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  خ نًركس انذراسبد اإلقهًٍٍخانٍٓئخ انتذرٌسٍ

 ػّش ِؾّٛد إٌؼ١ّٟد. ٌمّبْ 

 اٌشٙٛاْد. ٔٛفً لبعُ ػٍٟ 

 د. ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌؼج١ذٞ

 د. ١ِضبق خ١ش هللا عٍّٛد

 د. ػجذ اٌشصاق خٍف اٌطبئٟ

 د. س٠بْ رْٔٛ اٌؼجبعٟ

 د. وفبػ ػجبط سِضبْ

 د. فبسط رشوٟ ِؾّٛد

 د. أفشاػ ٔبصش عبعُ اٌؼضاٚٞ

 د. ا١ِشح اعّبػ١ً اٌؼج١ذٞ

 ١ٌٚذ ِؾّٛد أؽّذ

 َ.َ. أؽّذ غبصٞ طٗ

 َ.َ. ؽبسس ساشذ ؽّذْٚ

 م.م. زٌنب عبد االله 

 الترجمة والتوثٌق والنشر:  السٌد ناصر مطلك عبد عبٌد

أحداث علمٌة مشتركة، من ندوات و ورش العمل فضال عن الحلقات النقاشٌة األسبوعٌة للمركز ٌساهمون 

بها. ولدٌهم كتب شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس الجامعة األستاذ الدكتور قصً كمال الدٌن األحمدي ومعالً 

 والبحث العلمً األستاذ الدكتور نبٌل كاظم عبد الصاحب.  وزٌر التعلٌم العالً

 

 

 :الدورٌة تتضمن

 اسٓبيبد فــردٌـــخ

 إسٓبيبد يشتركخ
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 اإلسٓبيبد انفــردٌـــخأٔال: 

 

 د. لقمان عمر محمود النعيمي م. أ.

 مركز الدراسات االقلٌمٌةمدٌر 
 

 
 البحوث المنشورة

: دراسة فً البعد السٌاسً 2020-2002العدالة والتنمٌة  الصٌنٌة فً عهد حزب-العالقات التركٌة"

والدبلوماسً"، منشور فً كتاب اعمال المؤتمر العلمً الدولً الموسوم )القوى العالمٌة الكبرى 

 .250-227 ،/ انقرة2022، كانون الثانً 2022تموز/ ٌولٌو  23-22ومنطقة الشرق االوسط( فً 

 الكتب المنشورة

: الوالٌات المتحدة، االتحاد 2028-2992ة: دراسة فً عالقات تركٌا الدولٌة شراكة تركٌا المتعدد

 ( صفحة522. )2022األوروبً، روسٌا االتحادٌة، دار أكادٌمٌون للنشر والتوزٌع، عمان، االردن، 

(A4).  

 ادارة وحضور الندوات وورش العمل

 :رة المركز منهاادارة العدٌد من الندوات االلكترونٌة عندما كنت اتولى مهام ادا

 .28/20/2022االنسحاب االمرٌكً من افغانستان واثره على الشرق االوسط"، اقٌمت فً "

 .3/22/2022الصراع الجٌو اقتصادي ومستقبل المنطقة العربٌة"، اقٌمت فً "

 .ندوات فً تناولت مواضٌع سٌاسٌة وتارٌخٌة وتعلٌمٌة واقتصادٌة وثقافٌة والنشر العالمً ةسبع ادارة

 تحكيم بحوث

"االوضاع االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة التراك المانٌا"، لمجلة دراسات  تحكٌم البحث الموسوم بـ

 .25/20/2022اقلٌمٌة بتارٌخ 

تحكٌم البحث الموسوم بـ"تركٌا والتنافس فً شرق المتوسط"، لمجلة دراسات اقلٌمٌة بتارٌخ 

24/22/2022.    
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 انشٕٓاٌ أ. و. د. َٕفم قبسى عهً

 ٚاالعزّبػ١خ ٠خزظبداٌذساعبد االلسئ١ظ لغُ 

 
 

 كتب

ترجمة )لممؤلف دونالد ، تعميم غير رسمي في األعمال والحياه ..: السبيل الى النجاحكبطلفكر  
. 2021-(، دار القمة لمطباعة والنشر، الموصل تشرين ثان2009ترامب مع ميرديث مكفير 

[ISBN: 978-9922-21-083-4] 

 المنشورةالبحوث 

Arab Food Security and Agricultural Development Policies: Experiences 

of Iraq, Algeria,  34-9، 2021 2(، ن44)15، ِغٍخ دساعبد ال١ّ١ٍخ.  DOI: 

.  10.33899/regs.2021.167553 

https://regs.mosuljournals.com/pdf_167553_d41d8cd98f00b204e9800998ecf

8427e.html  

osuljournals.com/article_167553.htmlhttps://regs.m  

 تحرٌر كتت اصذاراد داخهٍخ

، ، مكتب القمة(اٌداع مركز الدراسات االقلٌمٌة، )4 مجلد، سلسلة الدراسات االقتصادية واالجتماعية

  .2022سبتمبر 

 مؤتمرات وندوات عممية

أعظ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ِب ٔذٚح ِشوض اٌششذ اٌّغزّؼٟ ٌٍذساعبد ٚاٌجؾٛس، اٌمبء ِؾبضشح ثؼٕٛاْ: 

 .٥١٥٠-٠١-٥٢اٌظشاػبد فٟ اٌؼشاق، ١ٕٜٔٛ ؽبٌخ ِمبسثخ، -ثؼذ

https://web.facebook.com/802037150143698/photos/a.843632852650794/15

0267426/6746646 

 مقاالت 

، 2الزوراء االقتصادية، عمجمة ، منظور دوليمنطقة العربية من اقتصادي في ال-لصراع الجيوا
  https://online.fliphtml5.com/ojdcb/ubkj/#p=1 .16-13، 2021ديسمبر 

 

http://dx.doi.org/10.33899/regs.2021.167553
https://regs.mosuljournals.com/pdf_167553_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.html
https://regs.mosuljournals.com/pdf_167553_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.html
https://regs.mosuljournals.com/article_167553.html
https://regs.mosuljournals.com/article_167553.html
https://web.facebook.com/802037150143698/photos/a.843632852650794/1567466460267426/
https://web.facebook.com/802037150143698/photos/a.843632852650794/1567466460267426/
https://online.fliphtml5.com/ojdcb/ubkj/#p=1


 

5 

 

 
 مناقشة رسالة 

ماجستٌر فً قسم االقتصاد الموسومة " قٌاس أثر سٌاسات اإلصالح االقتصادي القتصادات ما رسالة 
بعد الحرب فً النمو االقتصادي " )دراسة فً مجموعة من البلدان المختارة( فً ٌوم الخمٌس 

 حضر جانبا منها األستاذ الدكتور ثائر احمد سعدون السمان عمٌد الكلٌة. 2022/ 20/ 28المصادف 
لجنة األستاذ الدكتور حٌدر نعمة نجٌب من جامعة الكوفة / كلٌة اإلدارة واالقتصاد، الترأس  .

وعضوٌة كل من األستاذ المساعد الدكتور نوفل قاسم الشهوان من مركز الدراسات اإلقلٌمٌة فً 
جامعة الموصل، و األستاذ المساعد الدكتور خالد حمادي المشهدانً، وبأشراف وعضوٌة األستاذ 

 .   22/10/2021 فٟ ٌطبٌت ػّش ؽغٓ ؽٛاط،ل. لمساعد الدكتور إبراهٌم ادٌب الجلبًا

 
   · ٩٢٩٢ أكتوبر ٩٢  العنيني د.نوفل

https://www.uomosul.edu.iq/.../administrationEconomic/75444     
 
 

 مشاركات

 ثانوية القادة للبنيندعوة 
 ٤٢٤٣-٤ت ٣٥فً. ولقاء مع االستاذ عبد المالك سالم خضر مدٌر المدرسة مساء السبت 

العلمً بخاصة مدرس الفٌزٌاء المحاضر االستاذ بكر البكري، وكما موضح فً مع  لمحاضرتها

      · ٤٢٤٣ نوفمبر ٣٦ العنيني د.نوفل .المنشور
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3043859099218175&set=pcb.304
3859875884764  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007823447115&__cft__%5b0%5d=AZWJ2O2zqLmHn5OaBGKABti3tyxKRT7M3BfQOQbXGR1zMtamhxTTr9Xy-720uTTK39hBB8lqMYMdgIaETdjY8K-u24s_Rlf0cUetrDdu5hd9F0VLPTvWqrNuH03Ea-HMeuM&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3032274170376668&id=100007823447115&__cft__%5b0%5d=AZWJ2O2zqLmHn5OaBGKABti3tyxKRT7M3BfQOQbXGR1zMtamhxTTr9Xy-720uTTK39hBB8lqMYMdgIaETdjY8K-u24s_Rlf0cUetrDdu5hd9F0VLPTvWqrNuH03Ea-HMeuM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/administrationEconomic/75444?fbclid=IwAR33Z33vMFFTek6RYHw5ZU_vhBbBUnIDWCT3jyW8zsBa5G3TcBq5gSgb9HQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007823447115&__cft__%5b0%5d=AZWNH7jB9rPMpqgD081OoPiYOjPjOJTHFHmW5sH7DDY1l0Y5L2EvY3pSVWpQJPSJluJ2PjKdyjKycbMIzf4ZS_-a65O3MVxFTrAkpJVpTQ78xq9mDgv7Gan_DB7U69Xmlac&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3043859875884764&id=100007823447115&__cft__%5b0%5d=AZWNH7jB9rPMpqgD081OoPiYOjPjOJTHFHmW5sH7DDY1l0Y5L2EvY3pSVWpQJPSJluJ2PjKdyjKycbMIzf4ZS_-a65O3MVxFTrAkpJVpTQ78xq9mDgv7Gan_DB7U69Xmlac&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3043859875884764&id=100007823447115&__cft__%5b0%5d=AZWNH7jB9rPMpqgD081OoPiYOjPjOJTHFHmW5sH7DDY1l0Y5L2EvY3pSVWpQJPSJluJ2PjKdyjKycbMIzf4ZS_-a65O3MVxFTrAkpJVpTQ78xq9mDgv7Gan_DB7U69Xmlac&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3043859099218175&set=pcb.3043859875884764
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3043859099218175&set=pcb.3043859875884764
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 النفايات .. الثروة المهدورة
برعاٌة السٌد رئٌس جامعة الموصل ، ندوة علمٌة دولٌة اقامها قسم الكٌمٌاء / كلٌة التربٌة للبنات 

