
 السيرة الذاتية و العممية
 .نوار محمد ربيع محمد نوري الخيري  : د. االسم

 66/4/8968محل و تاريخ الوالدة : بغداد  
 الديانة : مسممة
 القومية : عربية

 الجنسية : عراقية
الجامعة –األوسطرق مركز دراسات الش)في  6/86/8995تاريخ التعيين في الدولة : 

 . الجامعة المستنصرية -:مركز المستنصرية لمدراسات العربية و الدولية (المستنصرية
 .68/7/6005، اعتبارًا من  الجامعة المستنصرية –مكان العمل : كمية العموم السياسية 

 العنوان الوظيفي : تدريسية
في  68/30583األمر الجامعي مج/ – أستاذالمقب العممي و تاريخ الحصول عميو : 

83/88/6083 . 
 .االختصاص العام : عموم سياسية

 .االختصاص الدقيق : دراسات دولية
جامعة  –كمية العموم السياسية  8990تاريخ الحصول عمى شيادة البكالوريوس والجية المانحة:

 .بغداد
جامعة  –كمية العموم السياسية  8994تاريخ الحصول عمى شيادة الماجستير والجية المانحة:

 .بغداد
 .في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة األوربيمستقبل االتحاد  عنوان رسالة الماجستير:

جامعة  –كمية العموم السياسية  6006تاريخ الحصول عمى شيادة الدكتوراه والجية المانحة:
 .بغداد

 األمندراسة في  : بعد انتياء الحرب الباردة األوربي األمناتجاىات  الدكتوراه: أطروحةعنوان 
 . و المتوسطي ألطمسيا

 الدورات:-
 .86/5/8996-88الجامعة المستنصرية -دورة التأىيل التربوي -
 .8/8/8998الجامعة المستنصرية -دورة الحاسبة االلكترونية لمدكتوراه -
 .88/9/6008-88الجامعة المستنصرية -دورة الحاسبة االلكترونية لمترقية العممية -
 
 



 -اإلدارية :الوظائف المناصب و  -
                الجامعة  –)سابقًا(  –مركز دراسات الشرق األوسط  –مقررة قسم الدراسات السياسية  -

 . 8996المستنصرية ، 
     المشاركة بميام سكرتارية تحرير مجمة دراسات الشرق األوسط ، مركز دراسات الشرق  -

 الجامعة الستنصرية . –األوسط )سابقًا( 
 –)سابقًا( -ات وبحوث الوطن العربيمركز دراس –سكرتيرة تحرير مجمة العرب والمستقبل -

 . الجامعة المستنصرية
 الجامعة  -عضوة في المجنة العممية في مركز دراسات وبحوث الوطن العربي )سابقًا(  -

 المستنصرية .
 الجامعة المستنصرية . -مقررة لجنة التعضيد في مركز دراسات وبحوث الوطن العربي)سابقًا( -
  الجامعة  –رئيسة قسم العالقات الدولية والسياسة الخارجية في كمية العموم السياسية  -

 .6007/ 63/8المستنصرية من تاريخ 
 من الجامعة المستنصرية -معاون العميد لمشؤون العممية ، كمية العموم السياسية  -

8/9/6088. 
  -المجان:

 الجامعة المستنصرية ، سابقًا. -في كمية العموم السياسية العمميةلجنة الترقيات عضوة  -
في  8963في الجامعة المستنصرية بموجب األمر الجامعي  اإلنسانعضوة لجنة حقوق  -

8/6/6006 . 
الجامعة المستنصرية،  –عضوة لجنة اختبار صالحية التدريس في كمية العموم السياسية  -

 سابقًا. 
  الجامعة المستنصرية . –رئيسة لجنة اختبار صالحية التدريس في كمية العموم السياسية  -
 الجامعة المستنصرية . –عضوة المجنة العممية في كمية العموم السياسية  -
  لجنة اإلجازات الدراسية في الجامعة المستنصرية والمجنة الفرعية لإلجازات الدراسية في الكمية. -
 . 63/9/6084في  8674تحرير المجمة السياسية والدولية في كميتنا األمر ش.أ/عضو ىيئة  -
 عدد من المجان األخرى في الكمية. -
 
 
 
 



 -النشاط العممي:
 -البحوث المنشورة :

   ، مجمة دراسات وأثرىا عمى األمن القومي العربي )اإلسرائيمي(  -أبعاد التعاون التركي -
الجامعة  –، مركز دراسات الشرق األوسط  8996( ، ديسمبر 6الشرق األوسط ، العدد)

 المستنصرية .
وآثارىا عمى األمن الوطني العراقي ، مجمة دراسات الشرق  اإليرانية –العالقات التركية  -

 الجامعة المستنصرية. –،مركز دراسات الشرق األوسط  8996( ، ديسمبر 6األوسط ، العدد)
   عاد السياسة األمريكية تجاه العراق ، )بحث مشترك( ، مجمة دراسات الشرق األوسط ، أب -

 –مركز دراسات الشرق األوسط  ، 8997حزيران )يونيو( -ىـ  8488محرم  العدد الثالث ،
 الجامعة المستنصرية.

 مجمة دراسات وبحوث  لمعولمة عمى الوطن العربي ،)بحث مشترك( ، اإلستراتيجيةاآلثار  -
الجامعة  –، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي 8999( ، 7-6الوطن العربي، العددان )

 المستنصرية .
 العالقات بين االتحاد األوربي ودول المغرب العربي وآثارىا عمى األمن القومي العربي ،  -

وبحوث الوطن  ، مركز دراسات8999( ، 60)بحث مشترك ممخص( ، أوراق عربة ، العدد )
 الجامعة المستنصرية . –العربي

 ، العدد األزمة الصومالية بين األوضاع الداخمية والتدخالت الدولية ، مجمة العموم السياسية  -
    جامعة بغداد . –، السنة الثالثة عشر، كمية العموم السياسية  6006( ، كانون الثاني 66)
( ، 86السياسة الصينية في المنطقة العربية ، مجمة دراسات وبحوث الوطن العربي، العدد ) -

 الجامعة المستنصرية . –م ، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي6006 -ىـ 8466
وتحقيق األمن لقومي العربي ،  يةللمبحر األحمر بين األطماع الدو  اإلستراتيجيةاألىمية  -

 –، السنة الثانية ، كمية العموم السياسية  6006( ، 6م السياسية ، العدد )المجمة القطرية لمعمو 
 جامعة بغداد .   

