الخارجية/وعارة الخارجية 

 -العراق: أبرع الندوات والمؤتمرات التي شاركت فيها داخل وخارج

-------------------------------------------------------------- 

 -داخل العراق:

-------------- 
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/مركثثثثز الدراسثثثات التركية/جامعثثثثة  ((العربيثثثة–العالقثثثات التركيثثثثة ))نثثثدوة حثثثثول -

 .2002الموصل/أواسط عام

ز مركثثث /(( 2001  أيلول/سثثثبتمبر 11موقثثثع تركيثثثا بعثثثد أحثثثداث ))مثثثؤتمر حثثثول -

 .2002الدراسات التركية/جامعة الموصل/أواخر عام

 .2003المؤتمر العلمي السنوي /كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل/أوائل-

-9المثثؤتمر العلمثثي ال ثثامن لمركثثز الدراسثثات الدولية/جامعثثة بغثثداد الثثذي أقثثيم يثثومي -

10/12/2003. 

 .2007جامعة بغداد لعامالمؤتمر العلمي السنوي العاشر لمركز الدراسات الدولية/-

المثثثؤتمر العلمثثثي السثثثنوي الحثثثادي عشثثثر لمركثثثز الدراسثثثات الدولية/جامعثثثة بغثثثداد -

 .2008لعام

 .2008المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد لعام-

 .2009المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد لعام-

 .2010لكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد لعام المؤتمر العلمي السنوي

المثثثؤتمر العلمثثثي السثثثنوي لمركثثثز دراسثثثات الخلثثثي  العربي/جامعثثثة البصثثثرة حثثثول 

 .14/4/2010-13الخليجية(( للفترة بين –))العالقات العراقية 

النثثثدوة العلميثثثة الحاديثثثة وال الثثثثين لمركثثثز الدراسثثثات االقليميثثثة /جامعثثثة الموصثثثل -

 .2010أيار5عقدت في  ييطه االقليمي في عالم متغير((التحول))العراق ومح

الندوة العلمية التي أقامهثا فثرع الدراسثات الدولية/كليثة العلثوم السياسثية/جامعة بغثداد -

 .22/12/2010((في 2003االيرانية بعد عام-حول ))العالقات العراقية

الثدور التركثي ))حول ) الندوة العلمية التي أقامها فرع الدراسات الدولية/جامعة بغداد-

 .2011:الواقع والمستقبل(( في أذار2003في العراق بعد

المؤتمر العلمي السثنوي لكليثة العلثوم السياسثية واالجتماعية/جامعثة السثليمانية تحثت -

-4عنوان))التعثثثثثايل السثثثثثلمي فثثثثثي العراق:الواقثثثثثع والمسثثثثثتقبل(( التثثثثثي عقثثثثثد بثثثثثين

 .2011/نيسان5

قبل االنظمة السياسية الخليجية فثي لثل التغييثر(( التثي الندوة العلمية الموسومة))مست-

أقامها قسم الدراسثات السياسثية واالسثتراتيجية/مركز دراسثات الخلثي  العربي/جامعثة 

 .20/4/2011البصرة التي أقيمت في

 .2011المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد لعام-

وطني لحقثثثثثثوق االنسثثثثثثان /وعارة حقثثثثثثوق المثثثثثؤتمر العلمثثثثثثي ال ثثثثثثاني للمعهثثثثثثد الثثثثثث-

االنسان/جمهورية العراق حول ))مثادتي حقثوق االنسثان والديمقراطيثة فثي مؤسسثات 

 .15/12/2011-14التعليم العالي العراقية((للفترة من

المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي ال الث/ عشثر لمركثز الدراسثات الدولية/جامعثة -

 .2012بغداد عام

كثثربالء  ني الثثوطني االول لكليثثات القثثانون فثثي كليثثة القانون/جامعثثةالمثثؤتمر القثثانو-

 .2012عام

 .2012المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد لعام-

 .2013المؤتمر العلمي ال ال/ لكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل لعام-
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 .2013غداد لعامالمؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية/جامعة ب-

 .2013المؤتمر العلمي التاسع للكلية االسالمية الجامعة في النجف االشرف لعام

جائزة سيد االوصياء )عليه السالم(العالمية لالبداع الفكري واالدبثي، )الكوفثة، آمانثة -

 (.22/4/2016مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به،

 15/4/2017راق الجامعثة االهليثة فثيالمؤتمر العلمي السنوي االول لكلية صثدر العث-

فثثثي مدينثثثة الكالميثثثة المقدسثثثة ،تحثثثت شثثثعار)) التربيثثثة الطموحثثثات ، المشثثثكالت ، 

 التحديات((. 

المؤتمر الثدولي العلمثي السثنوي الخثامس الثذي أقامتثه كليثة التربيثة أبثن رشثد للعلثوم -

االنسثان وتنميثة االنسانية في جامعة بغداد الموسوم)أسهامات التربية والتعليم فثي بنثاء 

 .3/5/2017الفكر(في يوم االربعاء المصادف

المؤتمر العلمي الدولي العاشر الثذي أقامتثه مؤسسثة العراقثة لل قافثة والتنميثة ومركثز -

التنمية للدراسات والتدريب واالكاديمية العلمية للتنمية البشثرية وأكاديميثة رايثن بيثر  

الجتماعيثثثة بر يثثثة علميثثثة أكاديميثثثة ومنظمثثثة االعتمثثثاد الثثثدولي الموسوم)المشثثثكالت ا

 .17/5/2017-16والمنعقد في بغداد السالم للمدة من

مهرجان السفير ال قافي السابع الذي أقامته أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة بثه -

للهجرة ، ويثوم وصثول مسثلم بثن  60أحياء لذكرى يوم الكوفة الخامس من شوال لسنة

سين عليهم السالم ، وأحتفاء بأنتصثارات قواتنثا المسثلحة ، عقيل مبعوثا عن االمام الح

 .1/7/2017والحشد الشعبي تحت شعار الكوفة أرض العطاء ووقف الوالء في يوم

المؤتمر العلمي الدولي التاسع لمركز دراسات البصرة والخلي  العربي بالتعثاون مثع -

ية للنهثثوض بواقثثع بعنثثوان)) نحثثو أسثثتراتيج  KASمؤسسثثة كثثونراد ادينثثاور االلمانيثثة

 .9/10/2017-8محافظة البصرة((للفترة

المؤتمر العلمي الدولي االول لكلية الكتام الجامعة بالتعاون مع جامعة لوند السويدية -

 في بغداد. 14/12/2017-13للفترة من

ندوة مركز حمورابي للبحثوث والدراسثات االسثتراتيجية بعنوان)الثدور الخليجثي فثي -

 .17/3/2018لموصل:المتغيرات والمستقبل(،العراق بعد تحرير ا

المثثؤتمر العلمثثثي ال ثثاني الثثثدولي لكليثثة المصثثثطفى الجامعثثة الموسثثثوم)تكامل النظثثثام -

التربثثوي والتعليمثثي بثثين وعارتثثي التربيثثة والتعلثثيم العالي:المعوقثثات وأفثثاق النجثثا (، 

18/3/2018. 

