
 البحوث التي ستشارك في الؤتمر

 الجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت
 م.د. ظفر عبد مطر التميمي 1

 
مكانة العراق المستقبلية ضمن إستراتيجية المحور 

 الشرق األوسطي
مركز المستنصرية للدراسات 

 العربية والدولية
 أ.م.د. علي حسين حميد     2

 م.د. فراس عباس هاشم    
 
 

األبعاد الجديدة للشَّرق األوسط وأثرها على 
 (2003جيوبوليتيك الدولة العراقية ) بعد 

 

كلية العلوم السياسية/ جامعة 
 النهرين

 أ . م . د . أحمد عدنان كاظم  3
 

تباينات التفاعالت فوق اإلقليمية وحدود حركة 
الفواعل الدولية: رؤية تقويمية في مستقبل الشرق 

 األوسط
 

بغداد / كلية التربية جامعة 
 البدنية وعلوم الرياضة

 د. اركان ابراهيم عدوان 4
 

 

مكانة العراق اإلقليمية في ظل التنافس الدولي في 
 منطقة الشرق األوسط

جامعة االنبار/ كلية القانون 
 والعلوم السياسية

 
 أ. د نوار جليل هاشم     5

                                         
 أ.م امجد زين العابدين طعمة

 
 

 مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الجامعة المستنصرية/كلية                    

 العلوم
 

قراءة في المواقف السياسية 
االلمانية تجاه القضية 

 (2019-1990الفلسطينية )

أ .د .خضر عباس عطوان                6
د .شيماء علي محمد السيد 

 عبدالرحمن اغا                              
                                   

كلية العلوم السياسية                        -جامعة النهرين 
 جامعة طنطا                   -كلية االداب 

       

 2003بعد عام عراق ما 
 واستقرار الشرق االوسط

 

7 
 
 
 
8 

 االستاذة خولة خمري 
 

 االستاذ حمزة براهيمي 
 األستاذ/ حاجي وليد 

 أ.م.د. صدام عبد الستار رشيد سلمان
 

مركز الوفاق اإلنمائي للدراسات والبحوث والتدريب 
 _ماليزيا_ )الجزائر (
 الج الجزائر زائر

 
تجاه العراق: دراسة السياسة الخارجية الكويتية 

 تحليلية مستقبلية
 

 
 
 
 

كلية العلوم السياسية، جامعة 
 النهرين

 
 

جامعة تكريت ـــ كلية التربية التنافس االقليمي واثره على منطقة الشرق  د . فراس صالح خضر  9



 
 

 للعلوم االنسانية االوسط: تركيا وايران انموذجا
 

 أ.م.د.فالح مبارك بردان الفهداوي 10
 
 

مكانة العراق في االستراتيجية االمريكية الجديدة 
لمواجهة النفوذ اإليراني في الشرق األوسط ما بعد 

 داعش: دراسة مستقبلية
 

مركز الدراسات اإلستراتيجية/ 
 جامعة االنبار

 أ.م.د.فواز موفق ذنون 11
 

                                   
 

المشاريع موقع لنظام السياسي العربي في ظل 
اإلقليمية إليران وتركيا في المنطقة العربية دراسة 

 سياسية  تحليلية

مركز الدراسات االقليمية/ 
 جامعة الموصل

 ا.م.د. منى علي دعيـج/      12
 ا. م. أحالم احمد عيسى /      

 
 

إستراتيجية القضاء على العنف واإلرهاب في 
 العراق

كلية التربية /  الجامعة 
 المستنصرية     

 ا.م.د حيدر علي حسين  13
 
 

الشرق االوسط .. افتراضات متصدعة وانماط 
 جديدة من الصراع 

الجامعة المستنصرية / مركز 
المستنصرية للدراسات العربية 

 والدولية
 ا.م.د. محمد شطب عيدان 14

 
موقف الحزب الشيوعي الصيني من القضية 

 السورية
جامعة  -كلية العلوم السياسية
 تكريت

15 
 

 م.م عمر فرحان حمد الجبوري
 

دور العراق الريادي في بناء السالم ومكافحة 
 االرهاب

جامعة الكتاب/ كلية القانون 
 والعالقات الدولية والدبلوماسية

 
 أ.م.د. تال عاصم فائق 16

 
واالقتصاد / جامعة كلية االدارة  التدخل التركي في العراق ) الدور التركي (

 بغداد
 

 أ.م.د.عمران عيسى حمود  17
 
 

تحديات بناء النظام السياسي في ظل تزايد 
 اإلرهاب الفكري دراسة في إفرازات الربيع العربي