، كمية  6008المنظور األوربي لمنظام الشرق أوسطي ، مجمة كمية التربية ، العدد الثامن ،  -
 الجامعة المستنصرية . –التربية 

( ،السنة 6العربي، مجمة العرب والمستقبل ، العدد ) اإلقميميم اأثر بيئة المعمومات عمى النظ -
 –، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي 6004حزيران  -ىـ 8465الثانية ، جمادي االولى 

 الجامعة المستنصرية .



تنمية الثقافة السياسية وأثرىا في تعزيز الوحدة الوطنية : العراق انموذجًا ، مجمة دراسات  -
م ، مركز دراسات وبحوث  6004أيمول -ىـ 8465( ، 85العدد )وبحوث الوطن العربي، 

 الجامعة المستنصرية . –الوطن العربي
مجمة العرب والمستقبل ، العدد  بين تجاذبات الوضع الداخمي والمواقف الدولية ،أزمة دارفور  -

 ، مركز دراسات وبحوث الوطن 6005نيسان  -ىـ  8466( ،السنة الثالثة ، ربيع األول 88)
 الجامعة المستنصرية . –العربي

مجمة العرب والمستقبل ، العدد  األمريكية الراىنة وآفاقيا المستقبمية ، –المصرية  العالقات -
، مركز دراسات وبحوث الوطن  6005أيمول -ىـ  8466( ،السنة الثالثة ، شعبان 83)

 الجامعة المستنصرية . –العربي
،  ةبي وفرنسا الواقع وآفاق المستقبل ، مجمة العموم السياسيالعالقات السياسية بين الوطن العر  -

 جامعة بغداد . –، كمية العموم السياسية  6006( ، شباط 36العدد )
، مجمة دراسات وبحوث الوطن العربي،  8988أزمة النظام السياسي في الجزائر منذ عام  -  

الجامعة  –وطن العربيم ، مركز دراسات وبحوث ال 6006 -ىـ 8467( ، 89 -88العدد )
 المستنصرية .

، المجمة السياسية  ةالتوجيات الجديدة في السياسة الميبية نحو الواليات المتحدة األمريكي -
الجامعة  –العموم السياسية  ة، كمي 6006والدولية ، العدد الثاني ، السنة االولى ، شتاء 

 المستنصرية .
السياسة الدفاعية والعسكرية األوربية بين طموحات االستقاللية ومحدودية التحرك المستقل ،  -

 –، السنة الثالثة ، كمية العموم السياسة  6008المجمة السياسية والدولية ، العدد العاشر، 
 الجامعة المستنصرية .

مجاالت التعاون ، مجمة  مجمس التعاون الخميجي واالتحاد األوروبي : مسار العالقات وحدود -
جامعة -، مركز الدراسات الدولية  6009دراسات دولية ، العدد األربعون ، نيسان / ابريل 

 .بغداد
العددان روسيا االتحادية والسعي إلثبات المكانة والدور إقميميًا ودوليًا ، مجمة قضايا سياسية ، -

  لنيرين .جامعة ا –، كمية العموم السياسية  6080، السنة  68/66
أثر األزمة المالية العالمية عمى أىداف السياسة األمريكية ، المجمة السياسية والدولية ، العدد  -

مركز ، مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية  ، 6088السادس والثالثون ، كانون األول 
 الجامعة المستنصرية. –المستنصرية لمدراسات العربية والدولية 

       
 



 واالىتماماتاألىمية اإلستراتيجية لجميوريات آسيا الوسطى اإلسالمية بين األوضاع الداخمية  -
 –، كمية العموم السياسة  6086الدولية ، المجمة السياسية والدولية ، العدد الثاني والعشرون ، 

 .الجامعة المستنصرية
والدولية ، العدد الرابع   التخطيط اإلستراتيجي دراسة سياسية نظرية ، المجمة السياسية-

 الجامعة المستنصرية . –، السنة التاسعة ، كمية العموم السياسة  6083والعشرون ، 
وتجاذبات الشرق والغرب ، المجمة السياسية والدولية ، العدد  أوكرانياأزمة النظام السياسي في  -

 الجامعة المستنصرية . –، كمية العموم السياسة  6085 ، صيف 67 - 66
 -منجزة : أخرىبحوث  -
 الموقف األوربي من النزاع في البوسنة واليرسك .  -
 السودانية وآثارىا عمى األمن القومي العربي .  –العالقات المصرية  -
 الدور السياسي الروسي في المنطقة العربية .  -
 األزمة القبرصية وانعكاساتيا عمى الوطن العربي .  -
 جامعة الدول العربية : رؤية جديدة لمواقع العربي . -
 دراسة نظمية . –العالقات السياسية بين دول مجمس التعاون الخميجي  -
 العراق وسوريا دراسة في العالقات السياسية . -
 اليندية في مطمع القرن الحادي والعشرين .  –العالقات العربية  -
 السياسة األمريكية تجاه األردن في مطمع القرن الحالي .  -
 الجامعة العربية والنظام اإلقميمي العربي بعد احتالل العراق .  -
 السياسة التركية تجاه العراق بعد االحتالل . -
 سوريا بين الوضع الداخمي والضغط األمريكي .  -
 -األوراق العممية : -
 الجامعة  –تحميالت سوقية، مركز دراسات الشرق األوسط األزمة األفغانية ، نشرة  -