العلثوم السياسثية/جامعة  المؤتمر العلمي الطالبي االول لطلبثة الدراسثات العليثا /كليثة-

 تحت شعار))مواجهة االرهام واجب وطني مقدس((. 29/3/2018بغداد/

 

 -خارج العراق:-

--------------- 

-8مثثؤتمر حثثول " أحثثتالل العثثراق وتداعياتثثه عربيثثا وأقليميثثا ودوليثثا" للفتثثرة مثثن -

 ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية. 2004أذار/مارس11

تديرة لالسثثاتذة العثثرم داخثثل الثثوطن العربثثي وخارجثثه ، الثثدورة مثثؤتمر المائثثدة المسثث-

 .30/7/2004-27، جامعة ناصر االممية/الجماهيرية العربية الليبية/14
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المؤتمرالخثاص "بالحريثثات االكاديميثة فثثي الجامعثثات العربيثة "/عمثثان/مركز عمثثان -

 .16/12/2004-15لدراسات حقوق االنسان،

عشثثثر لمركثثثز االمثثثارات للدراسثثثات والبحثثثوث  المثثثؤتمر العلمثثثي السثثثنوي الحثثثادي-

االسثثتراتيجية  حثثول " التحثثوالت الراهنثثة ودورهثثا المحتمثثل فثثي أحثثداث التغييثثر فثثي 

 .14/3/2006-12العالم العربي/أبولبي/ دولة االمارات العربية المتحدة

مثؤتمر مخثاطر وتثداعيات االنتشثار النثثووي علثى منطقثة الخلثي  ، مملكثة البحثثرين ، -

-9اخليثثة البحرينيثثة بالتعثثثاون مثثع مركثثز الخلثثثي  للدراسثثات االسثثثتراتيجية،وعارة الد

10/9/2006. 

دور العثرم(( -( تحت عنوان))العالم  يرسثم المسثتقبل9المؤتمر السنوي التاسع )فكر-

 .9/12/2010-8الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي في الجمهورية اللبنانية للفترة من

ت عنوان)مثثثاذا بعثثثد الربيثثثع (( الثثثذي تنظمثثثة (تحثثث10المثثثؤتمر السثثثنوي العاشثثثر)فكر-

-5مؤسسثثة الفكثثر العربثثي الثثذي عقثثد فثثي دولثثة االمثثارات العربيثثة المتحثثدة للفتثثرة مثثن

7/12/2011. 

مثثؤتمر مراكثثز البحثثوث االنسثثانية فثثي الثثوطن العربي:التحثثديات والفثثرص ، وأفثثاق -

-17التعثثثثاون، )مسثثثثقط، مركثثثثز البحثثثثوث االنسثثثثانية، جامعثثثثة السثثثثلطان قثثثثابوس، 

 (.2016أبريل18

 -شهادات المشاركة والتقدير:-

---------------------------    

للتدريسثثيين الجثثدد التثثي عقثثدت فثثي  46شثثهادة مشثثاركة فثثي دورة التأهيثثل التربثثوي -

 .11/11/2002-12/10جامعة بغداد للفترة من

التثثثي عقثثثدت فثثثي جامعثثثة بغثثثداد للمثثثدة  20شثثثهادة مشثثثاركة فثثثي دورة اللغثثثة العربيثثثة-

 .11/11/2002-12/10من

شثثهادة مشثثاركة فثثي المثثؤتمر السثثنوي لكليثثة العلثثوم السياسثثية/جامعة بغثثداد بمناسثثبة -

اليوبيثثثل الثثثذهبي لتثثثدريس العلثثثوم السياسثثثية حول)حا ثثثر ومسثثثتقبل تثثثدريس العلثثثوم 

 .2009السياسية في العراق( لعام

يميثة حثول شهادة مشاركة في الندوة العلمية الحادية وال الثثين لمركثز الدراسثات االقل-

 .2010أيار5في ))العراق ومحيطه االقليمي في عالم متغير ((

شثثهادة مشثثاركة فثثي المثثؤتمر العلمثثي السثثنوي لكليثثة العلثثوم السياسثثية/جامعة بغثثداد -

 (.2010حول)مستقبل العراق السياسي مابعد أنتخابات 2010لعام

ربثي /جامعثة شهادة تقديرية في المؤتمر العلمثي السثنوي لمركثز دراسثات الخلثي  الع-

 .2010نيسان14-13الخليجية ((للمدة من-البصرة حول ))العالقات العراقية

شثثهادة مشثثاركة فثثي المثثؤتمر العلمثثي السثثنوي لكليثثة العلثثوم السياسثثية/جامعة بغثثداد -

 حول ))تعزيز االداء البرلماني والحكومي في العراق((. 2011لعام

ال ثثاني لكليثثة العلثثوم السياسثثية شثثهادة تقديريثثة حثثول المشثثاركة فثثي المثثؤتمر العلمثثي -

حول ))التعايل السلمي في العراق :الواقثع  2011/جامعة السليمانية لعامواالجتماعية 

 والمستقبل((.
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مسثثتقبل االنظمثثة السياسثثية )شثثهادة تقديريثثة للمشثثاركة فثثي النثثدوة العلميثثة الموسومة)-

بي/جامعثة البصثرة الخليجية في لل التغيير ((التي أقامها مركز دراسثات الخلثي  العر

 .10/4/2011بتأريخ

شثثهادة تقديريثثة للمشثثاركة فثثي أعمثثال المثثؤتمر العلمثثي السثثنوي ال الثث/ عشثثر لمركثثز -

الدراسات الدولية/جامعة بغداد حول ))التحثديات لالمثن الثوطني للعثراق بعثد أنسثحام 

 .2012نيسان18-17القوات االمريكية((للمدة من

التثثثي أقامتثثثه كليثثثة  القثثثانوني الثثثوطني االول شثثثهادة تقديريثثثة للمشثثثاركة فثثثي المثثثؤتمر-

 .2012نيسان28القانون/جامعة كربالء  في

شثثهادة مشثثاركة فثثي المثثؤتمر السثثنوي العلمثثي لكليثثة العلثثوم السياسثثية/جامعة بغثثداد -

 .2012نيسان24حول))تقويم العملية السياسية في العراق (( والذي عقد في

ي ال ثثثامن لمركثثثز دراسثثثات الخلثثثي  شثثثهادة تقديريثثثة للمشثثثاركة فثثثي المثثثؤتمر العلمثثث-

العربي/جامعثثثة البصثثثرة حثثثول))الخلي  العربثثثي والتغييثثثر )تحثثثديات الواقثثثع وآفثثثاق  

 .25/4/2012المستقبل(( يوم

شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي السثنوي الرابثع عشثر لمركثز الدراسثات -

فثثي العثثراق ومنطقثثة  الدولية/جامعثثة بغثثداد حثثول))التغيير فثثي البلثثدان العربيثثة وأثثثره

 .2013اذار13-12الخلي  العربي(( للفترة 

العلمثثي التاسثثع للكليثثة االسثثالمية الجامعثثة فثثي شثثهادة تقديريثثة للمشثثاركة فثثي المثثؤتمر -

النجف االشرف حثول))الغزو ال قثافي لمجتماتنثا االسالمية:االسثبام والنتثائ (( للفتثرة 

