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  .مثنى فائق مرعيا.م.د 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
الواقع  –دور إسرائيل في حرب احتالل العراق  

 وآفاق المستقبل
 11/01/2007 

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ، العدد  

 14، المجلد  9

 2 
النشاط التبشيري في العالم اإلسالمي ما بعد  

 الحرب الباردة
 01/02/2008 

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ، العدد  

 15، المجلد  1

 09/01/2008  اللوبي الصهيوني ودوره في االنتخابات األمريكية  3 
مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ، العدد  

 15، المجلد  9

 12/01/2009  البعد الديني في الحرب األمريكية الحتالل العراق  4 
ة جامعة تكريت للعلوم القانونية مجل 

 1، السنة  4والسياسية ، العدد 

5 
األقلية المسلمة في بريطانيا وموقفها من حرب 

 احتالل العراق
12/02/2012 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 

 . 2012،  4، السنة  16والسياسية ، العدد 

6 
مبادئ السياسة التركية في ظل مرحلة "الربيع 

 ي"العرب
09/01/2013 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية 

 5، السنة  19والسياسية ، العدد 

 11/20/2013 2013-2003سياسة الصين تجاه العراق للمدة  7

المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم السياسية 

جامعة تكريت الموسوم / العراق الحاضر  –

 وافاق المستقبل

8 
ط والغاز الطبيعي وأثره في التنافس الدولي على النف

 العالقات الدولية
01/02/2014 

مجلة جامعة تكريت للعلوم السياسية ، العدد 

 االول

9 
 –اهمية منطقة بحر قزوين في العالقات الروسية 

 االيرانية
03/02/2014 

، جامعة  19مجلة آداب الفراهيدي ، العدد 

 . 2014تكريت ، آذار 

  من االزمة السوريةالموقف االمريكي والروسي  10
مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  –

 ، )مقبول للنشر( . 2014

11 
قضايا شائكة : ابعاد ودالالت التوتر بين العراق 

 ودول الخليج
04/02/2014 

، المركز  6دورية حالة االقليم ، العدد 

 االقليمي للدراسات االستراتيجية ، القاهرة

12 
Intertwined Factors  : العوامل المتداخلة التي

 تؤثر على دور العامل المختلط في العالقات الدولية
11/02/2014 

، مركز  4مجلة اتجاهات االحداث ، العدد 

المستقبل للدراسات واالبحاث المتقدمة ، ابو 

 ظبي

، مركز  13مجلة حمورابي ، العدد  03/01/2015اتفاقية االطار االستراتيجي بين العراق والواليات  13
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)االستحقاق المتحدة االمريكية ... استحقاقات معلقة 

 السياسي(

حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجية ، 

2015 . 

14 
مغامرة من أجل النفوذ: قراءة للتدّخل الروسي في 

 سوريا
12/01/2015 

، المجلد الثاني ،  2مجلة دراسات ، العدد 

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 

 لية والطاقة ، المنامةوالدو

15 
العراقية وانعكاسها  –مستقبل العالقات التركية 

 على دول الخليج والمنطقة العربية
03/03/2016 

، مركز  105مجلة آراء حول الخليج ، العدد 

 . 2016الخليج لألبحاث ، جدة ، آذار 

 

 .د سلمان خيري محمدا 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
 08/13/1997  الشرق االوسط ماهيته 

جامعة تكريت / مجلة العلوم االنسانية /  

 كلية التربية بنات

 2 
 06/08/1998  اهمية العراق الجيو ستراتيجية في الشرق االوسط 

جامعة تكريت/ كلية التربية بنات / مجلة  

 العلوم االنسانية

ع الحركة القومية العربية في نهاية القرن التاس  3 

 عشر
 05/18/1999 

جامعة تكريت / كلية التربية بنات / مجلة  

 العلوم االنسانية

موقف الظباط العراقيين ودورهم في االحداث   4 

-1919والتطورات العسكرية والساسية في العراق 

1921 

 06/13/2009 
جامعة االنبار/ مجلة جامعة االنبار للعلوم  

 االنسانية

 مركز الدراسات االقليمية / جامعة الموصل 08/08/2007 العراق ودول الجوار 5

 جامعة سامراء / مجلة سر من راى 10/12/2011 اهمية العراق الجيوستراتيجة بالنسبة الى تركيا 6

جوانب من سياسة الواليات المتحدة االمريكة اتجاه  7

 1956-1953مصر 
 جامعة سامراء/ مجلة سر من راى 10/03/2009

ي عامل قوة في وحدة العراق الجيش العراق 8

 1958-1921السياسية 
 جامعة تكريت /كلية االداب 06/10/2009

 جامعة تكريت / كلية االداب 09/04/2007 العوامل االساسية في وحدة العراق السياسية 9

اثر المتغيرات الدولية واالقليمية على المظاهرات  10

 الشعبية في العراق
 العلوم السياسيةجامعة تكريت /  11/27/2013
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العوامل المساعدة في ظهور وتطور الحركة  11