 المستنصرية .
اتفاق السالم االيرلندي الشمالي ، محاضرة منشورة في نشرة أوراق عربية ، مركز دراسات -

 الجامعة المستنصرية ، العدد     .  –وبحوث الوطن العربي 
، مركز دراسات ( 88ية ، العدد )( ، نشرة محطات عرباإلسرائيمية) –العالقات الموريتانية  -

 المستنصرية . الجامعة –وبحوث الوطن العربي 
ب لبنان ، نشرة محطات عربية ، العدد الخامس عشر ، السنة و نسحاب )االسرائيمي( من جناال -

  .الجامعة المستنصرية –بي، مركز دراسات وبحوث الوطن العر  6000الثانية ، أيار 



، مركز دراسات وبحوث  6005اتفاق السالم النيائي في السودان ، نشرة أوراق سياسية ،  -
 الجامعة المستنصرية . –الوطن العربي 

 –العراقي( ، نشرة كمية العموم السياسية  لإلنسانالعراق بعد ثالث سنوات من االحتالل )رؤية  -
 حتالل( .الجامعة المستنصرية ، )العراق بعد ثالث سنوات من اال

األوروبية عمى قضايا األمة العربية حقبة ما بعد  –األمريكية رض كتاب : تأثير الخالفات ع-
السابع، العدد الحرب الباردة ، لمدكتور ناظم عبد الواحد الجاسور ، المجمة السياسية والدولية ، 

 الجامعة المستنصرية . –، السنة الثانية ، كمية العموم السياسية  6008 – 6007
  -:والمحاضرات لحمقات النقاشية او  الندوات - 
ات الوحدة الوطنية ، ندوة قسم الدراسات السياسية ، البحث: يالصومال بين عوامل الفرقة وتحد -

، مركز دراسات 66/5/6008الصومالية بين األوضاع الداخمية والتدخالت الدولية ،  األزمة
 الجامعة المستنصرية .  –وبحوث الوطن العربي 

ندوة قسم الدراسات السياسية الموسومة ) الشرق األوسط بين السالم والييمنة األجنبية ( ،  -
اإلسرائيمي( ، بتاريخ ) -الصراع العربي  –البحث : أدوار ومواقف االتحاد األوربي من قضايا 

 ية . الجامعة المستنصر  –، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي  68/3/6005
 –لقسم الدراسات السياسية  ضع الراىن والتوقعات ، حمقة نقاشيةو النظام السياسي في اليمن ال -

الجامعة المستنصرية ، البحث : النظام السياسي في  –مركز دراسات وبحوث الوطن العربي 
 . 66/9/8999، بتاريخ  8990اليمن منذ 

الجامعة  –سودان( كمية العموم السياسية محاضرة بعنوان )العالقات بين السودان وجنوب ال -
 . 6/4/6086 ، األربعاءالمستنصرية 

 :المؤتمرات-
الجامعة المستنصرية ،  –المؤتمر السنوي الثالث لمركز دراسات وبحوث الوطن العربي  -

لمبحر األحمر بين األطماع الدولية وتحقيق األمن القومي  اإلستراتيجيةالبحث: األىمية 
 . 6008شباط  68 – 67العربي، بتاريخ 

الجامعة المستنصرية ، الخميس  –المؤتمر السنوي السابع لكمية العموم السياسية  -
 )السياسة األلمانية اتجاه المنطقة العربية( بدون إلقاء . 86/86/6083

، بحث المؤتمر العممي الثامن لمكمية الموسوم )الدور اإلقميمي وتأثيره  اليوية الوطنية العراقية -
،  6083، صيف  67 - 66في األمن الوطني العراقي( ، المجمة السياسية والدولية ، العدد 

 الجامعة المستنصرية . –كمية العموم السياسة 
 



 التدريس:-
 الجامعة المستنصرية -العموم السياسيةكمية -المرحمة الثانية-تدريس مادة العالقات الدولية-
-كمية العموم السياسية-المرحمة االولى -تدريس مادة مبادئ عمم السياسية بالمغة االنكميزية-

 .جامعة بغداد لسنة دراسية واحدة 
الجامعة  -كمية العموم السياسية-المرحمة االولى-مادة تاريخ العالقات الدولية تدريس-

 .6006-6005الدراسي المستنصرية لمعام 
تدريس مادة النظام اإلقميمي العربي وأمن المتوسط ، طمبة الماجستير ، الفصل األول ، العام  -

 الجامعة المستنصرية . -، كمية العموم السياسية 6088 – 6080الدراسي 
األوروبية ، طمبة الماجستير ، الفصل الثاني ، العام الدراسي  –تدريس مادة العالقات العربية  -

 الجامعة المستنصرية . -، كمية العموم السياسية 6088 – 6080
تدريس مادة نظريات السياسة الدولية ، طمبة الماجستير ، الفصل األول ، كمية العموم  -

 الجامعة المستنصرية . -السياسية
الجامعة  -، كمية العموم السياسيةالثانيمبة الماجستير ، الفصل ، طالجيوبوليتيكتدريس مادة  -

 المستنصرية .
 :رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه مناقشات -
عمى المشاريع  أثرىاالعربية و  األنظمةالديمقراطية في  أزمةمناقشة رسالة ماجستير بعنوان ) -

دراسة تحميمية ( لمطالبة سرى النعيمي ، المعيد العالي لمدراسات السياسية  –الوحدوية العربية 
 30/5/6004الجامعة المستنصرية في  –و الدولية 

دكتوراه بعنوان ) السعودية و امن الخميج في ظل الوضع الدولي الجديد  أطروحةمناقشة  -
الجامعة  –سية و الدولية المعيد العالي لمدراسات السيا ( لمطالب كمال الراوي، 8990-6008