 .2013نيسان 15-14من

لعلمثثي السثثنوي لكليثثة العلثثوم السياسثثية/جامعة بغثثداد شثثهادة مشثثاركة فثثي المثثؤتمر ا-

 .23/4/2013حول))الخيار الديمقراطي  رورة سياسية ووطنية للعراق((بتأريخ 

شثثهادة تقديريثثة للمشثثاركة فثثي المثثؤتمر العلمثثي ال الثث/ لكليثثة العلثثوم السياسثثية/جامعة -

وليثة الجديثدة(( الموصل حثول))المتغيرات االقليميثة فثي المنطقثة العربيثة واالدوار الد

 .2013أيلول-23/24للفترة من 

شهادة تقديرية مثن أمانثة مسثجد الكوفثة المعظثم للمشثاركة فثي جثائزة سثيد االوصثياء -

العالميثثثة لالبثثثداع الفكثثثثري واالدبثثثي المقامثثثثة علثثثى أروقثثثة مسثثثثجد الكوفثثثة المعظثثثثم 

 .22/4/2016في

شثثهادة شثثكر وتقثثدير مثثن كليثثة صثثدر العثثراق الجامعثثة االهليثثة ت مينثثا لمشثثاركتنا فثثي -

المثثثؤتمر العلمثثثي السثثثنوي االول للكليثثثة حثثثول التربيثثثة :الطموحثثثات ، المشثثثكالت ، 

 في مدينة الكالمية المقدسة . 15/4/2017التحديات في 

بغثداد للمشثاركة  شهادة مشاركة من كلية التربية أبن رشد للعلوم االنسانية في جامعثة-

الفعالة في أنجثا  المثؤتمر الثذي أقامتثه الكليثة الموسوم)أسثهامات التربيثة والتعلثيم فثي 

 .5/2017/ 4-3بناء االنسان وتنمية الفكر(في يوم االربعاء المصادف  

كتام شكر وتقدير من كلية التربية أبن رشد للعلوم االنسانية في جامعة بغداد للجهثود -

  المؤتمر العلمي الدولي الخامس الموسوم)أسهامات التربية والتعلثيم المبذولة في أنجا

 .4/5/2017-3في بناء االنسان وتنمية الفكر(في يوم
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شثثثهادة مشثثثاركة مثثثن مؤسسثثثة العراقثثثة لل قافثثثة والتنميثثثة ومركثثثز التنميثثثة للدراسثثثات -

عتمثاد والتدريب واالكاديمية العلمية للتنمية البشرية واكاديمية رايثن بيثر  ومنظمثة اال

الثثدولي فثثي المثثؤتمر العلمثثي الثثدولي العاشثثر الموسثثوم )المشثثكالت االجتماعيثثة بر يثثة 

 .17/5/2017-16علمية أكاديمية(والمنعقد في بغداد السالم للمدة من 

شهادة تقديريثة مثن أمانثة مسثجد الكوفثة والمثزارات الملحقثة بثه ت مينثا للمشثاركة فثي -

 .1/7/2017لسفير ال قافي السابع فيمهرجان ا

شهادة تقديرية من وعارة ال قافة والسياحة واالثار /مركز الدراسثات والبحثوث ت مينثا -

الخليجيثثة بعثثد -لثثي اللقثثائي محا ثثرة أكاديميثثة بعنثثوان ))مسثثتقبل العالقثثات العراقيثثة

  .12/7/2017داعل((في

شهادة تقديريثة مثن مركثز دراسثات البصثرة والخلثي  العربي/جامعثة البصثرة تقثديرا -

المبذولثثة فثثي أعمثثال المثثؤتمر العلمثثي الثثدولي التاسثثع للمركثثز وبالتعثثاون مثثع  لجهثثودي

حثثثو أسثثثتراتيجية والثثثذي يحمثثثل عنثثثوان ))ن KASمؤسسثثثة كثثثونراد ادينثثثاور االلمانيثثثة

 .9/10/2017-8ظة البصرة(((للمدة للنهوض بواقع محاف

كتثثام تهنئثثة مثثن مجلثثس جامعثثة بغثثداد بمناسثثبة ترقيتثثي الثثى مرتبثثة االسثثتاذية فثثي -

 .18/10/2017تصاص العلوم السياسية فيأخ

شثهادة شثكر وتقثثدير مثن كليثة الكتثثام الجامعثة لمسثاهمتي العلميثثة الفاعلثة فثي انجثثا  -

 .14/12/2017-13فعاليات المؤتمر العلمي الدولي االول للفترة بين

كتثثام شثثكر مثثن عميثثد كليثثة العلثثوم السياسثثية /جامعثثة بغثثداد بمناسثثبة اهثثدائي الكليثثة -

 .3/4/2018صداراتي العلمية بتأريخ مجموعة من أ

كتام شكر وتقدير من االمانة العامة للمكتبة المركزية /جامعة بغداد بمناسثبة أهثدائي -

 .18/4/2018مجموعة من كتبي العلمية بتأريخخ

كتام شكر وتقثدير مثن مثديرة مركثز الدراسثات االسثتراتيجية والدولية/جامعثة بغثداد -

 .24/4/2018اراتي العلمية بتأريخ بمناسبة أهدائي مجموعة من أصد

كتام شكر وتقدير من عميد كلية العلثوم السياسثية/جامعة النهثرين الهثدائي مجموعثة -

 .2/5/2018من كتبي العلمية بتاريخ 

كتام شكر وتقدير من عميثد معهثد الخدمثة الخارجيثة الثدكتور عثادل مصثطفى كامثل -

 .30/7/2018الهدائي مجموعة من مؤلفاتي بتاريخ 

 هم االصدارات العلمية واالكاديميةأ-

--------------------------------- 

 -أصدارات مركز دراسات الوحدة العربية:

---------------------------------------- 

، )بيثثثروت ، مركثثثز 305الوحثثثدة الوطنيثثثة ، مجلثثثة المسثثثتقبل العربثثثي ،العثثثدد)بح/(-

 (.2004دراسات الوحدة العربية ، يوليو

ر (عثثن المثثؤتمر العلمثثي السثثنوي لكليثثة العلثثوم السياسثثية /جامعثثة بغثثداد بعنثثوان )تقريثث-

، ورد فثثي مجلثثة المسثثتقبل  2004أيار/مثثايو19مسثثتقبل العثثراق السياسثثي ، بغثثداد ، 

 2004، ) بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربيثة، أم/أالسثطس306العربي ، العدد

.) 
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لعالي الخاص بثالعلوم االنسثانية " مثؤتمر )تقرير( عن المؤتمر العلمي االول للتعليم ا-

كثثثثثثثثانون 16-15الحريثثثثثثثات االكاديميثثثثثثثثة فثثثثثثثثي الجامعثثثثثثثات العربيثثثثثثثثة، عمثثثثثثثثان ، 

، )بيثروت ، مركثز 312، ورد في مجلة المستقبل العربي ، العدد 2004االول/ديسمبر

 (.2005دراسات الوحدة العربية، شباط/فبراير

ن الحثثادي والعشثثرين( ، )عثثرض كتثثام( )عالقثثات العثثرم الدوليثثة فثثي مطلثثع القثثر-