 القومية العربية في نهاية العهد العثماني
 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات 09/14/1999

العالقات التركية االسرائيلة في عهد حلف العدالة  12

 2016والتنمية 
 جامعة تكريت / كلية العلوم السياسية 06/14/2016

نصف قرن ونيف من القضية الفلسطينية في سياسة  13

 العراق الخارجية
 مجلة بيت الحكمة 08/21/2001

 

 أ.م.د. ناجي محمد عبدهللا 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
مكانة إسرائيل في اإلستراتيجية األمريكية، تراجع  

 أم ثبات
 11/10/2009 

جامعة -ينيةمجلة مركز الدراسات الفلسط 

 بغداد

 2 
المشاهد -مستقبل الصراع ألعربي اإلسرائيلي  

 ألمحتملة
 06/10/2010 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 2، السنة 6العدد -والسياسية

 3 
إسرائيل من ألداخل دراسة في االختالالت البنيوية  

 داخل المجتمع اإلسرائيلي.
 

ية، مجلة الدراسات التاريخية والحضار 

المجلد  -مركز صالح الدين، جامعة تكريت

 2011-7ألثالث العدد 

 4 
إسرائيل والتغيير في مصر،دراسة استشرافية  

 اإلسرائيلية. –لمستقبل العالقات المصرية 
 

جامعة -مجلة مركز الدراسات الفلسطينية 

 .2012لسنة  15ع  -بغداد

5 
متوسطية أنموذجا لعالقات غير -الشراكة االورو

 افئة ، بحث مشترك.متك
 

-كلية العلوم السياسية -مجلة قضايا سياسية

 2013 -34ع  -جامعة النهرين

6 
-األزمة السورية ومستقبل العالقات العراقية 

 السورية
 

مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، عدد 

 2013خاص 

7 
ثورات الربيع العربي ومستقبل الصراع العربي 

 اإلسرائيلي
 

، 1يت للعلوم السياسية العدد/مجلة تكر

 2014، كانون االول  1، السنة/1المجلد/

8 
المتغير الديني في الفكر االستراتيجي األمريكي ) 

 بحث مشترك(
 

 2مجلة تكريت للعلوم السياسية العدد/ 

 2015آذار  2السنة/  2المجلد/ 

  االزمة السورية والطائفية االقليمية 9
ل البحث مجلة جيل الدولية، مركز جي

 2015أغسطس،-لبنان، العدد الثالث-العلمي
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 أ.م.د. اياد رشيد محمد 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  04/16/2007  الحروب االهلية في افريقيا  1 

 امعة تكريت للعلوم االنسانيةمجلة ج  05/21/2008  العولمة االقتصادية واثرها في الدول النامية  2 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  07/15/2010  ميزان تعادل القوى في العالقات الدولية  3 

 مجلة تكريت للعلوم السياسيه  12/01/2014  العولمة واثرها على سادة الدولة  4 

 

 أ.م.د. حارث قحطان عبدهللا 

 النشر مكان تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
موقف الغرب من االسالم وحركاته دراسة  

 النموذج االمريكي
 مجلة التربية للعلوم االنسانية /جامعة تكريت  10/13/2006 

 مجلة التربية للعلوم االنسانية /جامعة تكريت  03/01/2008  ظاهرة الحروب األهلية في افريقيا نموذج دار فور  2 

 3 
النشاط التبشيري في العالم االسالمي مابعد الحرب  

 الباردة
 مجلة التربية للعلوم االنسانية /جامعة تكريت  10/11/2008 

 4 
االستراتيجية االمريكية في الشرق االوسط مابعد  

 سبتمبر11
 مجلة تكريت القانونية والسياسية  07/17/2010 

5 

يمية الى التحوالت االستراتيجية الصينية من اإلقل

العالمية واهمية المنطقة العربية في منظومة 

 المصالح الصينية

10/01/2013 
مجلة مركز الدراسات الصينية المصرية 

 /جامعة حلوان

 مجلة الفراهيدي كلية االداب /جامعة تكريت 01/02/2014 التنافس االيراني الروسي في بحر قزوين 6

7 
على االمن العالقات الهندية اإلسرائيلية وأثرها 

 العربي
 مجلة تكريت القانونية 06/06/2014

8 
التنافس الدولي على النفط والغاز الطبيعي وأثره في 

 العالقات الدولية
 مجلة تكريت للعلوم السياسية 10/01/2014

9 
أهمية المناطق االقتصادية الحدودية في الحد من 

 مشاكل الحدود بين الدول
 االجتماعية /المغرب مجلة وجدة للدراسات 12/13/2014
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10 
كيفية الحد من مشاهد العنف في سلوكيات الطفل 