 64/88/6004المستنصرية في 
 األمريكية في السياسة الخارجية 6008ايمول  88 أحداثمناقشة رسالة ماجستير بعنوان )اثر  -

عبد  لمطالب ( األوسطالجديدة تجاه منطقة الشرق  األمريكيةدراسة تحميمية في التوجيات  –
 8/3/6006في  جامعة بغداد -كمية العموم السياسية الرحمن فاضل ،

دراسة  -الشامل الدمار أسمحةلمحد من  األمريكيةدكتوراه بعنوان ) الستراتيجية  أطروحةمناقشة  -
المعيد العالي لمدراسات  مقارنة بين العراق و كوريا الشمالية( لمطالب جاسم احمد جاسم،

 66/3/6004ة في الجامعة المستنصري –السياسية و الدولية 



دراسة في  6003و الحرب عمى العراق عام  األمندكتوراه بعنوان )مجمس  أطروحةمناقشة  -
-كمية العموم السياسية وقائع النزاع و مدى مشروعية الحرب( لمطالب باسم كريم سويدان ،

 88/5/6006جامعة بغداد  في 
حيال المشرق العربي( لمطالب صباح  األوربيدكتوراه بعنوان )سياسة االتحاد  أطروحةمناقشة  -

 63/7/6006في   النيرينجامعة -كمية العموم السياسية صاحب العريضي ،
مرحمة ما بعد -األمريكيةدكتوراه بعنوان )مبدأ التدخل في السياسة الخارجية  أطروحةمناقشة  -

في جامعة بغداد  -كمية العموم السياسية الحرب الباردة( لمطالب نصير نوري محمد،
4/9/6006 

في ستراتيجية الموارد المائية لنير  أثرىامناقشة اطروحة دكتوراه بعنوان)العالقات الدولية و  -
 –المعيد العالي لمدراسات السياسية و الدولية  الفرات( لمطالب حاتم ميدي زغير الدفاعي ،

 89/9/6006الجامعة المستنصرية في 
الصراع في العالقات الدولية( لمطالب خالد حمزة  آلياتدكتوراه بعنوان )تحول  أطروحةمناقشة  -

 68/9/6006جامعة بغداد  في -كمية العموم السياسية جريمط ،
دكتوراه بعنوان )السياسة الخارجية التركية ما بعد الحرب الباردة( لمطالب  أطروحةمناقشة  -

 68/88/6006جامعة بغداد  في -كمية العموم السياسية حميد فارس حسن سميمان،
االقتصادي و االجتماعي عمى  أثرىاو  األقصىدكتوراه بعنوان)انتفاضة  أطروحةمناقشة  -

المعيد العالي لمدراسات  سمور ، أبوالكيان الصييوني(( لمطالب محمد عيسى مصطفى 
 67/86/6006الجامعة المستنصرية في  –السياسية و الدولية 

( 8989الخارجية تجاه المنطقة العربية منذ عام  إيراندكتوراه بعنوان )سياسة  أطروحةمناقشة  -
 .66/6/6008جامعة النيرين  في -كمية العموم السياسية لمطالب سيف منذر عبد الواحد ،

تجاه سوريا ولبنان( لمطالب صالح  اإليرانيةمناقشة رسالة ماجستير بعنوان )السياسة الخارجية  -
،  6008/ 60/88جامعة بغداد  في يوم الخميس  -كمية العموم السياسية ىاشم صالح ،
 . 80/6008/ 84في  83بموجب األمر 

عاد الجيوبولتيكية لمعولمة ومستقبل الدولة القومية( لمطالب بدكتوراه بعنوان)األ أطروحةمناقشة  -
)كمية العموم السياسية المعيد العالي لمدراسات السياسية و الدولية  عطية ، إسماعيلعيسى 
 . 88/86/6008الجامعة المستنصرية يوم الخميس  – حاليًا(

( لمطالب 6005 – 8988مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )السياسة المصرية تجاه أفريقيا -
المعيد العالي لمدراسات السياسية و الدولية )كمية العموم السياسية  شريف سميان شريف ،

 87في  343بموجب األمر ،  63/3/6008الجامعة المستنصرية ، يوم الثالثاء  –حاليًا( 
/6/6080 . 



الفرنسية وتأثيرىا في االتحاد األوربي  –مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )العالقات األلمانية  -
جامعة بغداد  ، في يوم  -كمية العموم السياسية ( لمطالب سعد فضالة حمزة ،6009 - 8990
 .  68/9/6080، في  33، بموجب األمر  66/80/6080ء الثالثا

مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )صراعات القوى اإلقميمية في منطقة القرن األفريقي بعد انتياء  -
 ،صباح عكار صالح ( لمطالب األرتيري األثيوبي –الحرب الباردة : أنموذج تطبيقي الصراع 

،  78، بموجب األمر  83/6/6088 االثنين في يومجامعة بغداد  ،  -كمية العموم السياسية
 .  4/5/6088في 

وآفاقيا  6088 – 6003األمريكية  –مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )العالقات العراقية  -
، بموجب  86/80/6086في جامعة بغداد  ،  - كمية العموم السياسية المستقبمية( لمطالب ،

 . 83/9/6086، في  466األمر 
لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )دور مراكز البحوث اإلستراتيجية في تخطيط  رئاسة  -

كمية العموم  العراق أنموذجًا( لمطالبة رندة عموان حسين عمي ، –السياسة الخارجية األمريكية 
 . 3/80/6083الجامعة المستنصرية ، في يوم الخميس   -السياسية 

)العولمة وأثرىا في الدبموماسية المعاصرة ( لمطالب اريان مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  -
 . 30/80/6083يوم األربعاء 86جامعة بغداد  ، في  -كمية العموم السياسية  رؤوف عزيز ،

رئاسة لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )السياسة الخارجية التركية اتجاه المشرق العربي  -
الجامعة   -كمية العموم السياسية  البة مروة عمي حسين ،في عيد حزب العدالة والتنمية(  لمط

 . 38/80/6083المستنصرية ، في يوم الخميس 
األمن القومي األمريكي تجاه الشرق األوسط بعد  إستراتيجيةدكتوراه بعنوان ) أطروحةمناقشة  -

جامعة بغداد  في  -كمية العموم السياسية  ( لمطالب عمي فارس حميد الشمري،6008
6/8/6084. 