(.ورد فثثثي مجلثثثة المسثثثتقبل العربثثثي، 2003)عمثثثان ، دار وائثثثل للنشثثثر والتوعيثثثع ، 

 (.2006، )بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، أيلول/سبتمبر 331العدد

االسثيانية بعثد االحثتالل االمريكثي للعثراق، المجلثة -مستقبل العالقات العراقية)بح/(-

 ، )بيثثثروت ، الجمعيثثثة العربيثثثة للعلثثثوم السياسثثثية14ية، العثثثددالعربيثثثة للعلثثثوم السياسثثث

 (.2007، ربيع بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية 

نعكاسثثاته علثثى عالقاتهثثا مثثع أالتغلغثثل االسثثرائيلي فثثي دول اسثثيا الوسثثطى و)بح/(-

، )بيثثروت ، مركثثز دراسثثات 371المنطقثثة العربيثثة، مجلثثة المسثثتقبل العربثثي، العثثدد

 (.2010لعربية ، ينايرالوحدة ا

)تقريثثر( عثثن أعمثثال المثثؤتمر العلمثثي السثثنوي ال ثثاني ))حثثول التعثثايل السثثلمي فثثي -

، )بيثروت ، 388العراق:الواقع والمسثتقبل((، ورد فثي مجلثة المسثتقبل العربثي، العثدد

 .2011مركز دراسات الوحدة العربية، حزيران)يونيو(

بل االنظمة السياسية الخليجيثة فثي لثل مستق))تقرير(عن أعمال الندوة العلمية حول )-

، )بيثثروت، مركثثز دراسثثات 390التغييثثر((، ورد فثثي مجلثثة المسثثتقبل العربثثي، العثثدد

 .( 2011الوحدة العربية، أم/أالسطس

، 410)بح/(مستقبل الحكومات الخليجية بعد الربيع العربي، المستقبل العربي، العثدد-

 (.2013/أبريل)بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، نيسان

، المسثثتقبل 2003)بح/(الثثدور الخليجثثي فثثي الملثثف الكثثردي فثثي العثثراق بعثثد عثثام-

، )بيثثثثثروت، مركثثثثثز دراسثثثثثات الوحثثثثثدة العربيثثثثثة، تشثثثثثرين 465العربثثثثثي، العثثثثثدد

 (.2017ال اني/نوفمبر

 

 -أصدارات مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية:

-------------------------------------------------------- 

دور القيادة الكاريزمية فثي صثنع القثرار االسثرائيلي :نمثوذج بثن جوريثون ،  (كتام)-

، )أبثثثولبي، مركثثثز االمثثثارات للدراسثثثات  81سلسثثثلة دراسثثثات أسثثثتراتيجية ، العثثثدد

 (.2003،  والبحوث االستراتيجية

 -أصدارات مركز الخلي  للدراسات االستراتيجية:

--------------------------------------------- 

تثثداعيات االحثثتالل االمريكثثي للعثثراق علثثى االمثثن الخليجثثي ، مجلثثة شثثؤون  )بحثث/(-

، )القثثاهرة ، مركثثز الخلثثي  للدراسثثات االسثثتراتيجية،  44، العثثدد  8خليجيثثة، المجلثثد 

 (.2006شتاء

السياسثثات االسثثرائيلية تجثثاه دول مجلثثس التعثثاون لثثدول الخلثثي  العربيثثة بعثثد  (كتثثام)-

 (.2006أنتهاء الحرم الباردة، )لندن، مركز الخلي  للدراسات االستراتيجية، 
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 -:، بيروتوالبحوث والتوثيق رات مركز الدراسات االستراتيجيةاأصد

----------------------------------------------------------------- 

شثؤون االوسثط، العثدد  قمة كوااللمبور االنعكاسات االقليمية والدوليثة، مجلثة (بح/)-

 (.2006، صيف والبحوث والتوثيق ، )بيروت ، مركز الدراسات االستراتيجية 123

االسثرائيلية وتثثداعياتها علثى الثثوطن العربثي، مجلثثة  –العالقثات الباكسثثتانية )بحث/(  -

،)بيثثثروت ، مركثثثز الدراسثثثات االسثثثتراتيجية والبحثثثوث 127شثثثؤون االوسثثثط، العثثثدد

 (.2007والتوثيق، خريف 

، )بيثروت ، 129السياسة الخارجية السعودية ، مجلة شثؤون االوسثط ، العثدد)بح/( -

 (.2008مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، صيف

اليابانية بعثد االحثتالل االمريكثي للعثراق، مجلثة شثؤون  –العالقات العراقية )بح/(  -

يجية والبحثوث والتوثيثق، ، )بيثروت ، مركثز الدراسثات االسثترات132االوسط ، العثدد

 (.2009ربيع

شثثؤون  مجلثثة السياسثثة الخارجيثثة االميريكيثثة :سثثنة أولثثى مثثن حكثثم أوبامثثا ،)بحثث/( -

بيثروت ، مركثز الدراسثات االسثتراتيجية والبحثوث والتوثيثق، )، 135االوسط ، العثدد

 (.2010ربيع

االوسثط، الخليجية بعثد االحثتالل االميركثي، مجلثة شثؤون  -)بح/(العالقات العراقية-

، )بيثثثثثروت، مركثثثثثز الدراسثثثثثات االسثثثثثتراتيجية والبحثثثثثوث والتوثيثثثثثق ، 137العثثثثثدد

 (.2011شتاء-2010خريف

االوكرانيثة بعثد االحثتالل االميركثي للعثراق، مجلثة شثؤون -)بح/(العالقات العراقيثة-

، )بيثثروت ، مركثثز الدراسثثات االسثثتراتيجية والبحثثوث والتوثيثثق، 140االوسثثط، العثثدد

 (.2011خريف

مجلس التعاون الخليجي والعراق بعثد االنسثحام االميركثي، شثؤون االوسثط، )بح/(-

، )بيثثثثثروت، مركثثثثثز الدراسثثثثثات االسثثثثثتراتيجية والبحثثثثثوث والتوثيثثثثثق، 143العثثثثثدد

 (.2012خريف

التركيثثثة بعثثثد االحثثثتالل االميركثثثي للعثثثراق ، شثثثؤون  –)بح/(العالقثثثات العراقيثثثة -

تيجية والبحثثوث والتوثيثثق، ، )بيثثروت ،مركثثز الدراسثثات االسثثترا146االوسثثط، العثثدد

 (.2013خريف

، 147)بح/(التكامثثل الخليجثثي بعثثد أنتهثثاء الحثثرم البثثاردة، شثثؤون االوسثثط، العثثدد-

 (.2014)بيروت ، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، شتاء

، 150الطائفية داخل مجلس التعاون ، شؤون االوسثط، العثددأميركا والنزعة )بح/( -

 (.2015ز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، شتاء)بيروت، مرك

 

 -رات مركز البحرين  للدراسات والبحوث:اأصد

-------------------------------------------- 
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ة بعثثثثد االحثثثثتالل: الواقثثثثع والمسثثثثتقبل، مجلثثثثة ينيثثثثالبحر -العالقثثثثات العراقيثثثثة)بح/(-