االستاذ الدكتور قصً كمال الدٌن االحمدي وبإشراف السٌدة عمٌد كلٌة التربٌة للبنات االستاذ 
رٌة بالتعاون مع الدكتورة ضمٌاء علً عبد هللا، اقام قسم الكٌمٌاء فً الكلٌة ندوة علمٌة دولٌة حضو

 22االكادٌمٌة االلمانٌة العربٌة لمشارٌع التعلٌم والبٌئة، فً قاعة المنتدى العلمً واالدبً، الخمٌس 

، حضرها السٌد المساعد العلمً لرئٌس الجامعة االستاذ الدكتور منٌر سالم طه 2022تشرٌن الثانً 

عن االدارة البٌئٌة واالقتصادٌة  تناولت مواضٌع. والدكتور نزار عزٌز محمود مدٌر االكادٌمٌة

برلٌن انموذجاً وعن النفاٌات كثروة ال تنضب و إعادة وفرز وتدوٌر النفاٌات  –للنفاٌات فً المانٌا 

 . فضالً عن الملوثات الكبرٌتٌة وتأثٌراتها البٌئٌة على محافظة نٌنوى

 
 .  ٤٢٤٣ نوفمبر ٣٥ العنيني د.نوفل

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/educationGirls/76376 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007823447115&__cft__%5b0%5d=AZXQY3dMWSmrPgOTstcn56th6O0tM3iwJRk7rB9lv-0ywZC7ZB2c8D_xga_0DuZRfOXixg0Zsiy8-3VYy-s9TU1pYep8mDfydp_rw1ITQzIO8uxHhhilfV6gwrar_8CQB60&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3043849465885805&id=100007823447115&__cft__%5b0%5d=AZXQY3dMWSmrPgOTstcn56th6O0tM3iwJRk7rB9lv-0ywZC7ZB2c8D_xga_0DuZRfOXixg0Zsiy8-3VYy-s9TU1pYep8mDfydp_rw1ITQzIO8uxHhhilfV6gwrar_8CQB60&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/educationGirls/76376?fbclid=IwAR18ruOMlH-9X2r0975lj8izsLQZVjmMO4HUBm6dlN1iUlsgdC1zC_mcAb8
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 يونس العبيديد. محمد عبدالرحمن  م. أ.

 ئ١ظ لغُ اٌذساعبد اٌزبس٠خ١خ ٚاٌضمبف١خ،س

 ِذ٠ش رؾش٠ش ِغٍخ دساعبد االل١ّ١ٍخ،

 ِغإٚي ٚؽذح اٌذساعبد ٚاٌزخط١ظ

 
 نشر البحوث 

: دراسة التطورات المعاصرة في المجتمع االيراني الموسوم " بحثالنشر  2021تشرين االول  1
 .50في مجمة دراسات اقميمية العدد  تاريخية "

 المشاركة والحضور في الندوات

شيادة مشاركة وحضور دورة التعميم المستمر التي اقاميا حصل عمى  27/12/2021-26يومي 
 مركز دراسات الموصل بعنوان التعريف بموقع ويكيبيديا العالمي مع التركيز عمى مدينة الموصل.

 عضوية المجان

-2021الدراسات االقميمية لمعام الدراسي عضو المجنة العممية في مركز منح  15/9/2021في 
 بتاريخ. 5/6/230حسب االمر االداري رقم  2022

عضو لجنة جرد الموجودات المتضررة من الحرب حسب االمر االداري منح  6/10/2021-2في 
 بتاريخ. 5/6/250رقم 

اثره عمى المجنة العممية لندوة االنسحاب االمريكي من افغانستان و  يةعضو منح  17/11/2021في 
حسب االمر االداري  28/11/2021دول الخميج والتي اقاميا مركز الدراسات االقميمية يوم االحد 

 بتاريخ. 5/6/290رقم 

لجنة ضمان الجودة وتقييم االداء في مركز الدراسات االقميمية  يةعضو منح  19/12/2021-4في 
  بتاريخ.5/6/328حسب االمر االداري رقم 

 وتقييم البحوث  المناقشات العممية

مناقشة رسالة ماجستير في قسم التاريخ كمية التربية لمعموم االنسانية شارك في  7/11/2021في 
 .3/7/4956جامعة الموصل حسب االمر االداري رقم 

 في تقيم عدد من البحوث العممية في مجمة دراسات اقميمية.
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 نشاطات 

 تطوير مجالت جامعة الموصلسبل  تدريبية حول حضور ورشةشارك ب 24/12/2021في 
والتي اقاميا قسم  الموسومة" تحميل االستشيادات لممجالت المصنفة وغير المصنفة في سكوبس" 

  .الشؤون العممية في رئاسة الجامعة

عمل حول خطة طريق المجالت العممية في جامعة  ورشةشارك بحضور  12/12/2021في 
 ي رئاسة الجامعة.الموصل والتي اقاميا قسم الشؤون العممية ف

 

 د. رّيان ذنون محمود العّباسي م. أ.

 قسم السٌاسات العامة
 

 

 لبحوثا

 نموذجاالبحث الموسوم: لٌبٌا وقضاٌا المٌاه العربٌة المعاصرة: نهر الفرات  تسلٌم

 نشر بحث

 العمانٌة فً مجال المٌاه، مجلة دراسات سٌاسٌة،-قبول نشر البحث الموسوم: العالقات االٌرانٌة

 .جامعة النهرٌن، بغداد

 االشراف

االشراف على طلبة الدراسات العلٌا: االشراف على االطروحة الموسومة: " العالقات االقتصادٌة 

" للطالبة مٌادة حمود احمد، قسم  : المشارٌع المائٌة أنموذجاً 2990-2946السورٌة -السوفٌتٌة

 (.  )اشراف مشترك 2023-2020التارٌخ، كلٌة التربٌة، جامعة سامراء، 

  االشتراك في السمنارات العلمية لباحثي المركز

 . ( سمنارات علمٌة أقامها مركز الدراسات االقلٌمٌة9الحضور والمشاركة فً )

 ز الدراسات االقلٌمٌةالمشاركة فً اللجان المّقرة من قبل مرك-خامساً 

 :المشاركة فً الندوات وورش العمل المنعقدة فً جامعة الموصل-سادساً 

اقتصادي ومستقبل -المشاركة والحضور فً الندوة الدولٌة االلكترونٌة الموسومة: " الصراع الجٌو

مركز المنطقة العربٌة "، التً اقامها مركز الدراسات االقلٌمٌة/ جامعة الموصل بالتعاون مع ال
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المغربً للدراسات الدولٌة والمستقبلٌة والشبكة الدولٌة لدراسة المجتمعات العربٌة )أٌناس(  فً ٌوم 

 .2022تشرٌن الثانً  3االربعاء الموافق 

المشاركة والحضور فً الندوة الدولٌة االلكترونٌة الموسومة: " االنسحاب االمرٌكً من أفغانستان 

اقامها مركز الدراسات االستراتٌجٌة/ جامعة االنبار فً ٌوم االحد واثره على دول الخلٌج "، التً 

 .2022تشرٌن الثانً  28الموافق 

المشاركة والحضور فً الندوة الدولٌة االلكترونٌة الموسومة: " المستقبل السٌاسً لعراق ما بعد 

كانون  25السبت  االنتخابات المبكرة "، التً اقامها مركز الدراسات االقلٌمٌة/ جامعة الموصل ٌوم

 .2022االول 

 كتب الشكر

كتاب شكر من مدٌر مركز الدراسات االقلٌمٌة للمشاركٌن فً الندوة العلمٌة االلكترونٌة الثالثة عشر 

الموسومة: " االنسحاب االمرٌكً من افغانستان واثره على الشرق االوسط" ، المنعقدة فً ٌوم االحد 

 .2022تشرٌن الثانً  28الموافق 

 

 م. د. كفاح عباس رمضان الحمدانيأ. 

 قسم الدراسات التارٌخٌة والثقافٌة
 

 

 أثرز األَشطخ انعهًٍخ

االشراف على ثالث بحوث تخرج فً قسم التارٌخ/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ جامعة  -2

 الموصل

-2999بوتفلٌقة)نشر بحث سٌاسة الجزائر فً القضاء على االمٌة فً عهد الرئٌس عبد العزٌز  -2

(، تشرٌن الثانً عام 26(، السنة)69(، فً مجلة سرى من رأى، مجلد السابع، العدد)2023

2022. 

اقتصادي ومستقبل المنطقة العربٌة، والتً –المشاركة فً الندوة الموسومة: الصراع الجٌو  -3

 .2022تشرٌن الثانً عام  3اقامها مركز الدراسات االقلٌمٌة فً 

وة الموسومة: االنسحاب االمرٌكً فً افغانستان واثره على دول الخلٌج، المشاركة فً الند -4

 .2022تشرٌن الثانً  28والتً اقامها مركز الدراسات االقلٌمٌة فً 
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 د. عبدالرزاق خلف محمدأ. م. 

 قسم السٌاسات العامة
 

 

 :البحوث المنشورة

.منشور فً: مجلة ابحاث كلٌة التربٌة دراسة تارٌخٌة  2975-2969العالقات العراقٌة االٌرانٌة 

 .2022اٌلول   3العدد  27االساسٌة، المجلد 

 الكتب المنشورة

، حقوق النشر "دراسة تارٌخٌة 2003  -2968العالقات العراقٌة االٌرانٌة والعوامل المؤثرة فٌها 

 .قمحفوظة للمؤلف دار القمة للطباعة والنشر المجموعة الثقافٌة ، الموصل العرا 2022

مكونات المجتمع الموصلً بٌن الهجرة والشتات المكون المسٌحً انموذجاً ، فً كتاب الهجرة  

لمعٌاري الدولً ارقم بوالشتات فً الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا ، تحرٌر احمد أوٌصال واخرون 

رئاسة المغتربٌن االتراك والمجتمعات االقارب ،مركز  YTB منشورات 978-975-27-4787-7

 .2022، انقرة ، كانون االول (ORSAM) ات الشرق االوسطدراس

 المشاركة في الندوات و ورش العمل 

االنسحاب االمرٌكً من افغانستان قراءة فً الموقف االٌرانً ، ورقة عمل منشورة فً ندوة : 

 .2022تشرٌن الثانً  28االنسحاب االمرٌكً من افغانستان واثره على الشرق االوسط . 