رئاسة لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )المجال الحيوي لروسيا اإلتحادية في إطار دورىا  -
الجامعة المستنصرية ، في   -كمية العموم السياسية  اإلقميمي(  لمطالبة ىدى ميدي صالح ،

 . 60/8/6084، في  89، بموجب األمر  6/3/6084يوم الخميس 
التركية بعد أحداث  -دكتوراه بعنوان )العالقات األمريكية  أطروحةمناقشة )إعادة مناقشة(   -

من معيد البحوث  أيمول وأثرىا عمى القضايا العربية( لمطالب مثنى فائق مرعي، 88
جامعة  –مصر ، في كمية العموم السياسية  –جامعة الدول العربية  –والدراسات العربية 

 .6084، آذار  88/6/6084ي في  84/س/76األمر  بموجب  النيرين



رئاسة لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )توظيف القوة الناعمة في السياسة الخارجية  -
  -كمية العموم السياسية  األمريكية اتجاه الشرق األوسط( لمطالب مصطفى محمد جاسم ،

 . 66/8/6085الجامعة المستنصرية ، في يوم الخميس 
الجامعة   -كمية العموم السياسية  لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه لمطالبة آمنة رسول ، عضو -

 . 65/6/6085النيرين ، في يوم الخميس 
رئاسة لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )الدور الروسي في الصراعات الدولية الجديدة(   -

امعة المستنصرية ، في يوم الج  -كمية العموم السياسية  لمطالب محمد معزز أسكندر ،
 . 67/7/6085في  867، األمر اإلداري المرقم ب/ت/ 80/9/6085الخميس 

التركية( لمطالب  -دكتوراه بعنوان )العالقات السعودية  أطروحةمناقشة )إعادة مناقشة(   -
مصر ،  –جامعة الدول العربية  –من معيد البحوث والدراسات العربية  عباس فاضل عطوان،

 . 80/86/6085الجامعة المستنصرية ، الخميس  –مية العموم السياسية في ك
رئاسة لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )الدور الروسي في الصراعات الدولية الجديدة(   -

الجامعة المستنصرية ، في يوم   -كمية العموم السياسية  لمطالب محمد معزز أسكندر ،
 . 67/7/6085في  867ري المرقم ب/ت/، األمر اإلدا 80/9/6085الخميس 

عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه بعنوان )العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية واليند  -
كمية العموم  ( لمطالبة رقية عمي عبود الوكيل ،8998في ضوء اتفاقيات التعاون بعد عام 

 . 7/8/6086جامعة بغداد ، في يوم الخميس   -السياسية 
عضو لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه بعنوان )دور تركيا اإلقميمي في اإلستراتيجية األمريكية  -

جامعة النيرين ، في   -كمية العموم السياسية  ( لمطالب عمي ىاشم عبد اهلل ،6006بعد عام 
 . 63/6/6086يوم الثالثاء 

يوبوليتيكية لمبحر األسود في رئاسة لجنة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان )تأثير األىمية  الج -
كمية العموم  اإلستراتيجيات الدولية واآلفاق المستقبمية( لمطالبة زينب نعمة ديوان ساجت ،

، األمر اإلداري المرقم  85/4/6086الجامعة المستنصرية ، في يوم االثنين   -السياسية 
 . 85/3/6086في  74ب/ت/

  -:مناقشة الرسائل التي أشرف عميها -
مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ) السياسة الخارجية الفرنسية أتجاه القضايا العربية في  -

الجامعة  –عيد نيكوال ساركوزي( لمطالبة أماني خالد عبد اليادي ، في كمية العموم السياسية 
 . 64/80/6083المستنصرية ، ناقشت يوم الخميس 



اإلستراتيجية لمنطقة البمقان في السياسة رسالة الماجستير الموسومة ) األىمية  مناقشة -
  .الجامعة المستنصرية –، في كمية العموم السياسية (لمطالبة غدير عبد الرسول شواي الدولية

مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ) المكانة الجيواستراتيجية لجميوريات آسيا الوسطى   -
ىادي صالح ، في كمية العموم السياسية اإلسالمية وأثرىا في السياسة الدولية( لمطالبة دعاء 

 .66/6/6085الجامعة المستنصرية ، الخميس  –

مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ) السياسة الروسية أتجاه دول مجمس التعاون الخميجي(  -
، الخميس الجامعة المستنصرية  –لمطالبة فرح ىشام عمر، في كمية العموم السياسية 

87/9/6085. 
( اليندية الواقع واآلفاق المستقبمية –مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ) العالقات الروسية  -

الجامعة المستنصرية ، الخميس  –، في كمية العموم السياسية لمطالبة سرى ثامر ىادي 
4/6/6086. 
 -:الدكتوراه  طاريحأو الماجستير لرسائل  العممي تقويم -
( 6003-8990 اإليرانيةالتقويم العممي لرسالة الماجستير الموسومة )العالقات السعودية -

الجامعة  –المعيد العالي لمدراسات السياسية و الدولية  لمطالبة انتصار دوشي عبد الزىرة ،
 .المستنصرية 

جامعة  –اسية الخبرة العممية لرسالة الماجستير لمطالب ريبوار محمود كريم ، كمية العموم السي-
 بغداد .