مركثز البحثرين للدراسثات والبحثوث، ، )المنامثة ، 15الدراسات االسثتراتيجية ، العثدد

 (.2009صيف

 

 -رات مركز الخلي  لالبحاث:اأصد

-------------------------------- 

، )دبثي، 7مستقبل العراق بعد االنتخابات الى أين؟، مجلة أراء حول الخلثي  ، العثدد  -

 (.2005مركز الخلي  لالبحاث، مارس

،  12ل ، مجلثة أراء حثول الخلثي  العثدد واقع قطاع التعلثيم فثي العثراق بعثد االحثتال -

 (.2005)دبي ، مركز الخلي  لالبحاث، سبتمبر

أشثثثكالية تع ثثثر عمليثثثات أعثثثادة أعمثثثار العثثثراق بعثثثد االحثثثتالل االمريكثثثي :االسثثثبام -

، )دبثثثي ، مركثثثز الخلثثثي  لالبحثثثاث،  27والنتثثثائ ، مجلثثثة أراء حثثثول الخلثثثي ، العثثثدد

 (.2006ديسمبر

فع قديمة وأدوار جديثدة بعثد االحثتالل االمريكثي للعثراق ، تركيا وأعمة كركوك :دوا -

 (.2008، )دبي ، مركز الخلي  لالبحاث ، سبتمبر48مجلة أراء حول الخلي  ، العدد

مستقبل المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجثي ، مجلثة أراء حثول الخلثي   -

 (.2007، )دبي ، مركزالخلي  لالبحاث ، أكتوبر37، العدد

، )دبثي 31ر ية تحليلية للخطام االعالمي العربي ، مجلة أراء حول الخلي  ، العثدد -

 (.2007، مركز الخلي  لالبحاث ، أبريل

تداعيات االحتالل االمريكي على المشهد السياسي العراقي، مجلثة أراء حثول الخلثي  -

 (.2008، )دبي ، مركز الخلي  لالبحاث ، مايو44، العدد

االيرانيثة فثي  ثوء عبثارة نجثاد الثى بغثداد ، مجلثة أراء –لعراقيثة مستقبل العالقات ا-

 (.2008، )دبي ، مركز الخلي  لالبحاث، أبريل43حول الخلي  ، العدد

مسثثتقبل السياسثثة االمريكيثثة فثثي العثثراق فثثي عهثثد أوبامثثا، مجلثثة أراء حثثول الخلثثي  ، -

 (.2009، )دبي ، مركز الخلي  لالبحاث ، مايو56العدد

، )جدة/السعودية، 97وأمن البحر االحمر، مجلة أراء حول الخلي ، العدد أهمية اليمن-

 (.2015مركز الخلي  لالبحاث، يوليو

، 98مجلثة أراء حثول الخلثي ، العثددماعثات االسثالم السياسثي فثي سثوريا، مستقبل ج-

 (.2015)جدة/السعودية، مركز الخلي  لالبحاث، أالسطس

، )جدة/السثعودية، مركثز 99ل الخلثي ، العثددايران النووبة الى أين؟، مجلثة أراء حثو-

 (.2015الخلي  لالبحاث ، سبتمبر

، 100الطائفثثثثة فثثثثي مواجهثثثثة الدولثثثثة العراقيثثثثة، مجلثثثثة أراء حثثثثول الخلثثثثي ، العثثثثدد-

 (.2015)جدة/السعودية، مركز الخلي  لالبحاث، أكتوبر

 -رات االمانة العامة لجامعة الدول العربية:اأصد-

-------------------------------------------- 
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دور ثقافثثة حقثثوق االنسثثان فثثي التحثثول الثثديمقراطي والتنميثثة المسثثتدامة فثثي (بحثث/)-

، )القثاهرة ، االمانثة العامثة لجامعثة  125المنطقة العربية، مجلة شؤون عربية ، العثدد

 ( . 2006الدول العربية، ربيع 

منطقثثة الخلثثي ، ،مثثؤتمر مخثثاطر وتثثداعيات االنتشثثار النثثووي علثثى (عثثرض مؤتمر)-

 131، ، مجلثة شثؤون عربيثة ، العثدد2006سثبتمبر11-10المنامة ، مملكة البحرين ، 

 (.2007،)القاهرة ، االمانة العامة لجامعة الدول العربية، خريف

أثر المشاركة السياسية في تنمية المواطنثة :دراسثة حالثة دول مجلثس التعثاون (بح/)-

، )القثاهرة ، االمانثة العامثة لجامعثة الثدول 135الخليجي، مجلة شثؤون عربيثة ، العثدد

 (.2008العربية ، خريف

)بح/(العرم وعولمثة حقثوق االنسثان :ر يثة عربيثة لظثاهرة عالميثة، مجلثة شثؤون -

 (.2010، )القاهرة ، االمانة لجامعة الدول العربية، خريف143عربية، العدد

الخليجثي وعالقتهثا مثع )بح/(تأثير الغزو ال قافي والعولمة على دول مجلس التعاون -

، )القثاهرة، االمانثة العامثة لجامعثة 156، مجلة شؤون عربية، العثدد2003العراق بعد

 (.2013الدول العربية، شتاء

 -رات جامعة قطر:اأصد

----------------------- 

وأنعكاسثثاته  1996االسثثرائيلي لعثثام–االبعثثاد االسثثتراتيجية للتحثثالف التركثثي  (كتثثام)-

ي العربثثي ، سلسثثلة الدراسثثات الخاصثثة ، )الدوحثثة ، مركثثز الوثثثائق علثثى االمثثن القثثوم

 (.2004، جامعة قطر، والدراسات االنسانية 

 -أصدارات مركز بالدي للدراسات واالبحاث االستراتيجية:

-------------------------------------------------------  

ى السثثاحة العراقيثثة، مجلثثة وتثثداعياتها علثث 2017الخليجيثثة –)بح/(االعمثثة القطريثثة -

مركثثثثز بثثثثالدي للدراسثثثثات واالبحثثثثثاث  ، )بغثثثثداد،16اث اسثثثثتراتيجية ، العثثثثددأبحثثثث

 (.7/12/2017االستراتيجية، 

 

 -أصدارات مركز عمان لدراسات حقوق االنسان:

--------------------------------------------- 

المسثثتقبل، ورد فثثي أصثثال  التعلثثيم الجثثامعي فثثي الثثوطن العربثثي الواقثثع و )بحثث/(-

عبيثدة فثارس وخالثد )أشثراف وتقثديم ( ، نظثام عسثاف وأخثرين،  أبراهيم أبو عرقوم

(، الحريثثات االكاديميثثة فثثي الجامعثثات العربيثثة )بحثثوث ومناقشثثات سثثليمان )تحريثثر

كثثثثثانون  16-15المثثثثثؤتمر االول للحريثثثثثات االكاديميثثثثثة فثثثثثي الجامعثثثثثات العربيثثثثثة 

)عمان،  مركثز عمثان لدراسثات االنسان،  لمركز عمان لدراسات حقوق(2004االول

 .(2006مطبعة الشعب،  ، حقوق االنسان 

 

 -أصدارات مركز الدراسات الفلسطينية /جامعة بغداد:

------------------------------------------------- 
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االسثثثرائيلية وأنعكاسثثثاتها االقليميثثثة ، مجلثثثة الدراسثثثات –العالقثثثات الهنديثثثة  (بحثثث/)-

، ) بغداد ، مركثز الدراسثات الفلسثطينية /جامعثة بغثداد، حزيثران 2، العدد  الفلسطينية

2005.) 