 العربي
 عدد خاص بوزارة الثقافة والفنون القطرية 10/10/2015

11 
العنف السياسي وتأثيره في تنمية المجتمعات 

 العربية
 المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية 11/09/2015

12 
أثيره في العالقات االنفالت االمني عبر الحدود وت

 الدولية
 الموتمر العربي التركي الخامس /انقرة 12/18/2015

 

 أ.م.د. عبد الخالق شامل محمد 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
البرنامج النووي االيرانيوخيارات السياسة  

 االمريكية في التعامل معه
 07/04/2009 

 1ية ،العدد/مجلة العلوم القانونية والسياس 

 كلية القانون جامعة تكريت 1السنة/

 10/20/2009  الجوانب السياسية لالزمة المالية  2 

مجلة العلوم القانونية والسياسية ،العدد  

الخاص بالمؤتمر الدولي االولل كلية القانون 

 جامعة تكريت

 3 
الشراكة االورومتوسطية انموذج لعالقات غير  

 متكافئة
 06/12/2013 

جلة قضايا سياسية كلية العلوم السياسية م 

 34جامعة النهرين العدد/

 4 
ادلجة القوة في الفكر االستراتيجي االمريكي  

 وتطبيقاتها الحديثة
 07/03/2015 

 1مجلة العلوم القانونية والسياسية العدد/ 

 كلية القانون جامعة كركوك 1السنة/

 03/16/2015 المريكياثر العامل الديني في الفكر االستراتيجي ا 5
 2مجلة تكريت للعلوم السياسية العدد/

 كلية العلوم السياسية جامعة تكريت 2السنة/

6 
السياسة الخارجية االمريكية في الشرق االوسط في 

 ظل ادارتي الرئيسبوش االبن وباراك اوباما
01/21/2015 

 1مجلة تكريت للعلوم السياسية العدد/

 ة جامعة تكريتكلية العلوم السياسي1السنة/

 

 م.د. مثنى حمدي توفيق 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
البرنامج النووي االيراني بين المانع الغربي  

 والطموح االيراني
 مجلة تكريت للعلوم القانونية  03/01/2009 
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 كريت للعلوم االنسانيةمجلة جامعة ت  03/13/2014  الموقف االمريكي والروسي من االزمة السورية  2 

 

 م.د. مظهر خزعل فيصل 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 03/01/2010  سياسة االتحاد االوربي تجاه القظية الفلسطينية  1 
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 والسياسية

 

 م.د. عبد الغني محمد عبد العزيز 

 كان النشرم تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 جامعة تكريت  11/21/2016  التدخالت االيرانية والتركية في الشأن العراقي  1 

 2 
امريكا والعراق تجربة الديمقراطية وحقوق  

 االنسان
 جامعة تكريت  11/01/2016 

 جامعة تكريت  09/08/2016  مفهوم التدخل في منظور السياسة الدولية  3 

 

 م.د. وجيه حميد زيدان 

 مكان النشر تاريخ النشر لبحوث المنشورةا ت

 06/13/2006  طبيعة العالقات االدنية االمريكية وافاقها المستقبلية  1 
كلية التربية/مجلة جامعة تكريت للعلوم  

 االنسانية

 04/10/2007  االرهاب ماضيه وحاضره دراسة تاريخية سياسية  2 
كلية التربية/مجلة جامعة تكريت للعلوم  

 سانيةاالن

 3 
الصراع على المياه العربية )العراق ودول بالد  

 الشام(
 08/19/2008 

كلية التربية/مجلة جامعة تكريت للعلوم  

 االنسانية

 4 

التداعيات السياسية لقرار المحكمة الجنائية اصدار  

مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني )دراسة 

 مستقبلية(

 07/26/2009 
امعة تكريت للعلوم كلية القانون/مجلة ج 

 القانونية والسياسية
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 م.د. سيف نصرت توفيق 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
دور مقومات المكانة في تعزيز الهيمنة االميركية  

 في النظام الدولي
 مجلة الفراهيدي كلية االداب جامعة تكريت  08/01/2015 

 2 
مورجانثو وتطبيقها تحليل مفهوم القوة لدى هانز  

 على وحدات النظام الدولي
 12/01/2014 

مجلة تكريت للعلوم السياسية كلية العلوم  

 السياسية جامعة تكريت

 3 
هالك االمم .. بين قوانين التغيير وقواعد القيادة ..  