القات العراقٌة االٌرانٌة : رؤٌة استشرافٌة فً ظل نتائج االنتخابات البرلمانٌة العراقٌة ،  مستقبل الع

ندوة المستقبل السٌاسً لعراق ما بعد االنتخابات المبكرة ، الندوة التشاركٌة بٌن مركز الدراسات 

والعمل  .25/22/2022االستراتٌجٌة جامعة االنبار و مركز الدراسات االقلٌمٌة جامعة الموصل فً 

 . على انجاز كتاب اعمال الندوة

المشاركة فً ورقة عمل فً ورشة العمل الموسومة بـ )الحرب الروسٌة االوكرانٌة وتداعٌاتها 

اذار /  23االقلٌمٌة والدولٌة( أقامها مركز الدراسات االقلٌمٌة / جامعة الموصل ٌوم االحد الموافق 

 .2022مارس 

 .2022فً النقاشٌة )السٌمنارات ( التً اقامها مركز الدراسات االقلٌمٌة المشاركة فً جمٌع الحلقات 

 تحكيم وتقييم البحوث
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تحكٌم البحث الموسوم سٌاسة  المملكة العربٌة السعودٌة النفطٌة وموقف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 -ولتشرٌن اال فً جامعة تكرٌت. ، لمجلة الدراسات التارٌخٌة والحضارٌة،2020-2980منها

2022. 

، لمجلة دراسات اقلٌمٌة بتارٌخ 2026-2005تحكٌم البحث الموسوم بـ)العالقات االٌرانٌة السودانٌة 

29/22/2022 

  التدريس واالشراف

تدرٌس مادة تارٌخ الوطن العربً الحدٌث والمعاصر ، لطلبة المرحلة الثالثة فً قسم الجغرافٌة /كلٌة 

 . الموصلالتربٌة للعلوم االنسانٌة /جامعة 

االشراف العلمً والتربوي على طلبة المرحلة الرابعة )المطبقٌن( فً المدارس المتوسطة واالعدادٌة 

 (7فً قطاع السالم الموصل ، عدد الطلبة )

 

 أ. م. د . ميثاق خيراهلل جمود
 رئيس قسم الدراسات السياسية واالستراتيجية

 

 نشر بحث 

العراق مرحمة انفتاح وتنافس اقميمي.)مجمة الخميج العربي/ جامعة السياسة الخارجية السعودية تجاه 
 2021البصرة/ ايمول

 المقاالت

 (trtاردوغان الى االمارات ماذا وراء الزيارة )موقع 

 المناقشات

" 1983-1975مناقشة رسالة الماجستير الموسومة" سعد حداد ونشاطو العسكري والسياسي في لبنان 
 الموصلكمية التربية/ جامعة 

 المشاركة في التقارير

 ِٕظت سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ اِبَ ِخبع ػغ١ش) اْ اس رٟ ػشث١خ(



 

22 
 

 ثؼذ ص٠بسح اٌغ١غٟ ِب عجً رؼض٠ض اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌمب٘شح ٚاٌى٠ٛذ )اٌخ١ٍظ اٚٔال٠ٓ(

 ثؼذ رؼ١١ٓ ِغإٚي دثٍِٛبعٟ ٌٍشإْٚ االل١ّ١ٍخ )اٌخ١ٍظ اٚٔال٠ٓ(

 اٌخ١ٍظ اٚٔال٠ٓ(ِٕبٚساد ا٠شا١ٔخ سٚع١خ ط١ٕ١خ فٟ خ١ٍظ ػّبْ )

 ً٘ ٠إعظ االعزّبع اٌخ١ٍغٟ اٌظ١ٕٟ ٌّشؽٍخ عذ٠ذح )اٌخ١ٍظ اٚٔال٠ٓ(

 .( ِٓ إٌذٚاد االٌىزش١ٔٚخ2اٌّشبسوخ فٟ )

 

 د. فارس تركي محمودأ. م. 
 السياسية واالستراتيجيةقسم الدراسات 

  

 البحوث 

، بحث مقبول لمنشر في مجمة دراسات 2016 – 2009السياسة االمريكية تجاه السعودية  - 1
 اقميمية.

 الندوات وورش العمل والسيمنارات

السياسة الخارجية األمريكية وفخ القوة، افغانستان انموذجًا، ورقة عمل منشورة في ندوة: " االنسحاب 
 28في االقميمية  الدراسات مركز اقاميا االمريكي من افغانستان واثره عمى الشرق االوسط "  التي

 .2021تشرين الثاني، 

مستقبل االستراتيجية االمريكية تجاه العراق، ندوة " المستقبل السياسي لعراق ما بعد االنتخابات 
 .25/12/2021االقميمية في  الدراسات مركز اقاميا المبكرة" التي
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 أ. م. د. أفراح ناثر جاسم

 قسم الدراسات التاريخية والثقافية
  

 22/9/2021في  9/16/15855استاذ مساعد بموجب األمر الجامعي المرقم  حصمت عمى مرتبة
 28/11/2021وشاركت شيادة تحكيم من مجمة دراسات اقميمية بتاريخ 

كتاب شكر وتقدير من مركز الدراسات اإلقميمية عن المشاركة في الندوة العممية  حصمت عمى
عالقات العراق الخارجية في عيد حكومة الموسومة )الدبموماسية العراقية وأثرىا في عالقات ال

 2021مصطفى الكاظمي( 

عضو المجنة التحضيرية لمندوة العممية الموسومة ) االنسحاب األمريكي من شاركت في المجان مثل 
 أفغانستان وأثره عمى دول الخميج(؛ 

الخارجية في عيد  لمندوة العممية الموسومة )الدبموماسية العراقية وأثرىا في عالقات العالقات العراق
 حكومة مصطفى الكاظمي(؛ 

عضوية المجنة العممية الخاصة بالندوة العممية الموسومة )جيود تمكين المرأة في العراق بين الفرص 
 المتاحة والقيود المفروضة(؛ 

 .2021-2020مركز لمعام الدراسي الرئيس المجنة الخاصة بمتابعة  تقييم االداء الجامعي في 

 

 اسًبعٍم انعجٍذيد. أيٍرح 

 لغُ اٌذساعبد االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ

 
   انعًمانُذٔاد ٔٔرش 

 22فٟ  (ٔذٚح االٔغؾبة االِش٠ىٟ ِٓ افغبٔغزبْ ٚاصشٖ ػٍٝ اٌششق االٚعظ) فٟشٙبدح ِشبسوخ  -1

 .2021رشش٠ٓ اٌضبٟٔ 

 .  2021/  11/  10فٟ إٌذٚح اٌذ١ٌٚخ ) فٓ اداسح اٌؾ١بح ( فٟ   "ٌٙٓ"شٙبدح ِشبسوخ ِٓ ِٕظخ  -2
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/ اػذاد  2021/ 4/  29-22فٟ اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ ثزبس٠خ  اٌّشأحشٙبدح ِشبسوخ ِٓ ِشوض دساعبد  -3

 .ؼبٌخ فٟ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خل١بداد ٔغبئ١خ ف

شٙبدح ِشبسوخ ِٓ ِشوض دساعبد اٌّٛطً ٌذٚسح اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش اٌؼ١ٍّخ االفزشاض١خ اٌخبِغخ  -4

١ِغْٛ اٌؼجب٠غٟ  .اٌزٟ اٌمزٙب د  APA)رٛص١ك اٌٙٛاِش ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ ٚفك ٔظبَ 

 . 

 . 2021/  11/  2شٙبدح رمذ٠ش٠خ ِٓ ِغٍخ ثبثً ٌزم١ُ اٌجؾٛس  -5

اٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؾض١ش٠خ ٌٍٕذٚاد اٌزٟ البِٙب ِشوض اٌذساعبد  ػض٠ٛخ اٌٍغبْ : ػضٛ فٟ  -

 االل١ّ١ٍخ 

 تحكٍى ٔتقٍٍى انجحٕث  

رؾى١ُ اٌجؾش اٌّٛعَٛ )اٌفش٠ذ صب٠ش ِب٘بْ ِإعظ  االعزشار١غ١خ اٌؼغىش٠خ اٌجؾش٠خ االِش٠ى١خ  -

ثً ٌٍذساعبد اٌؾضبس٠خ ِشوض ثب -ِغٍخ ِشوض ثبثً ٌٍذساعبد االٔغب١ٔخ ،1914- 1240

 .ٌزبس٠خ١خٚا

رشع١خ اٌخالفبد ث١ٓ اٌٛال٠بد اٌشّب١ٌخ  1250رؾى١ُ اٌجؾش اٌّٛعَٛ لبْٔٛ اٌؼجذ اٌٙبسة ػبَ  -

ٚاٌغٕٛث١خ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ / ِغٍخ ِشوض ثبثً ٌٍذساعبد االٔغب١ٔخ / ِشوض ثبثً 

 ٌٍذساعبد اٌؾضبس٠خ ٚاٌزبس٠خ١خ . 

 

 وليد محمود احمدم. 

 واالستراتٌجٌة قسم الدراسات السٌاسٌة
 

 
بعنوان: نشأة احزاب الٌمٌن  2022كانون اول  70نشر بحث فً مجلة سرى من رأى عدد  -2

 االوربً بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.

الروسً فً شرق المتوسط وانعكاساته  -قبول بحث للنشر فً مجلتنا بعنوان: التنافس االمرٌكً - 2

 2022على االمن القومً العربً. 

المشاركة بورقة بحثٌة بعنوان: تداعٌات االنسحاب االمرٌكً من افغانستان على النفوذ التركً  - 3

  22/2022/ 28فً اسٌا الوسطى. فً الندوة العلمٌة الثالثة عشر لمركزنا  بتارٌخ 

 انجاز البحث االول  ضمن  خطة المركز  العلمٌة السنوٌة  – 5

 30التركٌة بتارٌخ -للغة العربٌة حول موضوع العالقات الروسٌةاستضافة على القناة الجزائرٌة با -6

 دقٌقة.  20والحدٌث عن الموضوع بحدود  2022/ 9/ 
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 م. م. احمد غازي طاهر
 ماجستٌر محاسبة

 قسم الدراسات االقتصادٌة واالجتماعٌة
 

 

 الندوات والورش والمؤتمرات 

حضور ندوة علمٌة دولٌة عبر االنترنٌت بعنوان تأثٌر جودة التعلٌم العالً فً ظل  2/20/2022

جائحة كورونا ، المملكة المتحدة انموذجا والمقامة من قبل الجمعٌة العلمٌة لجودة التعلٌم واالعتماد 

 االكادٌمً .