 -أصدارات مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية:

------------------------------------------------------- 

اع، الخليجيثثة بعثثد االحتالل:محثثددات التعثثاون والصثثر –العالقثثات العراقيثثة )كتثثام( -

، )القثثاهرة ، مركثثز 191سلسثثلة كراسثثات أسثثتراتيجية ، السثثنة ال امنثثة عشثثرة، العثثدد

 (.2008االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، سبتمبر

 -رات مؤسسة االهرام:اأصد

-------------------------- 

تداعيات االنتشار النووي في منطقة الخلثي  علثى دول مجلثس التعثاون، مجلثة )بح/(-

 (.2007، )القاهرة ، مؤسسة االهرام ، يناير167سياسة الدولية ، العددال

، 172االسرائيلي، مجلة السياسة الدولية، العدد -قراءة في أشكاليات الصراع العربي-

 (.2008أبريل)القاهرة ، مؤسسة االهرام، 

 -أصدارات مركز الدراسات الدولية/جامعة بغداد:

--------------------------------------------- 

الراصثثد الثثدولي ،  سلسثثلة  االتحثثاد االفريقثثي وتحثثديات التنميثثة فثثي عصثثر العولمثثة،-

 (.2002، )بغداد ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ،  53العدد

، )بغداد 53قضايا دولية ، العدد سلسلة  الحروم االهلية وعدم االستقرار في افريقيا،-

 (.2002، جامعة بغداد ، ، مركز الدراسات الدولية 

 52كرا نهاية اعمة ام بداية اعمة في ساحل العاج ، سلسلة قضايا دولية ، العدد أقمة  -

 (.2002، )بغداد ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، 

، )بغثثثداد ، مركثثثز  22أمريكثثثا والعولمثثثة، مجلثثثة دراسثثثات دوليثثثة ، العثثثدد  (بحثثث/)-

 (.2003داد، كانون االول/ديسمبرجامعة بغ، الدراسات الدولية 

، )مركثثثز  55الحثثثرم االهليثثثة فثثثي ليبريثثثا ، سلسثثثلة دراسثثثات اسثثثتراتيجية ، العثثثدد-

 (.2003الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، 

مسثثتقبل الحريثثات العامثثة فثثي  ثثوء اطثثالق سثثرا  الترابثثي ، سلسثثلة اوراق دوليثثة ، -

 (.2003عة بغداد ، ، )بغداد ، مركز الدراسات الدولية ، جام 29العدد

تفثثثثاق ماشثثثثاكوس طريثثثثق لتقسثثثثيم السثثثثودان ام لوحدتثثثثه ، سلسثثثثلة أوراق قاريثثثثة ، أ-

 (.2003جامعة بغداد ، ، ، )بغداد ، مركز الدراسات الدولية 119العدد

تنثثاعل تثثايلور عثثن السثثلطة بدايثثة ام نهايثثة للحثثرم االهليثثة فثثي ليبريثثا ، سلسثثلة أوراق 

 (.2003ز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، ، )بغداد ، مرك 126دولية ، العدد

قمة االتحاد االفريقي ال انيثة خالفثات متعثددة وامثال متجثددة ، سلسثلة أوراق دوليثة ، -

 (.2003جامعة بغداد ، ، ، )بغداد ، مركز الدراسات الدولية  124العدد

 ، 121، سلسثثثلة أوراق دوليثثثة ، العثثثدد2003جيبثثثوتي واالنتخابثثثات التشثثثريعية لعثثثام-

 (.2003جامعة بغداد ، ، )بغداد ، مركز الدراسات الدولية 
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، )بغثداد ،  122موريتانيا والتوترات السياسية الداخلية ، سلسلة أوراق دوليثة ، العثدد-

 (.2003جامعة بغداد ، ، مركز الدراسات الدولية 

مداخلة في نثدوة حثول عثزوف المثراة العراقيثة عثن المشثاركة فثي العمثل السياسثي ، -

جامعثة بغثداد ، ، ، )بغثداد ، مركثز الدراسثات الدوليثة 5لة الملف السياسي ، العثددسلس

2004 .) 

متابعثثات دوليثثة ، سلسثثلة  امثثال جديثثدة لجثثذور قديمثثة ،  22ريقيثثة فالقمثثة الفرنسثثية اال-

 (.2004جامعة بغداد ، ، ، )بغداد ، مركز الدراسات الدولية  114العدد

سلسثثلة  االمثثس هثثل يصثثبح حليثثف اليثثوم ؟ ،  فثثي  ثثوء عيثثارة بليثثر الثثى ليبيثثا عثثدو-

جامعثثة بغثثداد ، ، ، ) بغثثداد ، مركثثز الدراسثثات الدوليثثة  119متابعثثات دوليثثة ، العثثدد

2004.) 

، )بغثثثداد ، 137، سلسثثثلة أوراق دوليثثثة ، العثثثدد2004قمثثثة دول السثثثاحل والصثثثحراء-

 (.2004جامعة بغداد ، ، ية مركز الدراسات الدول

العراق السياسي وأنعكاساته على االمن االقليمي والثدولي،  قراءة في مستقبل (كتام)-

جامعثثة ، ، )بغثثداد ، مركثثز الدراسثثات الدوليثثة 72دراسثثات أسثثتراتيجية ، العثثددسلسثثلة 

 (.2005بغداد، 

 10تركيا وأشكالية االنضمام الى االتحاد االوروبي ، سلسلة الملف السياسثي ، العثدد -

 (.2005امعة بغداد، ج، )بغداد ، مركز الدراسات الدولي، 

عربيثثا ، سلسثثلة  السثثورية بعثثد أالتيثثال رفيثثق الحريثثري–تثثداعيات االعمثثة اللبنانيثثة  -

جامعثثثة بغثثثداد ، ، ، )بغثثثداد ، مركثثثز الدراسثثثات الدوليثثثة 12الملثثثف السياسثثثي ، العثثثدد

2005.) 

