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  .شتيوي عبد مطرا.م.د 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 -اتجاهات حركة النهضة العربية الحديثة   1 

 الوحدوي -التقدمي  -االسالمي القومي التاريخي 
 التاريخية والحضاريةمجلة الدراسات   06/01/2010 

 2 
 09/15/2010  االسالمي -الغربي  -الديمقراطية بين المفهومين  

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 والسياسية

 3 
 02/09/2010  اعالم الفكر القومي العربي الحديث 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 والسياسية

اوربا وفقاً التطرف الديني لدى ملمي شتات   4 

 رؤية غربية -لنظرية الهوية االجتماعية 
 06/08/2016  

العنف والعولمة عند الحركات االسالمية الجهادية  5

 المعاصرة
07/20/2016  

  06/21/2016 النخبة بين المورودي وسيد قطب 6

 

  .اسعد عبد الوهابا.م.د 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
 06/12/2007  الوجود العسكري األمريكي في العراقمستقبل  

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية. المجلد  

 6العدد  14

 2 
 11/19/2007  األحزاب السياسية في العراق 

المؤتمر الفكري السنوي لمركز صالح  

 الدين األيوبي/ جامعة تكريت

 3 
 06/18/2009  الحركات اإلسالمية في العراق 

جامعة تكريت للعلوم القانونية مجلة  

 والسياسية

 4 
 09/11/2013  اليات التعددية السياسية وعالقتها بالديمقراطية 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 والسياسية

 مجلة تكريت للعلوم السياسية 12/03/2014 الخطاب االسالمي والديمقراطية 5
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  .ثائر نجرس هزاعم.د 

 مكان النشر تاريخ النشر المنشورةالبحوث  ت

مرتكزات الديمقراطية في الفكر السياسي الغربي   1 

 وموقف الفكر السياسي االسالمي منها
 مجلة تكريت للعلوم السياسية  06/01/2016 

 

  امينمحمد ا.م. رافد احمد 

 مكان النشر تاريخ النشر المنشورةالبحوث  ت

 1 
مبدأ كارتر ، بناء امريكي جديد على انقاض  -1 

 مبدأ قديم واحتواء الخليج العربي
 04/12/2009 

مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية ،  

 4العدد /  16المجلد / 

 2 
البرنامج النووي االيراني بين االصرار االيراني  

 والتحفظات الدولية
 

والحضارية ، مجلة الدراسات التاريخية  

مركز صالح الدين االيوبي للدراسات 

جامعة تكريت ،  –التاريخية والحضارية 

 2009السنة /  2العدد /  1المجلد / 

 3 
المن االقليمي الخليجي بين الوجود االيراني  

 والتحديات الداخلية
 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

السنة /  1العدد /  1والسياسية ، المجلد / 

 2009اذار 

 4 
السياسية االمريكية تجاه ايــران الشاهنشــاهية  

1977 – 1979 
 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

والسياسية / مجلة علمية دورية محكمة ، 

/ اذار  3السنة /  1العدد /  3المجلد / 

 1433ربيع االول  – 2011/

  مصر في ظل الثورةالسياسية االمريكية تجاه  5

مجلة  -مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية 

 -علمية محكمة / تصدر عن كلية التربية 

السنة / حزيران  6العدد /  19المجلد / 

 هـ 1433م /  2012

السنة السابعة /  -والدولية المجلة السياسية   1991الدور العربي في حرب الخليج الثانية عام  6
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العدد / الحادي والعشرون / صيف عام  )المملكة العربية السعودية انموذجاً(

 م 2012

7 
التوازنات االستراتيجية في الخليج العربي في عقد 

 التسعينيات
 

مجلة تكريت للعلوم السياسية ، مجلة علمية 

 1السنــــة /  1دور الحكمة ، المجلد / 

 2014، كانون االول  1العــــدد / 

 

 

 .م. ناظر دهام محمودم 

 مكان النشر تاريخ النشر المنشورةالبحوث  ت

 مصر  08/17/2013  اشكالية الدولة في فكر االخوان المسلمين  1 

 

 .م. حسام كصاي حسينم 

 مكان النشر تاريخ النشر المنشورةالبحوث  ت

 جامعة تكريت  12/03/2013  اشكالية الطائفية واثرها على الوحدة الوطنية  1 

 جامعة تكريت  03/01/2015  مفهوم الثورات والمواقف االقليمية والدولية منها  2 

 3 
تجديد الخطاب الديني /معالجة التطرف بالقوة  

 الناعمة
 مصر  04/01/2015 

 تونس  11/28/2016  النص الديني واالجتهاد  4 

 

 