اقتصادي ومستقبل  –ٌو حضور الندوة الدولٌة االلكترونٌة الموسومة بـ )الصراع الج3/22/2022

المنطقة العربٌة ( والتً أقامها مركز الدراسات اإلقلٌمٌة / جامعة الموصل بالتعاون مع المركز 

 المغربً للدراسات الدولٌة والمستقبلٌة والشبكة الدولٌة لدراسة المجتمعات العربٌة )اٌناس( .

نسحاب األمرٌكً من أفغانستان حضور الندوة الدولٌة االلكترونٌة الموسومة بـ ) اال28/22/2022

 واثره على دول الخلٌج ( والتً أقامها مركز الدراسات اإلقلٌمٌة / جامعة الموصل.

حضور الندوة االلكترونٌة الموسومة بـ ) المستقبل السٌاسً لعراق ما بعد االنتخابات 25/22/2022

ار وبالتعاون مع مركز الدراسات المبكرة ( التً أقامها مركز الدراسات االستراتٌجٌة / جامعة االنب

 ( . Google Meetاإلقلٌمٌة / جامعة الموصل والتً أقٌمت عبر منصة برنامج )

 اللجان والمهام المكلف بها  

عضو فً اللجنة التحضٌرٌة للندوة العلمٌة المقامة فً مركز الدراسات اإلقلٌمٌة /  28/22/2022

 أفغانستان واثرة على الشرق األوسطجامعة الموصل بعنوان االنسحاب األمرٌكً من 

مخول مركز الدراسات اإلقلٌمٌة / جامعة الموصل للمستودع الرقمً ومنصة البحوث  4/20/2022

 3/249/ 9التطبٌقٌة بالكتاب المرقم 
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 إسٓبيبد يشتركخثبٍَب: 

 نًعرفخ ٔ دٔرْب فً تعسٌس انٕعً األيًُا

 ؽٍمخ ٔمبش١خ ٌّشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ

 
2021-12-30     955 

 ٌّؼشفخا  

 ألِٓ اٌّغزّؼٟا   

 
ثؼٕٛاْ " اٌّؼشفخ ٚ   ألبَ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ؽٍمخ ٔمبش١خ ٌٍذوزٛس "فبسط رشوٟ اٌغجٛسٞ"

وبْٔٛ األٚي  29دٚس٘ب فٟ رؼض٠ض اٌٛػٟ األِٕٟ "ٚثؾضٛس وبدس اٌّشوض ِٓ رذس٠غ١١ٓ ِٚٛظف١ٓ فٟ 

لبي "اٌغجٛسٞ" ئْ اٌّٛضٛع ٠ٙذف ئٌٝ رٛض١ؼ ٚرج١بْ اٌذٚس اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٍؼجٗ اٌزؼ١ٍُ  . 2021

 اٌغ١ٍُ ٚاٌضمبفخ إٌبضغخ ٚاٌّؼشفخ اٌؾم١م١خ فٟ اإلسرمبء ثبٌّغزّؼبد ٚاٌؾفبظ ػٍٝ إِٔٙب ٚاعزمشاس٘ب.

خ اوزغبثٙب أضبف "اٌغجٛسٞ" أْ ِؾبٚس اٌؾٍمخ إٌمبش١خ رٕبٌٚذ ِفَٙٛ اٌّؼشفخ ٚأٔٛاع اٌّؼشفخ ٚو١ف١

ٚدٚس اٌمطبع اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌزشثٛٞ فٟ رشع١خٙب ، وزٌه رُ اٌزطشق ئٌٝ لض١خ األِٓ ثىً أٔٛاػٗ ِٕٚٗ 

األِٓ اٌّغزّؼٟ اٌزٞ ٠ؾظٓ اٌّغزّؼبد ضذ األفىبس اٌّزطشفخ ٚاٌشؤٜ اٌّزشذدح ٚدٚسٖ فٟ ِىبفؾزٙب 

اٌزطشف ٚو١ف١خ ٔشٛئٙب ٚاٌمضبء ػ١ٍٙب. أزمٍذ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ ثؼذ رٌه ٌّٕبلشخ فىشح اٌزشذد ٚ

ٚاألعجبة اٌزٟ رمف خٍفٙب ِٚب ٟ٘ طفبد اٌّغزّغ إٌّزظ ٌٙب ، ٚأخ١شاً رُ رغ١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ ث١ٕخ 

اٌزشذد ِٚغز٠برٗ ، ٚدٚس اٌّؼشفخ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ رفى١ه ٘زٖ اٌج١ٕخ ٚرغف١ف رٍه اٌّغز٠بد ٚطٛالً ئٌٝ خٍك 

 بء ٚاٌزخٕذق ضذ ا٢خش اٌّخزٍف.ِغزّغ طبسد ألفىبس اٌزشذد ٚاٌىشا١٘خ ٚاٌؼٕظش٠خ ٚاإلٌغ

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/78543 
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 ٔذٚح ِشزشوخ ٌّشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ػٓ 

 انًستقجم انسٍبسً نهعراق ثعذ اإلَتخبثبد انًجكرح

  25-12-2021  476 

59-25-5252   674 

  ِشوض اٌذساعبد اإلعزشار١غ١خ 

  اٌّغزمجً اٌغ١بعٟ ٌٍؼشاق 

  اإلٔزخبثبد اٌجشٌّب١ٔخ اٌؼشال١خ 

 
ألبَ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ثغبِؼخ اٌّٛطً ثبٌزؼبْٚ ِغ ِشوض اٌذساعبد اإلعزشار١غ١خ ثغبِؼخ 

األٔجبس ٔذٚح ػ١ٍّخ افزشاض١خ ِشزشوخ ثؼٕٛاْ "اٌّغزمجً اٌغ١بعٟ ٌؼشاق ِب ثؼذ اإلٔزخبثبد اٌّجىشح" ، 

، فٟ ئطبس رفؼ١ً ِزوشح اٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾضٟ ث١ٓ عبِؼزٟ اٌّٛطً  5252وبْٔٛ األٚي  59فٟ 

 ٚاألٔجبس.

٘ذفذ إٌذٚح ئٌٝ اعزؼشاع اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٛاًِ ٚاٌّزغ١شاد اٌزٟ ثشصد فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح ٚاٌزٟ ٌٙب 

رأص١ش٘ب فٟ اٌّغزمجً اٌغ١بعٟ ٌٍذٌٚخ اٌؼشال١خ ، ػٍٝ اٌّذٜ اٌمش٠ت ٚاٌّزٛعظ ٚاٌجؼ١ذ ، ال ع١ّب ٌّب 

ال ػٓ اٌّشىالد اٌىجشٜ ٌٕزبئظ اإلٔزخبثبد اٌّجىشح ِٓ رذاػ١بد ػٍٝ اٌغبؽخ اٌذاخ١ٍخ فٟ اٌؼشاق ؛ فض

 اٌزٟ ظٙشد ػٍٝ اٌغبؽخ اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌزٟ عزغُٙ فٟ ػذَ اإلعزمشاس اٌغ١بعٟ ٚاالِٕٟ.

رٕبٌٚذ ِؾبٚس إٌذٚح عٍّخ ِٓ اٌمضب٠ب اإلعزشار١غ١خ اٌزٟ رّظ ط١ُّ ِغزمجً اٌذٌٚخ اٌؼشال١خ ، ٚئداسح 

ِٕٙب : ِغزمجً رشى١ً اٌؾىِٛخ اٌؼشال١خ ثؼذ اٌذٌٚخ اٌؼشال١خ ، ٚع١بعزٙب اٌخبسع١خ ٚػاللزٙب اٌذ١ٌٚخ 

اإلٔزخبثبد اٌّجىشح ، ٚاٌزؾذ٠بد األ١ِٕخ فٟ اٌؼشاق ثؼذ اإلٔزخبثبد اٌّجىشح ، ِٚغزمجً اٌؼاللبد 

اٌؼشال١خ اٌغؼٛد٠خ ، ِٚغزمجً اإلعزشار١غ١خ األِش٠ى١خ رغبٖ اٌؼشاق ، ِٚغزمجً اٌؼاللبد اٌؼشال١خ 

 اٌجشٌّب١ٔخ اٌؼشال١خ.اإل٠شا١ٔخ فٟ ظً ٔزبئظ اإلٔزخبثبد 

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/78284
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 22-12-2021  226 

 ؽٍمخ ٔمبش١خ ٌّشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ػٓ 

 َفط انعراق ٔيستقجهّ
 

 
 22-12-2021  227  22-12-2021  227  22-12-2021  227 

22-22-2022  227 

 
ٌجؾضٗ اٌّؼْٕٛ "   ألبَ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ؽٍمخ ٔمبش١خ ٌٍذوزٛس "ػجذ اٌشصاق خٍف اٌطبئٟ"

ٌٕفظ اٌؼشاق ِٚغزمجٍٗ "ٚثؾضٛس وبدس اٌّشوض ِٓ رذس٠غ١١ٓ ٚثبؽض١ٓ  اٌٛصْ اٌغ١بعٟ ٚاإللزظبدٞ

 . 5252وبْٔٛ األٚي  55فٟ 

لبي "اٌطبئٟ" ئْ أ١ّ٘خ اٌجؾش رٕجغ ِٓ األ١ّ٘خ اٌمظٜٛ اٌزٟ ٠ّضٍٙب إٌفظ فٟ ٚالغ ِٚغزمجً اٌؼشاق 

 وٛٔٗ اٌّظذس اٌشئ١ظ ٌٍذخً اٌمِٟٛ ، خبطخ ثؼذ رشاعغ اٌمطبػبد األلزظبد٠خ األخشٜ.

ٚأشبس "اٌجبؽش" ئٌٝ أْ ثؾضٗ ٠ٙذف ئٌٝ ِؼشفخ اٌزأص١ش اٌغ١بعٟ ٌٍٕفظ اٌؼشالٟ داخ١ٍبً ٚخبسع١بً ، ٚ أصش 

اال٠شاداد إٌفط١خ فٟ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ. فضالً ػٓ ِؼشفخ اعٙبِبد ٚو١ّخ إٌفظ 

 اٌؼشالٟ فٟ عٛق إٌفظ اٌؼب١ٌّخ .