تأثير االنتخابات العراقية علثى االو ثاع السياسثية فثي دول مجلثس التعثاون  (بح/ )-

، )بغثداد ، مركثز الدراسثات الدوليثة، 27عربية، مجلة دراسثات دوليثة ، العثددالخلي  ال

 (.2005جامعة بغداد ، نيسان

أثر المتغيرات الدولية واالقليمية على عملية صنع القرار السياسثي الخثارجي )بح/( -

، مجلثثثثثة الدراسثثثثثات الدوليثثثثثة ، 2001يلول/سثثثثثبتمبرأ11حثثثثثداثأالتركثثثثثي نمثثثثثوذج 

 (.2006جامعة بغداد ، ، مركز الدراسات الدولية  ، )بغداد ، 32و31العددان

المتغيثثثرات والمسثثثتقبل، مجلثثثة دراسثثثات دوليثثثة ، -العثثثراق ودول الخلثثثي  :)بحثثث/( -

 (.2007، )بغداد ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، نيسان 33العدد

)بح/(مستقبل القضثية الفلسثطينية فثي  ثوء خطثة شثارون لالنسثحام االحثادي مثن -

، )بغثثداد ، مركثثز الدراسثثات الدوليثثة ، 4الثثزة، سلسثثلة المرصثثد الثثدولي، العثثدد قطثثاع

 (.2007جامعة بغداد، سبتمبر

رم وأمتالك الطاقة النووية:تحديات أم أمنيات:دراسة نموذج دول مجلس التعثاون الع-

، )بغداد، مركثز الدراسثات الدوليثة ، جامعثة 158الخليجي، سلسلة أوراق دولية، العدد

 (.2007ولبغداد، أيل

 -أصدارات دار البشير للنشر والتوعيع:

------------------------------------ 
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، )عمثان ، دار الثوطن العربثي  قثراءة فثي االسثتراتيجية االسثرائيلية لتفتيثت  (كتام)-

 (.2007البشير للنشر والتوعيع ، 

 -:أصدارات مركز العراق للدراسات

--------------------------------- 

)بح/(التواجد الخليجي في العراق بعد االحتالل االمريكي :االسثبام واالنعكاسثات ، -

 (.2009بيروت، مركز العراق للدراسات ، فبراير)، 2مجلة شؤون عراقية، العدد

 -:أصدارات كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد

------------------------------------------ 

السرائيلية تجثاه أفريقيثا بعثد أنتهثاء الحثرم الباردة:دراسثة )بح/(السياسة الخارجية ا-

بغداد، كليثة العلثوم السياسثية، جامعثة )، 35حالة أثيوبيا، مجلة العلوم السياسية ، العدد 

 (.2007ديسمبر-بغداد ، يوليو

االيراني في العراق بعد االنسثحام االمريكثي، مجلثة العلثوم -)بح/(التنافس الخليجي-

 .2018، )بغداد،ن كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد،كانون ال اني54السياسية، العدد

 -رات كلية التربية للبنات/جامعة بغداد :اأصد

---------------------------------------- 

)بح/(الحرم االهلية فثي سثيراليون، مجلثة كليثة التربيثة للبنثات لالبحثاث االنسثانية، -

التربيثثة للبنثثات، الثثدار الجامعيثثة للطباعثثة والنشثثر  ، )بغثثداد، كليثثة22، المجلثثد2العثثدد

 (.2011والترجمة، حزيران

  -أصدارات مركز دراسات الخلي  العربي/جامعة البصرة:

-----------------------------------------------------  

الخليجية بعثد االحثتالل االمريكثي للعثراق وأفاقهثا -)بح/(متغيرات العالقات العراقية-

الخليجيثة)تفعيل المشثتركات لمسثتقبل أفضثل(، -ستقبلية، ورد في العالقثات العراقيثةالم

وقائع وبحوث المؤتمر العلمي السابع لمركز دراسات الخلي  العربي بجامعثة البصثرة 

، )البصثثثثرة، منشثثثثورات مركثثثثز دراسثثثثات الخلثثثثي  2010نيسثثثثان14-13للمثثثثدة مثثثثن

 (.2011النشر،العربي/جامعة البصرة، مديرية دار الكتب للطباعة و

الثثدوافع ، االنعكاسثثات، المسثثتقبل، ورد فثثي -)بح/(االحتجاجثثات الشثثعبية الخليجيثثة:-

مستقبل االنظمثة السياسثية الخليجيثة فثي لثل التغييثر، النثدوة العلميثة التثي أقامهثا قسثم 

الدراسثات السياسثية واالسثتراتيجية فثي مركثز دراسثات الخلثي  العربثي يثوم االربعثاء 

، )البصثثرة، مركثثز دراسثثات الخلثثي  العربثثي، جامعثثة البصثثرة، 20/4/2011الموافثثق

 (.2011مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 

العالقات االستراتيجية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي :الما ثي ، )كتام(-

، )البصرة، مركز دراسات الخلثي  العربثي، جامعثة 2020-2003الحا ر ، المستقبل

 (.2012للطباعة والنشر، صرة، دار الكتب بال

 -أصدارات مركز الدراسات االقليمية/جامعة الموصل:

--------------------------------------------------  

)بح/(العالقثثات بثثين العثثراق ومحيطثثه الخليجثثي بعثثد االحثثتالل االمريكثثي، ورد فثثي -

فثي عثالم  د.محمد عبد الرحمن يثونس السثبعاوي)تحرير( ، العثراق ومحيطثه االقليمثي
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لمركثثز الدراسثثات االقليميثثة فثثي جامعثثة الموصثثل  31متغيثثر، أعمثثال النثثدوة العلميثثة ال

، 34، سلسثلة شثؤون أقليميثة ، العثدد2010أيثار 5والتي عقدت يثوم االربعثاء الموافثق 

 (.2011)الموصل، مركز الدراسات االقليمية، دار أبن االثير للطباعة والنشر، 

  -:أصدارات مركز عمون للدراسات-

---------------------------------- 

)بحثث/(موقف دول مجلثثس التعثثاون الخليجثثي مثثثن االعمثثة السثثورية، مجلثثة شثثثؤون -

 (.2012عمان/االردن، مركز عمون للدراسات، ، )36-35-أستراتيجية، العدد

 -أصدارات دار الجنان للنشر والتوعيع:

------------------------------------  

عثد أنتهثاء لس التعاون لدول الخلي  العربية بسة االسرائيلية تجاه دول مج)كتام(السيا-

 (.2013مان ، دار الجنان للنشر والتوعيع، الحرم الباردة، )ع

، )عمثثان، دار 2003عثثدراق ومحيطثثه االقليمثثي والثثدولي ب)كتام(العالقثثات بثثين العثث-

 (.2013الجنان للنشر والتوعيع، 

فثثي المنطقثثة العربيثثة بعثثد االنسثثحام االمريكثثي مثثن )كتام(أشثثكالية النفثثوذ الخليجثثي -

 (.2013، )عمان،دار الجنان للنشر والتوعيع، 2011العراق والربيع العربي

-1948المخططات االسثرائيلية لتفتيثت المنطفثة العربية:دراسثة حالثة العثراق)كتام(-

 (.2014، )عمان ، دار الجنان للنشر والتوعيع، 2013

، )عمثان، دار 2014العراق:دراسة حالة أحثداث الموصثل)كتام(الدور الخليجي في -

 (.2016الجنان للنشر والتوعيع،

)كتام(التنافس االقليمي والدولي في العراق وأنعكاساته علثى عالقاتثه الخارجيثة بعثد -

 (.2016االحتالل االميركي،)عمان، دار الجنان للنشر والتوعيع،

مجلس التعثاون الخليجثي :الما ثي،  )كتام(العالقات االستراتيجية بين العراق ودول-

، 2، )عمثثثثان، دار الجنثثثثان للنشثثثثر والتوعيثثثثع، ط2020-2003الحا ثثثثر، المسثثثثتقبل

2016.) 

