
 النتاجات العلميةقائمة 

 عة الموصلجام   الجامعة:سم أ  

 العلوم السياسيةلية كُ  الُكلية:سم أ  

 فرع السياسة العامة الفرع:سم أ  

ن   6161/ 11/16ولغاية  1/1/6112النتاجات العلمية م 

نوع النتاج العلمي الذي تم تسويقه  أ سم التدريسي ت

راسة  )بحث علمي/بحث تطبيقي/ د 

ميدانية/ كتاب علمي/ مشروع بحث 

 تخرج/ نتائج مؤتمر او ندوة

اسم الجهة الذي تم تسويقه اليه /  اسم النتاج العلمي الذي تم تسويقه

وزارة أو مؤسسات دولة اخرى أو 

 قطاع خاص

 سنة التسويق

النظم السياسية العربية اشكاليات السياسات  كتاب وليد سالم محمد 1

 والحكم

 6112 قطاع خاص

 6112 قطاع خاص التحليل السياسي  كتاب سعدي ابراهيم حسين 6

 6112 قطاع خاص كتاب كتاب سعدي ابراهيم حسين 1

معالجة مشكلة النفايات في مدينة  دراسة ميدانية شعالن عبد القادر ابراهيم 4
الموصل: دراسة حالة اسواق النبي 

 يونس

 6112 بلدية الموصل

 6112 قطاع خاص دراسة مقارنة الغربي:العقل العربي والعقل  كتاب سعدي ابراهيم حسين 5

سعدي ابراهيم حسين /  2

 مشترك

 6112 قطاع خاص البعد االقتصادي للقضية الفلسطينية كتاب

سعدي ابراهيم حسين /  2

 مشترك

 6112 قطاع خاص الجماعات االسالمية المسلحة كتاب

 اعمار مدينة الموصل القديمة  دراسة ميدانية شعالن عبد القادر ابراهيم 8
 6118 ديوان محافظة نينوى

 6118 قطاع خاصخطوات الوصول الى  :6118العراق بعد عام  كتاب سعدي ابراهيم حسين 9



 دولة الرفاه والعدالة االجتماعية

سعدي ابراهيم حسين /  11

 مشترك

 6118 قطاع خاص البرلمان العربي كتاب

 6119 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علم االجتماع السياسي كتاب علمي وليد سالم محمد 11

راسة ميدانية الدباغ زكي سمير زياد 16 أنشطة وواقع عمل مديرية توزيع كهرباء  د 

 6118-6112مركز نينوى خالل عامي 

 6119 مديرية كهرباء نينوى

11 

 

راسة ميدانية الدباغ زكي سمير زياد المتكاملة للمياه في مدينة اإلدارة االستراتيجية  د 

 الموصل: مسببات األزمة والحلول المقترحة

 6119 المديرية العامة لماء نينوى

 

14 

راسة ميدانية الدباغ زكي سمير زياد معالجة مشكلة النفايات في مدينة الموصل:  د 

 دراسة حالة أسواق النبي يونس

 6119 مديرية بلدية الموصل

د. يزن خلوق محمد  15

 ساجد

السلطة التشريعية وصنع السياسة 

العامة في النظام البرلماني دراسة 

 مقارنة

 6119 قطاع خاص أطروحة دكتوراه تم طباعتها في كتاب

 

12 

دراسة علمية تعالج مشكلة في المجتمع  سجى فتاح زيدان

وعي مدرسي المدارس  سبعنوان( قيا

الثانوية للحقوق المؤسسة لمفهوم المواطنة 

 تربية محافظة نينوى انموذجا  مديرية  –

 6119 مديرية تربية محافظة نينوى دراسة علمية تعالج مشكلة في المجتمع العراقي

سعدي ابراهيم حسين /  12

 مشترك

 6119 قطاع خاص الحشد الشعبي  كتاب

سعدي ابراهيم حسين /  18

 مشترك

 6119 قطاع خاص حقوق االنسان والحريات العامة كتاب

 Power Institutionalization and كتاب سالم محمدد. وليد  19

Nation state-building 

 6161 قطاع خاص 

راسة ميدانية وليد سالم محمد 61 قياس وعي مدرسي المدارس الثانوية للحقوق  د 

تربية نينوى  مديرية-المواطنةلمفهوم 

 أنموذجا  

المديرية العامة للتربية في محافظة 

 نينوى

6161 

راسة ميدانية الدباغ زكي سمير زياد   6161المديرية العامة للتربية في محافظة قياس وعي مدرسي المدارس الثانوية للحقوق  د 



تربية نينوى  مديرية-المواطنةلمفهوم  61

 أنموذجا  

 نينوى

 