جبؽش ، اعزؼشع األٚي ِمذاس األؽز١بطٟ إٌفطٟ أضبف اٌجبؽش أْ اٌجؾش لذ لغُ اٌٝ أسثؼخ ِ

ٚرٛص٠ؼٗ ػٍٝ اٌّؾبفظبد اٌؼشال١خ ، ٚاٌطبلخ اإلٔزبع١خ ٚاٌمذسح اٌزظذ٠ش٠خ .أِب اٌضبٟٔ فمذ ٔبلش اٌجؼذ 

اٌغ١بعٟ ٌٍٕفظ اٌؼشالٟ داخ١ٍبً ٚخبسع١بً ، فٟ ؽ١ٓ ٠ىشف اٌضبٌش ػٓ أصش اإل٠شاداد إٌفط١خ ػٍٝ 

ث١ّٕب ٠ٍمٟ اٌّجؾش اٌشاثغ ٔظشح اعزششاف١خ ػٍٝ ا٢فبق اٌّغزمج١ٍخ ٌٍٕفظ اإللزظبد ٚاٌّغزّغ اٌؼشالٟ ، 

 فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌز١ّٕخ اإللزظبد٠خ ٚ اإلعزّبػ١خ .

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/78168 
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 وزبة عذ٠ذ ٌزذس٠غٟ فٟ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ثؼٕٛاْ 

 ""انسجٍم انى انُجبح

 

52-25-5252 296 

       ٌغج١ً اٌٝ إٌغبػا 

       ألػّبي ٚاٌؾ١بحا 

        ٌم١بدح اإلداس٠خا 

       ٌش٠بدحا 

 
طذس وزبة عذ٠ذ ٠ؾًّ ػٕٛاْ )اٌغج١ً اٌٝ إٌغبػ.. فىش وجطً : رؼ١ٍُ غ١ش سعّٟ فٟ ػبٌُ األػّبي ٚاٌؾ١بح ( ، 

رشعّخ اٌذوزٛس ٔٛفً لبعُ اٌشٙٛاْ، سئ١ظ لغُ اٌذساعبد اإللزظبد٠خ ٚاإلعزّبػ١خ فٟ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ 

خ ، أششفذ ػٍٝ طجؼٗ داس اٌمّخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش؛ ( طفؾ526ثغبِؼخ اٌّٛطً. ٚاٌىزبة ِٓ اٌمطغ اٌىج١ش ، ٠ٚضُ )

 :6-290—52-5555-579اٌؼشاق ، ٠ٚؾًّ سلُ اإل٠ذاع اٌذٌٟٚ -اٌّٛطً

https://images.app.goo.gl/ghFbbE4p9XQefQ4u5 
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أٚضؼ "اٌشٙٛاْ" أْ اٌىزبة ػجبسح ػٓ س٠بضخ فىش٠خ ٌزط٠ٛش اٌم١بدح اإلداس٠خ اٌم٠ٛخ فٟ رٛع١ٗ األفىبس ثطشق 

اٌجطٌٟٛ ٘ٛ أداح ٍِّٛعخ رذ٠ٓ ثغٌٙٛخ اإلعزخذاَ اٌزٟ رغّؼ ثاػّبي اٌؼمً ِٓ أعً طبؽجٗ ثذال   ئ٠غبث١خ. ٚأْ اٌزفى١ش

ّٕؼ اٌّطبٌجبد ا١ِٛ١ٌخ ِض٠خ ٔمً ٍِّٙخ فٟ ئطبس ثغ١ظ ِٓ أْ ٠زشىً ثغٍٛو١بد رؼًّ ثبٌضذ. ٚ٘ٛ أ٠ضب س٠بضخ ر

ٌجٕبء اٌٛػٟ اٌزٞ ٠ؾزبعٗ اٌّشء ٌألخز ثبألفىبس اٌغذ٠ذح ٚاٌشؤٜ غ١ش اٌّطشٚلخ، ٚاإلعزّشاس فٟ ِّبسعخ رجٕٟ "اٌّضً 

ساد اٌؼم١ٍخ اٌؼم١ٍخ". ٠ؾزبط اٌّزّشْ ئٌٝ اٌفٛص ِٓ اٌذاخً ئٌٝ اٌخبسط. ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ رٛفش أعٍٛثب سائؼب ٌزؼض٠ض اٌّٙب

 ؽزٝ ٠زُ اٌزّىٓ ِٓ رٌه ٚاٌزّزغ ثأفضً عجً اٌؾ١بح.

اٌىزبة ٠ٙذف ئٌٝ رمذ٠ُ دسٚط ِب ٚساء األوبد١ّ٠خ فٟ اٌم١بدح اإلداس٠خ ٌألػّبي ٌٍٚؾ١بح اٌؼ١ٍّخ   ٚخزُ "اٌّزشعُ" ثأْ

  اد ل١ّخ ٚالؼ١خ.ٚاٌش٠بد٠خ ِٓ خالي ِمزطفبد ٚرغبسة رشفذ ِذساء األػّبي ٚاأللغبَ ٚاإلداساد اٌؼ١ٍب ثٕظبئؼ ر

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/78084  

 

 2021-12-01  299 

 ؽٍمخ ٔمبش١خ ٌّشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ػٓ 

 قٕاعذ انقٍبدح انٕسطى األيرٌكٍخ فً دٔل انخهٍج انعرثً

 
  2-25-5252    525 

 لٛاػذ اٌم١بدح اٌٛعطٝ األِش٠ى١خ

  ٟدٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشث 

 
ٌجؾضٗ اٌّٛعَٛ " لٛاػذ اٌم١بدح اٌٛعطٝ   ألبَ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ؽٍمخ ٔمبش١خ ٌٍذوزٛس " ١ِضبق خ١ش هللا عٍٛد "

وبْٔٛ  2ٌّشوض ِٓ رذس٠غ١١ٓ ٚثبؽض١ٓ ٠َٛ األسثؼبء اٌّٛافك األِش٠ى١خ فٟ دٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ " ، ٚثؾضٛس وبدس ا

 . 5252األٚي 

أشبس "عٍٛد" ئٌٝ أْ اٌجؾش ٠ٙذف ئٌٝ ٚطف أزشبس لٛاػذ اٌم١بدح اٌٛعطٝ األِش٠ى١خ فٟ ِٕطمخ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ 

س ػٍٝ اٌّغزٜٛ ٔظشا ٌّب رزّزغ ثٗ ٘زٖ إٌّطمخ ِٓ أ١ّ٘خ لظٜٛ ٚخبطخ ػٍٝ اٌظؼ١ذ األِٕٟ ، ٚدالالد ٘زا اإلٔزشب

 اإلعزشار١غٟ .
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ئٌٝ أٔٗ رُ رمغ١ُ اٌجؾش ئٌٝ أسثؼخ ِجبؽش ، رٕبٚي األٚي ِٕٙب اٌخٍف١خ اٌزأس٠خ١خ ٌزأع١ظ ٘زٖ اٌم١بدح  أضبف "اٌجبؽش" 

اٌزٟ رؼذ ٚاؽذح ِٓ رغغ ل١بداد أِش٠ى١خ اٌزٟ إِٔٙب شىً عذ٠ذ ِٓ أشىبي اٌغ١طشح ٌٍذٚي اٌؼظّٝ ػٍٝ إٌّطمخ 

رٍه اٌذٚي. أِب اٌّجؾش اٌضبٟٔ فمذ رطشق ئٌٝ لٛاػذ ٘زٖ اٌم١بدح فٟ اٌغؼٛد٠خ ٚاٌجؾش٠ٓ ٚػّبْ. ثبإلرفبق ِغ ل١بداد 

ف١ّب عٍظ اٌّجؾش اٌضبٌش اٌضٛء ػٍٝ لٛاػذ ٘زٖ اٌم١بدح فٟ اٌى٠ٛذ ٚاإلِبساد. ٚأخ١شا ، ٔبلش اٌّجؾش اٌشاثغ لٛاػذ 

 ٘زٖ اٌم١بدح فٟ لطش .

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/77234 

 

 2021-11-28  337 

 ٔذٚح ٌّشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ػٓ 

 األيرٌكً يٍ أفغبَستبٌ ٔأثرِ عهى انشرق األٔسط اإلَسحبة

 

59-22-5252\  007 

  ٟاإلٔغؾبة األِش٠ى 

  ْأفغبٔغزب 

  اٌششق األٚعظ 

  اٌؼشاق 

  ْا٠شا 

  سٚع١ب 

  رشو١ب 

  ٟدٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشث 

 

ثشػب٠خ األعزبر اٌذوزٛس لظٟ وّبي اٌذ٠ٓ األؽّذٞ سئ١ظ عبِؼخ اٌّٛطً ألبَ لغُ اٌذساعبد اٌغ١بع١خ 

اٌّٛعِٛخ ) اإلٔغؾبة ٚاإلعزشار١غ١خ فٟ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ االٌىزش١ٔٚخ 
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https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/77071
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/77071
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/77071


 

23 

 

ٚثّشبسوخ  ٥١٥٠رشش٠ٓ اٌضبٟٔ  ٥٢ األِش٠ىٟ ِٓ أفغبٔغزبْ ٚأصشٖ ػٍٝ اٌششق األٚعظ( ، ثزأس٠خ 

 ٔخجخ ِٓ األعبرزح ٚاٌجبؽض١ٓ اٌّخزظ١ٓ ثبٌشأْ اإلل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ ِٓ خبسط اٌؼشاق ٚداخٍٗ.

أفغبٔغزبْ ثؼذ ػمذ٠ٓ ِٓ اٌٙذف ِٓ إٌذٚح ٚطف ٚ رؾ١ًٍ أثؼبد لشاس ئٔغؾبة اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ِٓ  

اإلؽزالي األِش٠ىٟ ٌٙزا اٌجٍذ ثؼذ أْ ػغضد ػٓ ئٔٙبء ٔفٛر ؽشوخ طبٌجبْ اٌزٟ اعزؼبدد اٌؾىُ ، ِٚٓ 

 ٕ٘ب الثذ أْ ٠ىْٛ ٌٙزا اٌؾذس آصبسٖ اٌزٟ عزٍمٟ ثظالٌٙب ػبعالً أَ آعالً ػٍٝ ِٕطمخ اٌششق األٚعظ.