الصراع الطائفي في دول مجلس التعاون الخليجي وأنعكاساته علثى العالقثات )كتام(-

 (.2018، )عمان،دار الجنان للنشر والتوعيع،2014الخليجية بعد عام-العراقية

حالثثة لعلمثثي فثثي المنطقثثة العربية:دراسثثة تربيثثة والتعلثثيم العثثالي والبحثث/ ا)كتام(ال-

 (.2018)عمان ، دار الجنان للنشر والتوعيع،  العراق بعد االحتالل االمريكي،

، 2027-2017)كتام(مسثثثتقبل النفثثثوذ الخليجثثثي فثثثي العثثثراق بعثثثد تحريثثثر الموصثثثل-

 (.2018)عمان، دار الجنان للنشر والتوعيع، 

د السياسي لالئمة المعصومين ودوره في دعم الوحدة الوطنية فثي العثراق  )كتام(البع-

 (.2018م، )عمان، دار الجنان للنشر والتوعيع، 2003بعد

 -أصدارات جمعية االجتماعيين االماراتية/الشارقة/دولة االمارات العربية المتحدة:

---------------------------------------------------------------------------  

)بح/(أنعكاسثثات العامثثل الثثدولي علثثى الفسثثاد فثثي المنطقثثة العربيثثة، مجلثثة شثثؤون -

 (.2016، )الشارقة، جمعية االجتماعيين االماراتية، صيف130أجتماعية،العدد
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 -أصدارات مركز نون للتحليالت والدراسات االستراتيجية:

-------------------------------------------------------  

)بحثث/(كيف يمكثثن أن يسثثتفيد دارسثثوا مكافحثثة االرهثثام مثثن تجربثثة الموصثثل مثثع -

 (.2018يناير9داعل، )العراق، مركز نون للتحليالت والدراسات االستراتيجية،

 

 

 

 -المقاالت الصحفية:-

------------------- 

، اللندنيثثثثة دول الخلثثثثي  واالحثثثثتالل االمريكثثثثي للعثثثثراق ، صثثثثحيفة القثثثثدس العربثثثثي-

3/7/2008. 

 

،  اللندنيثثثثة دول الخلثثثثي  والتطبيثثثثع :االفثثثثاق والمحثثثثددات، صثثثثحيفة القثثثثدس العربثثثثي-

23/7/2008. 

 

 .10/8/2008،  اللندنية الفيدرالية ليست أولوية في العراق ، صحيفة القدس العربي-

 

، اللندنيثثثة عوامثثثل أثثثثارة الورقثثثة الطائفيثثثة فثثثي الخلثثثي ، صثثثحيفة القثثثدس العربثثثي -

19/8/2008. 

 

،  اللندنيثثة مثثارات وتفعيثثل الثثدور الخليجثثي فثثي العثثراق ، صثثحيفة القثثدس العربثثياال-

19/10/2008. 

،  اللندنيثثة الحثثوار الثثوطني فثثي العثثراق متطلباتثثه ومحدداتثثه، صثثحيفة القثثدس العربثثي-

11/7/2008. 

 االنسحام االمريكي من العثراق وبشثائر أنثدحار االحثتالل ، صثحيفة القثدس العربثي-

 .3/3/2009،  اللندنية

أنسثثحام االحثثتالل  االمريكثثي مثثن المثثدن العراقيثثة والموقثثف الخليجثثي المطلثثوم، -

 .4/7/2009، اللندنية صحيفة القدس العربي

الخليجيثة بعثد االحثتالل، صثحيفة  –تداعيات تفجيرات بغداد علثى العالقثات العراقيثة -

 .26/8/2009، اللندنية القدس العربي

،  اللندنيثة ، صحيفة القدس العربيبغداد ودمشق  دور دول الخلي  في حل االعمة بين-

7/9/2009. 

 ل الجوار وأجنداتها فثي العثراق بعثد االحثتالل االمريكثي، صثحيفة القثدس العربثيدو-

 .29/9/2009، اللندنية

التغيثثرات الهيكليثثة فثثي النظثثام الثثدولي ومثثواعين القثثوى، مركثثز المسثثتقبل للدراسثثات -

 .12/7/2017االستراتيجية، 
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زيثز النصثر العراقثثي وأنعكاسثه علثى دور العثثراق االقليمثي والثدولي، مركثثز سثبل تع-

 .24/7/2017المستقبل للدراسات االستراتيجية، 

سبل بناء المؤسسثات واالنسثان بعثد االنتهثاء مثن داعثل، مركثز المسثتقبل للدراسثات -

 .14/8/2017االستراتيجية، 

تاء كردسثثثثثتان التبثثثثثاين فثثثثثي مواقثثثثثف دول مجلثثثثثس التعثثثثثاون الخليجثثثثثي مثثثثثن أسثثثثثتف-

 .9/10/2017العراق:االسبام والنتائ ، مركز المستقبل للدراسات االستراتيجية،

العراقثثثثي، مركثثثثز المسثثثثتقبل للدراسثثثثات -قثثثثراءة فثثثثي  عوامثثثثل التقثثثثارم السثثثثعودي-

 .4/1/2018االستراتيجية،

، مركثثز المسثثتقبل 2018التحالفثثات االنتخابيثثة العراقيثثة لعثثاملخارطثثة  قثثراءة تحليليثثة -

 .23/1/2018ت االستراتيجية،للدراسا

 .6/2/2018فرص الحرم في الخلي ، صحيفة القدس العربي اللندنية-

:االهثثثداف والنتثثثائ ، مركثثثز 2018النفثثثوذ الخليجثثثي فثثثي االنتخابثثثات العراقيثثثة لعثثثام-

 .12/2/2018المستقبل للدراسات االستراتيجية، 

-القثثات العراقيثثةمثثؤتمر الكويثثت الثثدولي العثثادة أعمثثار العثثراق وأنعكاسثثه علثثى الع-

 .17/2/2018،اللندنية الخليجية، صحيفة القدس العربي

الكويت بين عقدة االمس ومصالح اليوم بعد المثؤتمر الثدولي العمثار العثراق، مركثز -

 .25/2/2018المستقبل للدراسات االستراتيجية،

مسثثثتقبل النثثثاتو فثثثي العثثثراق بعثثثد تنظثثثيم الدولثثثة، صثثثحيفة القثثثدس العربثثثي اللندنيثثثة، -

27/4/2018. 

تداعيات االعمثة النوويثة بثين ايثران وامريكثا علثى المنطقثة، صثحيفة القثدس العربثي -

 .19/5/2018اللندنية، 

لثثاهرة الشخصثثانية الجديثثدة ودورهثثا فثثي صثثنع السياسثثة الخارجيثثة، صثثحيفة القثثدس -

 .9/6/2018العربي اللندنية،

يفة القثثدس العربثثي التعثثاون االمنثثي بثثين العثثراق والسثثعودية:الدالالت والنتثثائ ، صثثح-

 .27/7/2018اللندنية، 

لماذا السعودية وتركيثا وأمريكثا علثى صثفيح سثاخن بعثد أختفثاء خاشثقجي؟، صثحيفة -

 .16/10/2018القدس العربي اللندنية، 

 

 

 

 

 

 

 