 كلية مدينة العلم الجامعة
 

 أ.د. فهد مزبان خزار 18
 

اتجاهات السياسة الخارجية التركية في عهد حزب 
وانعكاساتها على العالقات التركية العدالة والتنمية 

 الخليجية –

مركز دراسات -جامعة البصرة
 البصرة والخليج العربي

 الدكتور هاشم سرحان سلمان 19
 

إستراتيجية التحوط اإلستراتيجي: سياسة خارجية 
 عراقية جديدة تجاه الشرق األوسط

العوادي  المركز العراقي 
االفريقي للدراسات 

 االستراتيجية



 م.م. زينب طالب سلمان 20
 

 م. د. نوره كطاف هيدان
 

الفساد كأحد معوقات االستقرار السياسي في 
 العراق
 

كلية  -الجامعة المستنصرية
 التربية

كلية العلوم  -جامعة ميسان
 السياسية

 د. بيداء محمود احمد أ. 21
 

 أ.م.د. عامر هاشم عواد 
 

مستقبل العالقات االيرانية السعودية  واثرها في 
 االستقرار في العراق ومنطقة الخليج العربي

كلية االداب/ الجامعة 
 المستنصرية

مركز الدراسات االستراتيجية 
 والدولية/ جامعة بغداد

 المدرس الدكتور جمعة محمد عبداهلل   22
 
 

مستقبل العالقات العراقية األمريكية في ظل 
أجندات السياسة الخارجية االمريكية: دراسة 

 مستقبلية

 كلية اآلداب/ جامعة تكريت

االستاذ المساعد حبيب صالح مهدي  23
 العبيدي .

  
 

الرؤية التركية لمنطقة الشرق االوسط  .23
  2014بعد عام 

 

 
الجامعة التقنية الوسطى / 

 بغداد 
الكلية التقنية الهندسية 

 الكهربائية
24 
 
 
 

 

 أ.م.د. اياد رشيد محمد 
  
 . لبنى رياض عبد المجيد   أ.م.د 
 أ.م.د. محمد حمزة حسين  

 

جامعة تكريت/كلية العلوم  تركيا وتطورات القضية السورية
 السياسي

 جامعة الحمدانية/كلية التربية    
 جامعة الحمدانية/كلية التربية 

 
 م.م خيراهلل سبهان عبداهلل حمد  25

 
 بناء السالم وتعزيز الهوية الوطنية في العراق

 
كلية العلوم السياسية/ جامعة 

 الموصل
 

اسراء عالء الدين نوري                        أ.م.د  26
 ناصر زين العابدين احمدالمدرس 

     
 
 

السياسات واالستراتيجيات االمريكية والروسية في 
 الشرق االوسط: 

 العراق وسوريا نموذجا  
 

                جامعة النهرين/                             
كلية العلوم السياسية                                          

جامعة تكريت /كلية العلوم 
 السياسية

 
 م.د. مالك دحام متعب 27

 أ.م.د. علي سلمان صايل
 
 

المتغير النفطي وجدلية الصراع في الشرق 
 األوسط

 

    



 المدرس الدكتـورسليـم كاطـع علـي 28
 

 

العالقـات التركيـة ــ االيرانيـة وانعكاساتهـا علـى 
 2003العـراق بعد عام 

 

مركز الدراسات االستراتيجية 
 والدولية/ جامعة بغداد

    
 أ.م.د. مثنى فائق مرعي 29

 
السياسة االمريكية تجاه سوريا بين ادارتي اوباما 

 وترامب .. التحول والمحددات
 

 كلية العلوم السياسية
 تكريت جامعة

 
 أ.م.د ناجي محمد عبداهلل 30

 
مستقبل أمن الخليج العربي في ظل التحديات 

 الراهنة
 

جامعة  -كلية العلوم السياسية
 تكريت

 المدرس محمد سلمان صالح     31
 

 2003تحديات بناء الدولة في العراق بعد عام 
 

كلية -الجامعة المستنصرية
 الهندسة

 م.د.علي حسين كاظم العصامي 32
 

سياسات الهوية واثرها في استقرار الشرق االوسط 
 2010بعد عام 
 

كلية االمام الكاظم )ع( للعلوم 
 االسالمية الجامعة

 أ.م.د  أحمد فاضل جاسم داود  33
 

صراع االستراتيجيات الدولية واالقليمية ومستقبل 
الحروب المنطقة العربية :                                                    

