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 ا.م.د. قاسم علوان سعيد 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية   09/01/2011  المستقبل"-ربيع الثورات العربية "االسباب  1 

 والسياسية

السياسية العربية في التحول دور االحزاب   2 

 الديمقراطي

مجلة آداب الفراهيدي / كلية االداب /   06/01/2013 

 جامعة تكريت

مجلة تكريت للعلوم االنسانية /كلية   12/01/2013  الالمركزية والحكم المحلي  3 

 التربية/تكريت

وسائل -االثار-الفساد االداري والمالي "االسباب  4 

 المكافحة"

مجلة الدراسات التاريخية والحضارية مركز   01/01/2014 

 صالح الدين االيوبي/جامعة تكريت

دور مواقع التواصل االجتماعي في ثورة  5

 2011/يناير/25

 مجلة تكريت للعلوم السياسية 2015

 

  .حازم صباح أحميدا.م.د 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 مجلة النزاهة/هيئة النزاهة في العراق  06/03/2009  في مكافحة الفساد في العراق دور وسائل االعالم  1 

 2 
دور المصالحة الوطنية في تعزيز التعايش السلمي  

 2003في العراق بعد 
 12/06/2011 

كتاب صادر عن اعمال المؤتمر العلمي  

السنوي الثاني لكلية العلوم السياسية 

 السليمانيةواالجتماعية جامعة 

 3 
اختصاصات وسلطات االقاليم والمحافظات  

 2005وعالقاتها بالحكومة االتحادية حسب دستور 
 07/11/2012 

كتاب صادر عن اعمال المؤتمر العلمي  

السنوي الثالث لكلية العلوم السياسية جامعة 

 السليمانية

االنتخابات العراقية واشكالية تطبيق قانون سانت   4 

 االنتخابيليغو 
 06/19/2013 

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 والسياسية
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 .مرتض ى احمد خضر م.د.أ 

 الرابط مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 

االنتخابات ووسائل تولي السلطة في ظل تجربة  

 التحول الديمقراطي للعراق ) دراسة تحليلية(.
 03/10/2014 

 مجلة آداب 

جامعة  -الفراهيدي

 تكريت

http://www.iasj.

net/iasj?func=

fulltext&

aId=87996 

 2 

النظام االنتخابي في العراق قضايا وإشكاليات  

 )دراسة تحليلية(.
 10/01/2013 

مجلة جامعة تكريت  

 نونيةللعلوم القا

http://www.iasj.

net/iasj?func=

fulltext&

aId=100833 

 3 
ظاهرة تعدد األحزاب السياسية في العراق،  

وموقفها من االتفاقيات الثالثة: رؤية سياسية 

 ،إعالمية.

 12/04/2014 
تكريت مجلة جامعة  

 للعلوم القانونية.

http://www.iasj.

net/iasj?func=

fulltext&

aId=100764 

 

  .محمد شطب عيدانم.د 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

العالقات القرصنة التكنولوجية وأثرها في   1 

 الصينية -األمريكية
 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية  09/01/2008 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية  10/01/2008  دور األداء الرمزي في السياسة العامة  2 

 3 
 12/01/2009  النخبة السياسية وأثرها في التنمية السياسية 

القانونية مجلة جامعة تكريت للعلوم  

 والسياسية

رسم السياسة العامة للتعليم وأثرها في التنمية   4 

الشاملة للدولة: باإلشارة إلى اإلستراتيجية الوطنية 

 للتربية والتعليم العالي في العراق

 12/01/2013 
مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  

 والسياسية

 مجلة تكريت للعلوم السياسية 07/01/2015 مستقبل النظام السياسي في دولة جنوب السودان 5
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  .كمال حسين ادهمم.د 

 مكان النشر تاريخ النشر البحوث المنشورة ت

 1 
 جامعة الموصل/مركز الدراسات االقليمية 2008 اليات تعزيز المواطنة

 جامعة تكريت/العلوم السياسية 2016 التحول الديمقراطي في تونس 2 

 

 