الخبرة العممية لرسالة الماجستير الموسومة ) تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم  -
المحكمة الدولية الجنائية الدائمة ( لمطالب حيدر عبد الرزاق حميد ، المعيد العالي  إلىالمؤقتة 

 الجامعة المستنصرية . –لمدراسات السياسية و الدولية 
التقويم العممي لرسالة الماجستير الموسومة ) االتحاد األوربي ومستقبل النظام الدولي ( لمطالبة  -

 جامعة النيرين . –ثامر محمود شكر ، كمية العموم السياسية نجالء 
التقويم العممي ألطروحة الدكتوراه الموسومة ) الواليات المتحدة األمريكية والمشرق العربي بعد -

 جامعة النيرين.  –ردة ( لمطالب مصطفى جاسم حسين ، كمية العموم السياسية الحرب البا
التقويم العممي لرسالة الماجستير الموسومة ) مشروع الشرق األوسط الكبير وآثاره العربية  -

بين دولتي مصر والسعودية ( لمطالبة ظفر عبد مطر التميمي ، كمية العموم  واإلقميمية
وزارة التعميم  –د ، والتقويم محال من جياز اإلشراف والتقويم العممي جامعة بغدا –السياسية 

 العالي والبحث العممي .



 6006 – 8979اإليرانية  –التقويم العممي ألطروحة الدكتوراه الموسومة ) العالقات التركية  -
والتقويم جامعة بغداد ،  –الواقع والمستقبل ( لمطالب سعد رزيج ايدام ، كمية العموم السياسية 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي . –محال من جياز اإلشراف والتقويم العممي 
التقويم العممي لرسالة الماجستير الموسومة )الصراع الدولي حول منطقة البمقان بعد الحرب  -

 –كمية العموم السياسية  -الباردة / دراسة حالة كوسوفو ( ، لمطالب غزوان عواد خضر 
 .6008/ 88/9بتاريخ  6064بموجب األمر ق و/ ،  النيرينجامعة 

في  اإلقميميالتقويم العممي ألطروحة الدكتوراه الموسومة ) القوى والعوامل المؤثرة في النظام  -
جامعة بغداد ،  –آسيا الوسطى( لمطالب ناىض محمد صالح أحمد ، كمية العموم السياسية 

وزارة التعميم العالي والبحث العممي،  –والتقويم محال من جياز اإلشراف والتقويم العممي 
 . 6/9/6008بتاريخ  6867بموجب الكتاب ج ع س / 

التقويم العممي لرسالة الماجستير الموسومة )السياسة األمريكية تجاه دول الترويكا األوروبية  - 
جامعة بغداد ، والتقويم  –( ، كمية العموم السياسية  6008بتمبرأيمول / س 88بعد أحداث 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي . –محال من جياز اإلشراف والتقويم العممي 
السعودية  –التقويم العممي لرسالة الماجستير الموسومة ) مستقبل العالقات األمريكية  -

الجامعة المستنصرية ، بموجب  –العموم السياسية وانعكاساتيا عمى الخميج العربي( ، كمية 
 . 65/6/6083في  38األمر 

الدكتوراه الموسومة )الواليات المتحدة األمريكية و والتحوالت السياسية  ألطروحةالتقويم العممي  -
جامعة النيرين ، بموجب األمر  –( ، من كمية العموم السياسية 6080في البمدان العربية منذ 

 .  6/6/6084س في  46
التقويم العممي ألطروحة الدكتوراه الموسومة ) دور المؤسسة العسكرية األمريكية في قرار  -

وزارة  –( ، والتقويم محال من جياز اإلشراف والتقويم العممي 6003الحرب عمى العراق عام 
 . 66/86/6085بتاريخ  3038التعميم العالي والبحث العممي، بموجب الكتاب المرقم 

وانعكاساتيا عمى  لتركيةا –األمريكية  العالقاتالتقويم العممي لرسالة الماجستير الموسومة ) -
 43النجف األشرف، الكتاب  –معيد العممين لمدراسات العميا ( ، 6084-6003اق من العر 
 . 66/3/6086في 

  -تقويم البحوث : -
لغرض التعضيد  الخميجية وآفاقيا المستقبمية( –تقويم البحث الموسوم )العالقات العراقية  - 

 الجامعة المستنصرية .  –والمحال من مركز دراسات وبحوث الوطن العربي 



تقويم البحث الموسوم ) البعد االستراتيجي في ضعف الدولة الغنية ( لغرض التعضيد ،كمية  -
 الجامعة المستنصرية . –العموم السياسية 

مركز  تقويم البحث الموسوم )السمطة السياسية والمعرفة( لغرض النشر والمحال من -
 . المستنصرية ةالجامع –المستنصرية لمدراسات العربية والدولية 

المغرب( ، مركز دراسات وبحوث الوطن في تقويم البحث الموسوم )إشكالية التحديث السياسي  -
 الجامعة المستنصرية .  –العربي 

تقويم البحث العممي ألغراض النشر والموسوم ) المناىج النظرية في العالقات الدولة ( ،  -
الجامعة  –م السياسية كمية العمو  –والمحال من وحدة البحوث والدراسات السياسية 

 المستنصرية.
والمحال  عوامل بناء قوة الدولة في تركيا( ،تقويم البحث العممي ألغراض النشر والموسوم ) -

 الجامعة المستنصرية . –كمية العموم السياسية  –من وحدة البحوث والدراسات السياسية 
 –من كمية العموم السياسية مساعد  أستاذ إلىالتقويم العممي لبحوث ألغراض الترقية العممية  -

جامعة بغداد وىي: )الثبات والتغيير في اإلستراتيجية األمريكية في االنتخابات الرئاسية لعام 
األمريكية أنموذجًا(  –( و)التوازن والخمل في عالقات التالف : العالقات السعودية 6008

دراسية جية لمدولة الحديثة حالة و)مؤسسات مخازن التفكير ودورىا في صياغة السياسات الخار 
 النموذج األمريكي( .