 استقرار سياسي أم فوضى سياسية   
 

       الجامعة التقنية الوسطى

 م.د انس حسن حميد اللقب  34
 
 

التغيير في  :من اآلمن الحدودي الى األمن القومي
السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق 

      )وجهة نظر واقعية( 2016األوسط بعد 

كلية العلوم السياسية / جامعة 
 ميسان

 المدرس حسام گصاي  35
 

الرؤية الصهيونية شرق أوسطية لمرحملة ما بعد 
داعش: دراسة في العالقات العضوية بين 

 اإلرهابيةالصهيونية والجماعات 

جامعة  -كلية العلوم السياسية
 تكريت
 

 المدرس رائد ارحيم محمد شباني   36
 

 األهمية االستراتيجية للعراق في النظام الدولي
 

 جامعة القادسية

ا.م. د. مصطفى فاروق العزاوي                                       37
 ا.م. د. قاسم شعيب السلطاني 

 
 

دارة األزمات بين تفعيل الدور   الجامعة العربية وا 
 والبحث عن بديل

 

 –كليه العلوم السياسية 
 جامعه النهرين                            

جامعة -كلية العلوم السياسية التركية خالل االزمة السورية –العالقات الروسية  عبدالغني محمد عبدالعزيزأ.م.د  38
 تكريت

 ديوان الوقف السنيالرؤى االقليمية والدولية للقوى الفاعلة في منطقة  محمد معزز اسكندر الحديثي م.م  39



 
 

 الشرق االوسط

 عبدالخالق شامل محمد أ.م. د 40
 

الشرق االوسط والتطورات االستراتيجية الدولية  .
 :2011بعد 

 الروسية   -التحديات االمريكية

كلية القانون -جامعة كركوك
 والعلوم السياسية

العالقة بين الحكومة االتحادية وحكومة اقليم  م.د كمال حسين أدهم 41
 كردستان بعد مرحلة داعش

كلية العلوم السياسية/جامعة 
 تكريت                          

ا م د سعد عبيد علوان السعيدي    م  42
 م مصطفى عبد الكريم
 

القرن  التنافس الدولي واالقليمي في منطقة
شرق افريقيا وانعكاسه على االمن في  -االفريقي 

 الشرق االوسط

كلية العلوم -جامعة بغداد
 السياسية

م. رشا ظافر محي الدين                                                       43
 م .همام خضير مطلك
 
 

االهمية الجيوستراتيجية للسودان في المدرك 
 33االسرائيلي  دعوة االستراتيجي 

كلية العلوم السياسية                                                    
 كلية العلوم السياسية

 جامعة النهرين

 الدور السعودي في االزمة اليمنية عطوان  فاضل عباس .د .م 44
 2011-2018 

 

 العلوم كلية /تكريت جامعة
  السياسية/   

 حارث قحطان عبداهلل أ.م.د 45
 الباحثة حنين ابراهيم عبداهلل

التحوالت االستراتيجية الروسية وتاثيرها على 
 المنطقة العربية

كلية العلوم -جامعة تكريت
 السياسية

استراتيجية االمن القومي االمريكي في عهد  م.د سيف نصرت توفيق 46
 الرئيس ترامب تجاه قضايا الشرق االوسط

كلية العلوم -تكريتجامعة 
 السياسية

 دور المواطنة في بناء الدولة القوية في العراق م. م. رائـد ربيع فاضل 47
 

كلية العلوم -جامعة تكريت
 السياسية

 أ.م.د أسعد عبدالوهاب عبدالكريم 48
 م.م هاشم زامل كايم
 

 مفهوم الدولة العربية الشرق اوسطية
 السياسيةبين التحول الديمقراطي والمشاركة 

كلية العلوم السياسية/ جامعة 
 تكريت

 
القوى الكبرى والتحوالت الجيوسياسية في الشرق  أ.م.د مروان عوني كامل 49

األوسط : رؤى متنافسة إلدارة  التوازن الدولي 
 والتوازنات اإلقليمية

كلية العلوم السياسية/ جامعة 
 تكريت
 

وليد مساهر حمد                                        م.م 50
 م.م ظاهر عبداهلل علوان

 
 

الحراك الشعبي في السودان والجزائر والموقف 
 الدولي منهما

كلية العلوم السياسية/جامعة 
 تكريت                          

كلية العلوم السياسية/جامعة الصراع وعدم االستقرار السياسي في الدولة  يثرب خطاب منديلم.م  51



 تكريت                           اليمنية و تأثيره على منطقة الشرق األوسط 
    
    

 