جبة ٚ دٚافغ اإلٔغؾبة األِش٠ىٟ ِٓ أفغبٔغزبْ: رضّٕذ إٌذٚح ِٕبلشخ ٚرؾ١ًٍ اٌّٛاض١غ اٌزب١ٌخ : أع

فخ اٌمٛح . اإلٔغؾبة األِش٠ىٟ ِٓ أفغبٔغزبْ: رغ١١ش فٟ اإلعزشار١غ١خ اٌؼغىش٠خ األِش٠ى١خ أَ ئعزذاسح 

ِشؽ١ٍخ . اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ٚ ِظذال١خ رؾبٌفبرٙب فٟ اٌششق األٚعظ ثؼذ اإلٔغؾبة ِٓ 

اإلٔغؾبة  ؼغىشٞ األِش٠ىٟ فٟ اٌؼشاق ثؼذ اإلٔغؾبة ِٓ أفغبٔغزبْ . أفغبٔغزبْ . ِغزمجً اٌزٛاعذ اٌ

األِش٠ىٟ ِٓ أفغبٔغزبْ ٚأصشٖ ػٍٝ دٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ . فشطخ سٚع١ب فٟ ص٠بدح ٔفٛر٘ب فٟ أفغبٔغزبْ 

ثؼذ اإلٔغؾبة األِش٠ىٟ . لشاءح فٟ ِٛلف ا٠شاْ ِٓ اإلٔغؾبة األِش٠ىٟ ِٓ أفغبٔغزبْ . أصش 

 ِٓ أفغبٔغزبْ ػٍٝ اٌغ١بعخ اٌزشو١خ رغبٖ عّٙٛس٠بد آع١ب اٌٛعطٝ . اإلٔغؾبة األِش٠ىٟ

 

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/77071  
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 انترثٍخ انى يركس انذراسبد اإلقهًٍٍخزٌبرح عهًٍخ نطهجخ قسى انتأرٌخ فً كهٍخ 
 

 

 22-11-2021  398 

 ٠بسح ػ١ٍّخص         

 
اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ػٍٝ د٠ِّٛخ اٌزٛاطً ِغ اٌغ١ّغ ثّب ٠غُٙ فٟ ثٕبء ٚرط٠ٛش ؽشطب ِٓ ِشوض 

اٌغبِؼخ ، فمذ اعزمجً ِذ٠ش اٌّشوض اٌذوزٛس ٌمّبْ ػّش إٌؼ١ّٟ ٚثم١خ اػضبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ فٟ 

ؽغ١ٓ اٌّشوض ، طٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِٓ لغُ اٌزأس٠خ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ثاششاف اٌذوزٛس 

. ٚرُ خالي اٌض٠بسح اٌؼ١ٍّخ ئٌمبء ِؾبضشح ِخزظشح ػٓ ربس٠خ  ٥١٥٠رشش٠ٓ اٌضبٟٔ  ٥٥ٔٙبد ثزبس٠خ 

اٌّشوض ٚٔشبطبرٗ ٚألغبِٗ ِٚؾز٠ٛبد اٌّىزجخ ٚاٌزغ١ٙالد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّشوض ٌٍطٍجخ 

 ٚاٌجبؽض١ٓ.

 

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76848  
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 ؽٍمخ ٔمبش١خ ٌّشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ػٓ 

 تطٕر أحٕال انًرأح فً إٌراٌ

 

  27-22-5252 556 

 أؽٛاي اٌّشأح فٟ ا٠شاْ

 
اٌؼج١ذٞ " ٌجؾضٗ اٌّٛعَٛ "  ألبَ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ؽٍمخ ٔمبش١خ ٌٍذوزٛس " ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ

 14" ثؾضٛس ثبؽضٟ اٌّشوض ٠َٛ األسثؼبء اٌّٛافك ٠٢٩٢-٠٢٥٢رطٛس أؽٛاي اٌّشأح فٟ ا٠شاْ 

 . 2021رشش٠ٓ اٌضبٟٔ 

لبي "اٌؼج١ذٞ" ئْ أ١ّ٘خ اٌجؾش رىّٓ فٟ ِؾبٌٚخ رمذ٠ُ اضبفخ عذ٠ذح اٌٝ ؽمً اٌذساعبد اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ 

اٌؼٙذ اٌٍّىٟ )ؽىُ األعشح اٌج٠ٍٛٙخ( ٚاٌجؾش فٟ اٌغٛأت  اٌّشأح فٟ ا٠شاْ ئثبْ  رزٕبٚي أؽٛاي

 ٔشبطبد اٌّشأح اال٠شا١ٔخ.  ٚاٌّغبالد اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌزٟ شٙذد

ٚأشبس "اٌجبؽش" اٌٝ أْ اٌجؾش ٠ٙذف ٌذساعخ أؽٛاي اٌّشأح فٟ ا٠شاْ ٚٔشبطبرٙب فٟ اٌّغبالد 

 .٠٢٩٢-٠٢٥٢اٌزٟ شٙذرٙب ؽ١بح اٌّشأح فٟ ا٠شاْ ٌٍّذح اٌّخزٍفخ ٚسطذ اثشص اٌّزغ١شاد 

ٚأوذ" اٌجبؽش " اٌٝ أٔٗ رُ رمغ١ُ اٌجؾش اٌٝ أسثؼخ ِؾبٚس ، رٕبٚي األٚي ِٕٙب رطٛس أؽٛاي اٌّشأح 

اال٠شا١ٔخ فٟ اٌغبٔت اٌضمبفٟ. ف١ّب دسط اٌضبٟٔ اٌغبٔت االعزّبػٟ. أِب اٌّؾٛس اٌضبٌش فمذ رطشق اٌٝ 

شا١ٔخ فٟ اٌغبٔت االلزظبدٞ . ٚأخ١شاً اٌّؾٛس اٌشاثغ اٌزٞ رضّٓ اٌغبٔت رطٛس ٔشبط اٌّشأح اال٠

 اٌغ١بعٟ .

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76666 
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 طذٚس وزبة عذ٠ذ ٌّذ٠ش ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ثؼٕٛاْ 

 ""شراكخ تركٍب انًتعذدح

 
22-22-5252  506   
  ششاوخ رشو١ب اٌّزؼذدح  

  اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ 

  ٟاإلرؾبد األٚسٚث 

  سٚع١ب اإلرؾبد٠خ 

  2021-11-11 

ش إٌؼ١ّٟ ثؼٕٛاْ" طذس ؽذ٠ضبً اٌىزبة اٌغذ٠ذ ٌّذ٠ش ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ اٌذوزٛس ٌمّبْ ػّ

(: ٥١٠٢-٠٢٢٠ششاوخ رشو١ب اٌّزؼذدح": دساعخ فٟ ػاللبد رشو١ب اٌذ١ٌٚخ ثؼذ اٌؾشة اٌجبسدح )

اٌٛال٠بد اٌّزؾذح، االرؾبد األٚسٚثٟ، سٚع١ب االرؾبد٠خ( ػٓ ششوخ داس األوبد١ّ٠ْٛ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ / 

 ( طفؾخ.692، ٚ٘ٛ ِٓ اٌؾغُ اٌىج١ش ٠ٚضُ )٥١٥٠األسدْ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ -ػّبْ

لبي "إٌؼ١ّٟ" ئْ اٌىزبة ٠ٙذف اٌٝ دساعخ ػاللبد رشو١ب اٌذ١ٌٚخ ِغ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ 

فٟ  ٥١٠٢ٚؽزٝ ػبَ  ٠٢٢٠ٚاإلرؾبد األٚسٚثٟ ٚسٚع١ب اإلرؾبد٠خ ِٕز ئٔزٙبء اٌؾشة اٌجبسدح ػبَ 

 اٌّغبالد اٌغ١بع١خ ٚاإللزظبد٠خ ٚاٌؼغىش٠خ.

ٚأشبس "اٌّإٌف" اٌٝ أْ أ١ّ٘خ اٌىزبة رأرـٟ ِٓ وٛٔٗ ِؾبٌٚخ ٌزغ١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ رفبط١ً ػاللبد 

رشو١ب ِغ ٘زٖ اٌمٜٛ اٌؼب١ٌّخ اٌضالس فٟ ِغبالرٙب اٌّخزٍفخ ، ٚف١ّب ارا وبٔذ ٘زٖ اٌؼاللبد فٟ شىٍٙب 

د ، ٚو١ف أِىٓ ٌزشو١ب اٌؾبٌٟ رشلٝ فؼالً اٌٝ ِغزٜٛ اٌششاوخ اإلعزشار١غ١خ اٌّزؼذدح األثؼبد ٚاٌّغبال

اٌّٛاصٔخ ث١ٓ ٘زٖ اٌششاوبد اإلعزشار١غ١خ اٌّزؼذدح ٚاإلؽزفبظ ثذ٠ِّٛزٙب ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ؽظٛي فزشاد 

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337
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رٛرش ٚ ثشٚد فٟ ػاللبرٙب ِغ ٘زٖ اٌمٜٛ ٔز١غخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٛاًِ ٚاألصِبد اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌزٟ 

 ؽذصذ خالي ٘زٖ اٌّذح.

ٜٛ ػٍٝ صالصخ فظٛي سئ١غخ ، رضّٓ األٚي "رشو١ب ٚاٌٛال٠بد أضبف "إٌؼ١ّٟ" أْ اٌىزبة اؽز

اٌّزؾذح األِش٠ى١خ " . ث١ّٕب رٕبٚي اٌفظً اٌضبٟٔ ِٛضٛع "رشو١ب ٚاإلرؾبد األٚسٚثٟ " . ٚثؾش اٌفظً 

اٌضبٌش ِٛضٛع "رشو١ب ٚسٚع١ب اإلرؾبد٠خ " . ٚأزٙٝ اٌىزبة ثخبرّخ رضّٕذ ٍِخظب ِغ أُ٘ 

 اإلعزٕزبعبد ٚاٌزٛط١بد .