 . تقويم بحوث من ىيئة التعميم التقني ىي : )المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول( -
 –مساعد من كمية العموم السياسية  أستاذ إلىالتقويم العممي لبحوث ألغراض الترقية العممية  -

جامعة بغداد وىي : )دور المعمومات في عممية صنع القرار السياسي الخارج "دراسة نظرية"( 
 انموذجًا"( .و)التغيير في الشرق األوسط بين اإلرادة الشعبية والتأثير الخارجي "مصر 

 –مساعد من كمية العموم السياسية  أستاذالتقييم العممي لبحث ألغراض الترقية العممية الى  -
 ة بغداد بعنوان : )أثر االنفتاح المعموماتي في السيادة الوطنية( .جامع

العربية( من المجمة  –التقييم العممي لبحث صالحية نشر بعنوان :)العالقات الصينية  -
 السياسية والدولية . 

التقييم العممي لبحث صالحية نشر بعنوان :)حزب الجبية الوطنية ودوره السياسي في فرنسا(  - 
 مجمة السياسية والدولية . من ال

التقييم العممي لبحث صالحية نشر بعنوان :)العالقات األوربية مع دول جنوب المتوسط( من  -
 المجمة السياسية والدولية . 

التقييم العممي لبحث صالحية نشر بعنوان :)دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  -
 في تشخيص جرائم اإلبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية( من المجمة السياسية والدولية . 



وم من كمية العمية( عبعنوان)النظرية الواقالتقويم العممي لبحث ألغراض الترقية العممية  -
 .  النيرينجامعة  –السياسية 

التقييم العممي لبحث صالحية نشر بعنوان :)اإلستراتيجية الصينية تجاه العراق بعد عام  -
 الجامعة المستنصرية.  –( من المجمة السياسية والدولية ، كمية العموم السياسية 6003

  -:لترقيات العمميةلمعامالت الجان االستالل  - 
مركز دراسات وبحوث  استالل معاممة ترقية م. م شيماء معروف فرحان ،عضوية لجنة  -

 الجامعة المستنصرية .  –الوطن العربي 
الجامعة  –لجنة استالل معاممة ترقية م.د.عزيز جبر شيال ،كمية العموم السياسية  -

  مساعد. أستاذ إلىالمستنصرية، من مرتبة مدرس 
الجامعة  –سممان ،كمية العموم السياسية  إبراىيملجنة استالل معاممة ترقية م.م خضير  -

 .مرتبة مدرس إلى، من مرتبة مدرس مساعد المستنصرية 
الجامعة  -لجنة استالل معاممة ترقية المدرس الدكتور رجاء أحمد آل بييش ، قسم اإلعالم  -

 . مرتبة أستاذ مساعد  إلىالمستنصرية ، 
الجامعة  –لجنة استالل معاممة ترقية م.د.مصطفى جاسم حسين،كمية العموم السياسية  -

في  480المستنصرية، من مرتبة مدرس إلى أستاذ مساعد ، األمر اإلداري ش.أ/
65/6/6085.  

الجامعة  –لجنة استالل معاممة ترقية م.د.عادل ياسر ناصر ،كمية العموم السياسية  -
  مدرس إلى أستاذ مساعد.المستنصرية، من مرتبة 

 –لجنة استالل معاممة ترقية م.م. أحمد سممان ، اختصاص لغة عربية ، كمية العموم السياسية  -
 . مرتبة مدرس إلىالجامعة المستنصرية ، من مرتبة مدرس مساعد 

الجامعة  –لجنة استالل معاممة ترقية م.م. سمية غالب زنجيل ، كمية العموم السياسية  -
في  8068ش.أ/رية ، من مرتبة مدرس مساعد إلى مرتبة مدرس ، األمر اإلداري المستنص

69/5/6086 . 
 -لجان االستالل لرسائل الماجستير:

رئيسة لجنة استالل لرسالة الماجستير الموسومة )السياسة الخارجية األمريكية تجاه كوريا  -
 . 4/8/6085في  878الشمالية بعد الحرب الباردة( األمر اإلداري المرقم ب/ت/

 
 
 



  -التشكرات : -
مجمة المركز و  إصداردراسات وبحوث الوطن العربي حول  شكر و تقدير لتدريسيي مركز -

ك من قبل مجمة العرب و المستقبل و ذل أعدادو  األولعربية و وقائع المؤتمر العممي  أوراق
 .83/8/6008بتاريخ رئيس الجامعة 

المؤتمر  إنجاح أعمالدراسات وبحوث الوطن العربي حول  مركز ساتذةألشكر و تقدير  - 
 .84/3/6008 خيالسنوي الثالث لممركز من قبل مدير المركز بتار 

شكر و تقدير من قبل رئيس الجامعة يحيى توفيق الراوي ألساتذة مركز دراسات وبحوث الوطن -
المؤتمر السنوي الثالث لييئة البحث العممي و ذلك  أعمالجيود تنسيق و متابعة العربي حول 

 .60/6/6006بتاريخ 
إنجاح أعمال المؤتمر السنوي الرابع لييئة البحث شكر و تقدير من قبل رئيس الجامعة حول -

 .8/86/6006العممي و ذلك يوم 
بحث الدكتور سامي عبد الميدي المظفر وزير التعميم العالي و ال األستاذشكر و تقدير من -

حول حصول المركز عمى  88/9/6005دراسات وبحوث الوطن العربي في مركزالعممي ل
 عمى توصية ىيئة البحث العممي . بناءً  6004-6003أ لمعام الدراسي  درجة تقييم

دراسات وبحوث الوطن العربي نظرا لنقل  شكر و تقدير من د.احمد عمر الراوي مدير مركز-
 .7/6005/ 60خ يعممي في المركز بتار  إنياءخدماتي و 

الدكتور محمد يحيى العاني مساعد رئيس الجامعة لمدراسات العميا و  األستاذشكر و تقدير من -
العدد الثامن من  إصدارالبحث العممي لرئيس و ىيئة تحرير المجمة السياسية و الدولية حول 