 دراسة في تغيير منطقة الشرق االوسط
 09/01/2016 

مجلة جيل للدراسات السياسية والعالقات  

 لدولية الجزائرا

 

 م.د. حسام حميد شهاب 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
واقع حقوق االنسان العراقي في ظل االحتالل  

 االمريكي
 02/01/2008 

مجلة العلوم القانونية والسياسية كلية القانون  

 جامعة تكريت

 2 
القرصنة البحرية في الصومال واثرها على  

 دوليةالمالحة ال
 مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين  10/04/2012 

 

 م.د. مروني عوني كامل 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
ميزان القوى االستراتيجية في الشرق االوسط بعد  

 2010عام 
 جامعة تكريت -مجلة كلية التربية   02/05/2012 

 06/15/2010  لمنطقة العربيةاالستراتيجية التركية الجديدة في ا  2 
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 والسياسية
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 م.د. صدام مرير حمد 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 04/10/2012  أثر انهيار االتحاد السوفيتي على المجتمع الدولي  1 
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  

 2العد/جامعة كركوك 

 2 
الموقف التركي من التحوالت السياسية في المنطقة  

 العربية
 05/25/2012 

مجلةتكريت للعلوم القانون للعلوم القانونية  

 2والسياسية جامعة تكريت العد/

 06/18/2012  العولمة والعنف  3 
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  

 جامعة كركوك العد/خاص

 

  .ضاري سرحان حماديم.د 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
التكوين القومي في ايران واثره على الواقع  

 السياسي الخارجي
2009 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 والسياسية

 الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية  2010 تركيا وتطورات القضية الفلسطينية  2 

 جامعة كركوك  2011 القدرات الصاروخية االيرانية  3 

 

 م. صباح محمد صالح 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
بحث: مفهوم الثورات العربية والمواقف االقليمية  

 والدولية منها
 03/01/2015 

مجلة تكريت للعلوم السياسية/كلية العلوم  

 السياسية /تكريت

 2 
بحث: االحتالل االمريكي للعراق واثره على  

 الوحدة الوطنية
 مجلة آداب الفراهيدي/كلية اآلداب/تكريت  09/01/2015 

 04/01/2015  مقالة: القومية العربية الى اين . . ؟  3 
دورية شؤون سياسية/كلية العلوم  

 السياسية/تكريت

 

 .زياد خلف عبدهللا م  
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يةدراسات الدولال فرعالبحوث املنشورة ل  

 
 

Website:  cpos.tu.edu.iq

E-mail:  cpos@tu.edu.iq

 الرابط مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
بحث بعنوان : تطور  

 الدبلوماسية ... دراسة تحليلية
 10/01/2007 

مجلة جامعة تكريت للعلوم  

 االنسانية
www.iasj.net 

 2 

بحث بعنوان : وسيلة الحرب  

في السياسة الخارجية 

 االمريكية .. دراسة تحليلية

 03/15/2009 
معة تكريت للعلوم مجلة جا 

 القانونية
www.iasaj.net 

 3 

بحث بعنوان : دور وزارتي  

الخارجية والدفاع في تنفيذ 

 السياسة الخارجية االمريكية

 10/04/2010 
مجلة جامعة تكريت للعلوم  

 االنسانية
www.iasaj.net 

 4 

بحث بعنوان : االقلية المسلمة  

في بريطانيا وموقفها من حرب 

 احتالل العراق

 04/11/2012 
مجلة جامعة تكريت للعلوم  

 القانونية والسياسية
www.iasaj.net 

5 
مقال بعنوان : داعش وخديعة 

 الثورة
09/29/2015 

المركز الديمقراطي العربي 

للدراسات االقتصادية 

 والسياسية واالستراتيجية

democraticac.de 

6 

مقال بعنوان : االحزاب 

السياسية في العراق من 

 الى الفوضوية الدكتاتورية

10/03/2015 

المركز الديمقراطي العربي 

للدراسات االقتصادية 

 والسياسية واالستراتيجية

democraticac.de/?p=30012 

7 
الظلم من اسباب انتشار داعش 

 في العراق
12/08/2015 

المركز الديمقراطي العربي 

لدراسات االقتصادية ل

 والسياسية واالستراتيجية

democraticac.de 

8 

مقال بعنوان : منظومة 

الكهرباء العراقية خلف قضبان 

 السياسة

01/08/2016 

المركز الديمقراطي العربي 

للدراسات االقتصادية 

 والسياسية واالستراتيجية

democraticac.de 

9 

مقال بعنوان : الدكتاتورية 

الدستورية الحل االمثل للنظام 

 السياسي في العراق

04/03/2016 

المركز الديمقراطي العربي 

للدراسات االقتصادية 

 والسياسية واالستراتيجية

democraticac.de 

10 
مقال بعنوان : الثورة السورية 

 ونهاية ثورات الربيع العربي
 www.saspost.com موقع ساسة بوست 04/04/2016

11 
مقال بعنوان : معركة ام 

وتوافق الفرقاء الربيعين 
10/29/2016 

المركز الديمقراطي العربي 

للدراسات االقتصادية 
democraticac.de 
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 والسياسية واالستراتيجية السياسيين

 