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337  

 

 إقتصبدي ٔيستقجم انًُطقخ انعرثٍخ -انصراع انجٍٕ

اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّغزمج١ٍخ ٚاٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ ٌذساعخ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّشوض اٌّغشثٟ ٌٍذساعبد  فٟ ٔذٚح ٌّشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ

 اٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ )ا٠ٕبط(

 

 
  3-11-202 142 

 اإلقلٌمٌة الدراسات مركز
  ٛالزظبدٞ -اٌظشاع اٌغ١ 

  ِغزمجً إٌّطمخ اٌؼشث١خ 

  ِغزمجً اٌذٚي األفش٠م١خ 

 

ثشػب٠خ األعزبر اٌذوزٛس لظٟ وّبي اٌذ٠ٓ األؽّذٞ سئ١ظ عبِؼخ اٌّٛطً ، ألبَ ِشوض اٌذساعبد 

اإلل١ّ١ٍخ ثغبِؼخ اٌّٛطً ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّشوض اٌّغشثٟ ٌٍذساعبد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّغزمج١ٍخ ٚاٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ 

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/76337
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/75973
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/75973
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/75973
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/75973
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/75973
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/75973
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/75973
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ػشش ثؼٕٛاْ "اٌظشاع  ٌذساعخ اٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ )ا٠ٕبط( إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ اٌذ١ٌٚخ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌضب١ٔخ

 . 5252رشش٠ٓ اٌضبٟٔ  0الزظبدٞ ِٚغزمجً إٌّطمخ اٌؼشث١خ" فٟ  -اٌغ١ٛ

الزظبدٞ ِٚغزمجً اٌّششق اٌؼشثٟ .  -رضّٕذ إٌذٚح ِؾٛس٠ٓ سئ١غ١١ٓ: رٕبٚي األٚي ، اٌظشاع اٌغ١ٛ

 الزظبدٞ ِٚغزمجً اٌذٚي األفش٠م١خ. -ف١ّب رطشق اٌّؾٛس اٌضبٟٔ اٌٝ اٌظشاع اٌغ١ٛ

ٕذٚح اٌٝ رمذ٠ُ ئعٙبِبد ثبؽض١ٓ أوبد١١ّ٠ٓ ِزخظظ١ٓ ِؾ١١ٍٓ ٚ د١١ٌٚٓ ٚػشع رظٛسارُٙ ٘ذفذ اٌ

اٌّغزمج١ٍخ ٌٍؼبٌُ اٌؼشثٟ فٟ ظً اٌظشاع اإللزظبدٞ اٌّزظبػذ فضال ػٓ اعزششاف اٌّشب٘ذ 

اٌّغزمج١ٍخ ٌزذاػ١برٗ ، ٚوزٌه اٌجؾش ػٓ اٌغجً ٚاٌخطظ اٌىف١ٍخ ثضّبْ اٌذفبع ػٓ اٌغ١بدح اإللزظبد٠خ 

الزظبدٞ ِب ٠ىفً اصد٘بس ٚاعزمشاس إٌّطمخ  -ي إٌّطمخ ٚاإلٔخشاط فٟ اٌزفبػً اٌؼبٌّٟ اٌغ١ٌٛذٚ

 اٌؼشث١خ.

 

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/75973 
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 يجهخ دراسبد إقهًٍٍخ تذخم دنٍم انًجالد راد انٕصٕل انًفتٕح
 

 

  ِغٍخ دساعبد ئل١ّ١ٍخ 

  اٌّغالد راد اٌٛطٛي اٌّفزٛػ 

 
ثذػُ ِٓ اٌغ١ذ سئ١ظ عبِؼخ اٌّٛطً األعزبر اٌذوزٛس لظٟ وّبي اٌذ٠ٓ األؽّذٞ ٚرٛع١ٗ اٌغ١ذ 

فٟ خطٛح عبٌُ طٗ اٌجذسأٟ ِٚغبػذ سئ١ظ عبِؼخ اٌّٛطً ٌٍشإْٚ اٌٍؼ١ٍّخ األعزبر اٌذوزٛس ١ِٕش 

ِّٙخ ٔؾٛ دخٛي اٌّغزٛػجبد اٌؼب١ٌّخ ٌٍّغالد اٌذ١ٌٚخ راد اٌشطبٔخ ٚاٌغٛدح اٌؼب١ٌخ، دخٍذ "ِغٍخ 

دساعبد ئل١ّ١ٍخ" اٌزٟ ٠ظذس٘ب ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ثغبِؼخ اٌّٛطً د١ًٌ اٌّغالد راد 

٠ز١ؼ ٌضٚاسٖ اعزؼشاع لبػذح ( ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ فٙشط ػٍٝ اإلٔزش١ٔذ DOAJاٌٛطٛي اٌّفزٛػ )

( اٌزٟ رزضّٓ ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد  Metadataاٌج١بٔبد اٌّخظظخ ٌٍج١بٔبد اٌزفظ١ٍ١خ اٚ ِب ٠ؼشف ة)

اٌجؾٛس إٌّشٛسح ِضً ػٕٛاْ اٌجؾش ٚاعُ اٌجبؽش ٚاٌٍّخظبد ٚاٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ. ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش 

( اٌغ٠ٛذ٠خ ٚضُ فٟ Lundٛٔذ فٟ عبِؼخ )ٌ ٥١١٢( لذ رأعظ فٟ ػبَ DOAJأْ فٙشط اٚ د١ًٌ )

( 24222ِٓ )  ( ِغٍخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ راد اٌٛطٛي اٌّفزٛػ ٠ٚؾزٛٞ االْ أوضش022ثذا٠خ رأعغ١ٗ )

ِغٍخ ، ٚ٘ٛ ِغزمً ٚغ١ش سثؾٟ ٠ٛفش خذِبرٗ ػٓ طش٠ك اٌذػُ اٌّمذَ ِٓ اٌّإعغبد اٌؼب١ٌّخ 

 اٌّخزٍفخ.

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/75179 

 2021-10-14  152 
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 كتبثب عٍ انسهطبٌ عجذانحًٍذ انثبًَتذرٌسً ٌُشر 
 

 

14-10-2021   152 

  ٟٔاٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ اٌضب 

   اإلعال١ِخاٌغبِؼخ 

  اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ 

 
ٔشش اٌجبؽش ٚ سئ١ظ لغُ اٌذساعبد اٌزأس٠خ١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ، اٌذوزٛس ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ 

ؾ١ّذ اٌضبٟٔ ٚاٌغبِؼخ اإلعال١ِخ". رٛصع اٌىزبة ػٍٝ أسثؼخ فظٛي اٌؼج١ذٞ وزبثٗ اٌغذ٠ذ ثؼٕٛاْ "اٌغٍطبْ ػجذاٌ

 اٌؼشاق.-( طفؾخ ، أششفذ ػٍٝ طجؼٗ ٚٔششٖ داس أشٛس، ثغذاد509ِٚالؽك ٚ٘ٛ ِٓ اٌؾغُ اٌّزٛعظ ٠ٚضُ )

أشبس "اٌؼج١ذٞ" اٌٝ أْ وزبثٗ ٠ٙذف اٌٝ رغ١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ رجٕٟ اٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ اٌضبٟٔ ٌغ١بعخ اٌغبِؼخ 

١خ اٌزٟ وبْ ٌٙب طذا٘ب اٌٛاعغ فٟ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ آٔزان ، ٚوزٌه رطج١مٙب ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسعٟ اإلعالِ

 ، ٚرم٠ُٛ ِذٜ إٌغبػ اٌزٞ ؽممزٗ رٍه اٌغ١بعخ.

ٚأضبف "اٌّإٌف" أْ اٌىزبة رٕبٚي فٟ اٌفظً األٚي ؽ١بح اٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ اٌضبٟٔ ٚر١ٌٛٗ اٌؾىُ ٚأٚضبع اٌذٌٚخ 

خ. أِب اٌفظً اٌضبٟٔ فمذ وشط ٌّٛضٛع اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ ٚاألعجبة اٌزٟ دفؼذ اٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ اٌضبٟٔ اٌؼضّب١ٔ

اٌٝ رج١ٕٙب ٚأثشص سٚاد٘ب ٚأٔظبس٘ب ٚخظِٛٙب. ف١ّب رطشق اٌفظً اٌضبٌش اٌٝ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍغبِؼخ اإلعال١ِخ 

ٛضٛع اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ ٚع١بعخ اٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌذاخٍٟ. ث١ّٕب رٕبٚي اٌفظً اٌشاثغ ٚاألخ١ش ِ

 اٌخبسع١خ .
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أوذ "اٌؼج١ذٞ" أْ اٌىزبة اػزّذ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّظبدس فٟ ِمذِزٙب ٚصبئك ػضّب١ٔخ ٚٚصبئك ٚصاسح اٌخبسع١خ 

اٌجش٠طب١ٔخ. فضال ػٓ اٌّخطٛطبد ٚاٌىزت ثبٌٍغخ اٌزشو١خ ِٚغّٛػخ وج١شح ِٓ اٌىزت ٚاٌجؾٛس ٚاٌّمبالد ٚاٌّغالد 

    . اٌؼشث١خ ٚاإلٔى١ٍض٠خ اٌٝ عبٔت اٌشعبئً ٚاألطبس٠ؼ اٌغبِؼ١خ

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/74462 

 

    ِغٍخ دساعبد ئل١ّ١ٍخ 

  2021-07-10  524 

 عذد  يٍ يجهخ دراسبد إقهًٍٍخانيركس انذراسبد اإلقهًٍٍخ ٌصذر 

 
 10-07-2021  524 

22-7-5252       956 

ِٓ "ِغٍخ  5252( ٌشٙش رّٛص 65طذس ػٓ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ثغبِؼخ اٌّٛطً اٌؼذد )

دساعبد ئل١ّ١ٍخ" اٌزٞ اشزًّ ػٍٝ عجؼخ ثؾٛس رأس٠خ١خ ٚع١بع١خ ٚلب١ٔٛٔخ . ٌٍّض٠ذ ؽٛي ِؾز٠ٛبد 

اٌشعّٟ ٌٍّغالد  ٚرفبط١ً اٌؼذد ػجش اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌٍّغٍخ فضال ػٓ طفؾخ اٌّغٍخ ػٍٝ اٌّٛلغ

 األوبد١ّ٠خ اٌؼ١ٍّخ اٌؼشال١خ :

https://regs.mosuljournals.com/ 

https://www.iasj.net/iasj/issue/12458      

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/71367  

  

 2021-07-07  449 
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 ؽٍمخ ٔمبش١خ ػٓ 

 انتطٕراد انًعبصرح فً انًجتًع اإلٌراًَ

 

 5252رّٛص  7

   ؽٍمخ ٔمبش١خ 

   ٟٔاٌّغزّغ اال٠شا 

   ٌزطٛساد اٌّؼبطشحا 

 
ٌجؾضٗ اٌّٛعَٛ "   ألبَ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ ؽٍمخ ٔمبش١خ ٌٍذوزٛس " ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ اٌؼج١ذٞ "

وبدس اٌّشوض ِٓ رذس٠غ١١ٓ اٌزطٛساد اٌّؼبطشح فٟ اٌّغزّغ اال٠شأٟ : دساعخ ربس٠خ١خ "ٚثؾضٛس 

 ٚثبؽض١ٓ ٠َٛ األسثؼبء اٌّٛافك.

لبي "اٌؼج١ذٞ" ئْ اٌجؾش ٠ٙذف ٌذساعخ ِٚزبثؼخ أثشص اٌزطٛساد ٚاٌّزغ١شاد اٌزٟ شٙذ٘ب اٌّغزّغ 

اإل٠شأٟ ئثبْ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ٚؽزٝ اٌٛلذ اٌؾبضش، فٟ ِخزٍف اٌغٛأت اإللزظبد٠خ ٚاإلعزّبػ١خ 

ٌزشو١ض ػٍٝ طج١ؼخ رٍه اٌزطٛساد فٟ وً ِشؽٍخ عٛاًء فٟ اٌؼٙذ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌظؾ١خ ٚغ١ش٘ب، ٚا

 اٌٍّىٟ أٚ اٌغّٙٛسٞ.