 .6/6008/ 63المجمة بتاريخ 
مد يحيى العاني مساعد حمن الدكتور م 6009/ 6/3في  4435د شكر وتقدير ومكافأة العد -

 رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي لنشر بحوث في المجمة السياسية والدولية .
شكر وتقدير من معاون العميد العممي ألعضاء ىيئة تحرير المجمة السياسية والدولية العدد  -

 . 88/80/6080في  6406
 –حول سير امتحانات الدراسات العميا  86/4/6088في  945شكر وتقدير العدد  -

 الماجستير. 
 . 6/88/6088في  6603شكر وتقدير عن المؤتمر في الكمية العدد  -
 . 69/4/6086في  8867العدد  إشراف بحوث التخرجشكر وتقدير إنجاز جداول  -
، العدد 6086 – 6088ية لمعام الدراسي شكر وتقدير لعمل لجنة  سحب األسئمة االمتحان -

8746 86/7/6086 . 



بمناسبة الترقية إلى مرتبة األستاذية الكتاب رئيس الجامعة المستنصرية  السيد تينئة من -
 . 89/88/6086في  30583

وزير التعميم العالي والبحث العممي ، عن الوزير أ.د. قاسم محمد دوس  السيد تينئة من -
، وكتاب الجامعة  8/8/6084في  568إلى مرتبة األستاذية الكتاب  بمناسبة الترقية

 . 60/8/6084في  8557المستنصرية العدد 
رئيس الجامعة المستنصرية بمناسبة الترقية إلى مرتبة األستاذية الكتاب  السيد شكر وتقدير من -

 . 66/8/6086في  8898
الجامعة المستنصرية عن المؤتمر العممي  –شكر وتقدير من السيد عميد كمية العموم السياسية  -

السنوي السابع لمكمية )التنافس الدولي والبحث عن أدوار إقميمية في المنطقة( في 
 . 86/3/6084في  489، األمر ش أ/ 86/86/6083

الجامعة المستنصرية عن الجيود المبذولة  –شكر وتقدير من السيد عميد كمية العموم السياسية  -
لمدراسة الصباحية والمسائية  6084 – 6083في إنجاح االمتحانات النيائية لمعام الدراسي 
 . 7/8/6084في  8339والدراسات العميا بموجب األمر اإلداري ش أ / 

قييم بحوث الجامعة المستنصرية في ت –شكر وتقدير من السيد عميد كمية العموم السياسية  -
في  8573أ / بموجب األمر اإلداري ش  6084 – 6083المجمة السياسية والدولية في عام 

88/9/6084 . 
الجامعة المستنصرية عن المشاركة في  –شكر وتقدير من السيد عميد كمية العموم السياسية  -

وطني العراقي( في المؤتمر العممي السنوي الثامن لمكمية )الدور اإلقميمي وتأثيره في األمن  ال
 بالبحث الموسوم )اليوية الوطنية العراقية(. 88/86/6084

الجامعة المستنصرية حول المجنة  –شكر وتقدير من السيد عميد كمية العموم السياسية  -
التحضيرية لممؤتمر العممي السنوي الثامن لمكمية )الدور اإلقميمي وتأثيره في األمن  الوطني 

 . 4/8/6085/ في  86، األمر ش.أ / 88/86/6084العراقي( في 
شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور فالح األسدي حول الجيود  -

بموجب  6085 – 6084المبذولة في إتمام أعمال المجان اإلمتحانية في كميتنا لمعام الدراسي 
 .87/8/6085في  37/60804الكتاب ش أ/

             عن تصحيح دفاتر  الجامعة المستنصرية –شكر وتقدير من السيد عميد كمية العموم السياسية  -
 .   6086 – 6085التنافسي لممتقدمين لمدراسات العميا لمعام الدراسي  االمتحان

الجامعة المستنصرية في تقييم مجمة  –شكر وتقدير من السيد عميد كمية العموم السياسية  -
 . 85/6/6086في  368كمية بموجب األمر اإلداري ش أ. ال



في الجامعة المستنصرية عمى إىداء كتاب شكر وتقدير من األمانة العامة لممكتبة المركزية  -
 . 67/3/6086في  604مبادئ الجيوبوليتيك ، الكتاب 

 -الشهادات التقديرية:-
الجامعة المستنصرية بالمشاركة في نقاشات الطاولة  –شيادة تقدير من قسم التعميم المستمر  -

المستديرة الموسومة واقع الدراسات العميا في الجامعة المستنصرية التي عقدت يوم 
65/6/6086. 

الجامعة المستنصرية عن المشاركة في  –شيادة مشاركة من السيد عميد كمية العموم السياسية  -
)الدور اإلقميمي وتأثيره في األمن  الوطني العراقي( في  المؤتمر العممي السنوي الثامن لمكمية

88/86/6084 . 
شيادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور فالح حسن األسدي بمناسبة اليوم  -

 .3/6085/ 8العالمي لممرأة يوم األحد 
ل السيد العميد شيادة تقديرية عن محاضرة العالقات بين السودان وجنوب السودان من قب -

-6085ووحدة التعميم المستمر في كمية العموم السياسية الجامعة المستنصرية ، العام الدراسي 
6086 . 

  -التأليف : -

 تأليف ونشر كتاب )مبادئ الجيوبوليتيك( عن مكتبة عدنان بغداد، دار أفكار ، دار -
 . 6084، عام  صفحات

 -طمبة الدراسات األولية : -
 –ن بحوث التخرج لطمبة المرحمة الرابعة ، كمية العموم السياسية اإلشراف عمى عدد م -

 الجامعة المستنصرية .
الجامعة  –مناقشة عدد من بحوث التخرج لطمبة المرحمة الرابعة ، كمية العموم السياسية  -

 المستنصرية .