66 

راسة ميدانية محمد صالح شطيب قياس وعي مدرسي المدارس الثانوية للحقوق  د 

تربية نينوى  مديرية-المواطنةلمفهوم 

 أنموذجا  

المديرية العامة للتربية في محافظة 

 نينوى

6161 

 

61 

تفعيل سياسة العقوبات المجتمعية البديلة  دراسة ميدانية محمد صالح شطيب

بلدية  مديرية-البلديةلتعزيز وتحسين الخدمات 

 -الموصل انموذجا

 6161 مديرية بلدية الموصل

ميداني حول توجيهات سكان مسح  يزن خلوق محمد ساجد 

الموصل بخصوص اعمار مدينة 

 الموصل القديمة

محافظة نينوى/ قسم هندسة اإلدارة  دراسة علمية ميدانية 

 المحلية

6161 

م. خيرالله سبهان  64

 عبدالله الجبوري

 المشاركة السياسية لدى طلبة جامعة الموصل دراسة ميدانية

 

 )دراسة ميدانية(

 6161 المستقلة لالنتخاباتالمفوضية العليا 

 

65 

تفعيل سياسة العقوبات المجتمعية البديلة  سجى فتاح زيدان

لتعزيز وتحسين الخدمات البلدية _ مديرية 

 _(بلدية الموصل انموذجا  

 6161 مديرية بلدية الموصل دراسة علمية تعالج مشكلة في المجتمع العراقي

 

62 

دام الحضارات والتوظيف  سجى فتاح اإلعالمي ص 

 ايلول 11األمريكي الحداث 

 دار سطور للنشر والتوزيع كتاب علمي

 

6161 

المشاركة السياسية لدى طلبة جامعة الموصل  دراسة ميدانية ليث مزاحم خضير كاظم 62

 -دراسة ميدانية –

المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 

 -مكتب نينوى –

5/2/6161 

بناء السالم في المجتمعات تحديات  زيد رافع سلطان 68

 المتعددة
 6161 قطاع خاص كتاب علمي

سعدي ابراهيم حسين /  69

 مشترك

 6161 قطاع خاص قضايا استراتيجية :6111العراق بعد عام  كتاب

سعدي ابراهيم حسين /  11

 مشترك

 6161 قطاع خاص اشياء ذات اهمية :إيران كتاب

سعدي ابراهيم حسين /  11

 مشترك

 6161 قطاع خاص التعليم والهوية الوطنية العراقية كتاب



سعدي ابراهيم حسين /  16

 مشترك

 6161 قطاع خاص مستقبل االحزاب السياسية العراقية كتاب

سعدي ابراهيم حسين /  11

 مشترك

 6161 قطاع خاص سياسات العامةوالالنخبة السياسية  كتاب

سعدي ابراهيم حسين /  14

 مشترك

 6161 قطاع خاص السياسياالعتدال  كتاب

سعدي ابراهيم حسين /  15

 مشترك

 6161 قطاع خاص البرلمانات العربية كتاب

سعدي ابراهيم حسين /  12

 مشترك

 6161 قطاع خاص االرهاب كتاب

سعدي ابراهيم حسين /  12

 مشترك

 6161 قطاع خاص االعتدال الفكري وبناء الدولة كتاب

سعدي ابراهيم حسين /  18

 مشترك

 6161 جامعة كربالء الفساد والمالي واالداري في العراق كتاب

 

 : الحظاتمُ 

هة ُمعينة يجب إ   -1 راسة علمية ميدانية تطبيقية تم تسويقه إ لى ج  هة إذا كان النتاج العلمي عبارة عن نتائج بحث علمي أو بحث تطبيقي أو د  ال ، فضال  عن أ مر التكليف والج  رفاق البحث كام 

 الُمستفيدة.

تاب + المحتويات. -6 ن الك   إ ذا كان النتاج العلمي كتاب يجب إ رفاق الصفحة األ ولى م 

هة  العلمي عبارةإ ذا كان النتاج  -1 تاب الجهة الُمستفيدة. معينة،عن نتائج رسالة ماجستير أو اطروحة دكتوراه تم تسويقها إلى ج   يجب إ رفاق ت لك النتائج وك 

بار -4 هة الُمستفيدة.إ ذا كان النتاج العلمي ع  تاب الج  هة ُمعينة يجب إرفاق ت لك النتائج وبحث التخرج وك   ة عن مشروع بحث تخرج تم تسويق نتائجه إلى ج 

هة ُمعينة يجب إرفاق تلك  -5 بارة عن نتائج مؤتمر علمي أو ندوة علمية تم تسويق نتائجهما إلى ج   ق النتائج اليها.الجهة التي تم تسوي النتائج الىإ ذا كان النتاج العلمي ع 

 

 

 

 ُمصادقة عميد الُكلية                                               ُمصادقة رئيس الفرع                                                                                                           

 



 