أضبف اٌجبؽش أْ أ١ّ٘خ ثؾضٗ رىّٓ فٟ ِؾبٌٚخ رمذ٠ُ دساعخ عذ٠ذح ؽٛي اٌزطٛساد اٌّؼبطشح اٌزٟ 

ٚاٌضمبف١خ ٚاٌظؾ١خ ٚغ١ش٘ب، وّؾبٌٚخ عذ٠ذح رضبف  شٙذ٘ب اٌّغزّغ اإل٠شأٟ فٟ إٌٛاؽٟ اإللزظبد٠خ

 اٌٝ سط١ذ ؽمً اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رخزض ثزأس٠خ ا٠شاْ اٌّؼبطش.

خزُ اٌجبؽش ثبٌمٛي أٔٗ رُ رمغ١ُ اٌجؾش اٌٝ أسثؼخ ِجبؽش، رضّٓ اٌّجؾش األٚي اٌّٛلغ اٌغغشافٟ 

اٌّغزّغ اإل٠شأٟ ٚرشو١جزٗ اٌغىب١ٔخ، ٚاٌزشو١ت اٌذ٠ّٛغشافٟ إل٠شاْ، ف١ّب رٕبٚي اٌّجؾش اٌضبٟٔ طج١ؼخ 

ٚوّشط اٌّجؾش اٌضبٌش ٌٍزؾٛي االلزظبدٞ ٚأؼىبعٗ ػٍٝ اٌّغزّغ اال٠شأٟ، ث١ّٕب ػبٌظ اٌّجؾش اٌشاثغ 

اٌزطٛس اٌضمبفٟ اٌزٞ شٙذرٗ ا٠شاْ ِطٍغ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ، ٚا٘زُ اٌّجؾش اٌخبِظ ثّغ١شح ٚرطٛس 

 ٙذ٘ب وً ِّٕٙب فٟ رأس٠خ ا٠شاْ اٌّؼبطش.لطبػٟ اٌظؾخ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاثشص اٌزؾٛالد اٌزٟ ش
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https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/regionalStudiesCenter/71296 

 

  2021-06-28  387 

يركس انذراسبد اإلقهًٍٍخ ثجبيعخ انًٕصم ٌقٍى يؤتًرِ انعهًً 

 انذٔنً انتبسع

  28-06-2021  387 

  59-4-5252    097 

 اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌزبعغ 

    َ٥١١٢اٌؼشاق ثؼذ ػب 

   اٌؼاللبد اٌؼشال١خ 

   رشو١ب 

   اٌغؼٛد٠خ 

   لطش 

   اإللزظبد األخضش 

ٌظبؽت ٚثاششاف ثشػب٠خ اٌغ١ذ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ األعزبر اٌذوزٛس ٔج١ً وبظُ ػجذ ا

اٌغ١ذ سئ١ظ عبِؼخ اٌّٛطً األعزبر اٌذوزٛس لظٟ وّبي اٌذ٠ٓ االؽّذٞ ألبَ ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخ 

: اٌذٌٚخ، اٌّغزّغ، اإللزظبد، ٥١١٢اٌّٛعَٛ ة)اٌؼشاق ثؼذ ػبَ   ِإرّشٖ اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌزبعغ

ث١ذ اٌخجشح اٌؼشالٟ خالي اٌّذح اٌمبْٔٛ، اٌؼاللبد اٌخبسع١خ: اٌزؾذ٠بد ٚاٌفشص( ثبٌزؼبْٚ ِغ ِإعغخ 

ئٌىزش١ٔٚبً ثؾضٛس األ١ِٓ اٌؼبَ ٌّغٍظ إٌٛاة اٌؼشالٟ األعزبر اٌذوزٛس  ٥١٥٠ؽض٠شاْ  59 - ٥٩

ع١شٚاْ ػجذهللا اعّبػ١ً سئ١ظ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍّإرّش ٚثّشبسوخ األعبرزح ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌّؼ١١ٕٓ 

 ثّٛضٛع اٌّإرّش.

٘ذف اٌّإرّش اٌٝ اعزؼشاع ٚالغ األٚضبع اٌغ١بع١خ ٚاإللزظبد٠خ ػٍٝ اٌغبؽخ اٌؼشال١خ ثؼذ ػبَ 

 ٚأُ٘ اٌزٛط١بد اٌّمزشؽخ ثٙزا اٌخظٛص. 5220
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رٕبٚي اٌّإرّش خالي عٍغبرٗ ٚضّٓ اٌّؾٛس٠ٓ اٌغ١بعٟ ٚاإللزظبدٞ ِٛاض١غ ػٍٝ عبٔت ِٓ األ١ّ٘خ 

ٌزؾذ٠بد ٚاٌفشص. رمٙمش اٌزؼ١ٍُ ث١ٓ دٚسٖ اٌّؾٛسٞ ٟ٘: ػٛدح اٌؼشاق ئٌٝ ِؾ١طٗ اٌؼشثٟ ٚاٌذٌٟٚ: ا

 -فٟ اٌز١ّٕخ ِٚغإ١ٌٚبد اٌزشاعغ االلزظبدٞ. ٔؾٛ ِمبسثخ عذ٠ذح فٟ اٌجؼذ األِٕٟ ٌٍؼاللبد اٌؼشال١خ 

ٚاٌخ١بساد اٌّغزمج١ٍخ. ثٕبء اٌذٌٚخ  5220اٌزشو١خ. اٌّشىالد ٚاٌّؼٛلبد اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼشاق ثؼذ ػبَ 

١بعخ اٌخبسع١خ: دساعخ ؽبٌخ اٌؼشاق. اٌُّشرىضاد اإلعزشار١غ١خ ٌألِٓ اٌٛطٕٟ ِٚغبساد اٌزأص١ش فٟ اٌغ

اٌِؼشالٟ؛ دساعخ ِغزمج١ٍخ. اإلٔزخبثبد اٌجشٌّب١ٔخ اٌؼشال١خ؛ ِمبسثخ ث١ٓ فٍغفخ اٌذ٠ّمشاط١خ ٚا١ٌ٢بد 

ٟ اٌجشاغّبر١خ. اٌّغزّغ اٌؼشالٟ؛ ئ١ٙٔبس اٌضٛاثظ ٚاإلٔفزبػ ػٍٝ اٌّغٙٛي. ع١بعخ اإلرؾبد األٚسٚث

اإلعشائ١ٍ١خ. ِٛلف  -. ِٛلغ اٌؼشاق فٟ ظً ارفبل١بد اٌغالَ اٌؼشث١خ 5220رغبٖ اٌؼشاق ثؼذ ػبَ 

ٚئٔؼىبعٙب ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ  5222اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ٚرشو١ب ِٓ اٌؾبٌخ اٌؼشال١خ ِب ثؼذ اٌؼبَ 

 -. اٌؼاللبد اٌؼشال١خ فٟ اٌّغبي اٌغ١بعٟ 5220اٌغؼٛد٠خ ثؼذ ػبَ  -اٌذٌٚز١ٓ. اٌؼاللبد اٌؼشال١خ 

. ع١بعخ اٌؼشاق اٌخبسع١خ ث١ٓ د٠ٕب١ِى١خ اٌج١ئخ اإلعزشار١غ١خ ٚفبػ١ٍخ اٌمٜٛ 5220اٌخ١ٍغ١خ ثؼذ ػبَ 

. سؤ٠خ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍٛالغ 5227اٌمطش٠خ ثؼذ ػبَ  -. اٌؼاللبد اٌؼشال١خ 5222اإلل١ّ١ٍخ اٌطبِؾخ ثؼذ ػبَ 

؛ اٌٛالغ ٚاٌطّٛػ. 5220فٟ اٌؼشاق ثؼذ ػبَ  اإللزظبدٞ فٟ اٌؼشاق؛ اٌزؾذ٠بد ٚاٌفشص. اإلعزضّبس

؛ اٌفشص ٚاٌزؾذ٠بد ٚعجً إٌٙٛع. اٌغٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٌؼًّ 5220لطبع اٌخذِبد فٟ اٌؼشاق ثؼذ 

اٌّظبسف اإلعال١ِخ فٟ اٌؼشاق. ئلزظبد٠بد األِٓ اٌّبئٟ ِغبس ٌزؾم١ك اإللزظبد األخضش فٟ 

؛ اٌٛالغ ِٕٚطٍمبد 5220لٟ ٌّب ثؼذ ػبَ اٌؼشاق. رؾ١ًٍ ارغبٖ ِإششاد اٌمطبع اٌّظشفٟ اٌؼشا

 اإلطالػ. ِّبسعبد اٌم١بدح اإلعزشار١غ١خ إٌبعؾخ فٟ رؾم١ك اإلثذاع اإلداسٞ.

ٚفٟ اٌخزبَ خشط اٌّإرّش ثّغّٛػخ ِٓ اٌزٛط١بد رضّٕزٙب أٚساق اٌجبؽض١ٓ اٌّشبسو١ٓ فٟ ٘زا 

ذ اٌفشد اٌؼشالٟ .ٚضغ أعظ اٌٍّزمٝ اٌؼٍّٟ ِٓ أثشص٘ب رؼض٠ض ِفَٙٛ اٌّٛاطٕخ ٚاٌٛالء )ٌٍٛطٓ( ػٕ

صبثزخ ٌؼاللبد اٌؼشاق اٌخبسع١خ ِغ دٚي اٌغٛاس رمَٛ ػٍٝ اؽزشاَ اٌؼاللبد ٚؽغٓ اٌغٛاس ٚاٌّظبٌؼ 

اٌزٟ رظت فٟ خذِخ اٌؼشاق أٚالً ٚأخ١شاً . اٌؼًّ ػٍٝ ضجظ ؽذٚد اٌؼشاق ِغ ع١ّغ اٌذٚي اٌّغبٚسح 

خزٍف اٌمطبػبد اٌخذ١ِخ فٟ اٌجالد. اٌؼًّ ٌٗ ثّب ٠ؾبفع ٠ٚؼضص إِٔٗ اٌٛطٕٟ. رشغ١غ اإلعزضّبس فٟ ِ

 ٌٍج١ئخ رؾبفع ػٍٝ األِٓ اٌّبئٟ ٚرؾمك اإللزظبد األخضش. ػٍٝ ئٔشبء ِشبس٠غ طذ٠مخ 
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