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انخطاب انًًخُغ : االػخذال  أ.و.د.أحًذ ػهٍ دمحم 1

وجذنُت انذٍَ وانسُاست : 

 دراست فٍ ححرَر انًفاهُى

يجهت االَبار  

نهؼهىو  انقاَىَُت 

 وانسُاسُت

 https://www.iasj.net/iasj/download/e27cf2052eb58ab يحهُت 2012

)انسُاست انخارجُت انخركُت  و.د أحًذ يشؼاٌ َجى 2

بٍُ انقىة انُاػًت وانقىة 

 انصهبت(

 https://www.iasj.net/iasj/article/159166 يحهُت 2012 قضاَا سُاسُت

حىازٌ انقىي انذونٍ  و.د أحًذ يشؼاٌ َجى 3

وحىازٌ انقىي االقهًٍُ: 

 دراست َظرَت ححهُهُت

 https://www.iasj.net/iasj/article/167479 يحهُت 2012 قضاَا سُاسُت

 

انذفاع انىقائٍ انشرػٍ فٍ  اركاٌ ابراهُى ػذواٌ 4

انؼالقاث انذونُت )دراست 

حانت االحخالل االيرَكٍ 

 نهؼراق(

يجهت جايؼت 

االَبار نهؼهىو 

انقاَىَُت 

 وانسُاسُت

 https://www.iasj.net/iasj/article/151587 يحهٍ 2012

د. جبار حسٍ سؼُذ  5

 واخروٌ

أسخشراق انًسخقبم انسُاسٍ 

نؼراق يابؼذ داػش فٍ ظم 

 -كخاب-انًخغُراث انذونُت

 بانؼربٍ

 -جايؼت االَبار

يركس انذراساث 

 االسخراحُجُت

 https://www.uoanbar.edu.iq/CStrategicS/index.php ػهًُت 2012

 

ما بؼذ  -إقليُم كىردستان   يصطفً جابر فُاض 6

كاث حكىمت -االستفتاء وتحزُّ

مزكش رؤيا 

للذراساث 

 /http://ruyaa.cc/Page/3528 خارجٍ 2012
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 والبحىث /تزكيا بغذاد

ةٌ في آحاِر أ طزاِف  يصطفً جابر فُاض 7 قِزاء 

األسمِت السىريَِّت األبزِس، 

 وأبؼاِده ا الذوليَّتِ 

مزكش رؤيا 

للذراساث 

 والبحىث /تزكيا

 //http://ruyaa.cc/Page خارجٍ 2012

خارطت األسمت اليمنيت:  يصطفً جابر فُاض 8

 جذورها وبىاػخها

مزكش رؤيا 

للذراساث 

 والبحىث /تزكيا

 //http://ruyaa.cc/Page خارجٍ 2012

"تظاهزاث جنىب الؼزاق  يصطفً جابر فُاض 9

تقييم ألداء الحكىمِت 

 المنتهيِت واليتُه ا"

قضايا 

 ونظزاث/مصز

  خارجٍ 2012

http://hadaracenter.com                              / 

 

الؼقىباث األمزيكيت، وأحزها  يصطفً جابر فُاض 11

ػلى: فاػليت الذور اإليزاني 

 في المنطقت

مزكش رؤيا 

للذراساث 

 والبحىث /تزكيا

 //http://ruyaa.cc/Page خارجٍ 2012

ُز التذافُغِ اإلقليمّيِ  يصطفً جابر فُاض 11
"أ ح 

والذولّيِ ػلى إقليِم 

 كىردستان  الؼزاق",

مزكش رؤيا 

للذراساث 

 والبحىث /تزكيا

 //http://ruyaa.cc/Page خارجٍ 2012

في  2118انتخاباث مايى  يصطفً جابر فُاض 12

 الؼزاق, وآفاق التغييز,

مزكش رؤيا 

للذراساث 

 والبحىث /تزكيا

 //http://ruyaa.cc/Page خارجٍ 2012

 /  http://hadaracenter.com خارجٍ 2012قضايا التحالفاث الؼزاقيت  يصطفً جابر فُاض 13
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واإلقليميت وانؼكاستها ػلى 

 قضيَّت ي"كزدستان

  ونظزاث/مصز

االحتجاجاث الشؼبيت في  يصطفً جابر فُاض 14

بغذاد  والجنىب، وأحزها في 

 تحذيذ مستقبل الؼزاق

قضايا 

 ونظزاث/مصز

 /  http://hadaracenter.com خارجٍ 2012

 

االيٍ وانخذخم يجهس  دمحم دحاو كردٌ 15

 االَساٍَ فٍ سىرَا

يجهت االَبار 

نهؼهىو انقاَىَُت 

وانسُاسُت انؼذد 

(11) 

 https://www.iasj.net/iasj/article/157814 يحهٍ 2018

يُهج انالػُف فٍ فكر  أ.د. هادٌ يشؼاٌ ربُغ 16

 انًهاياث غاَذٌ

دراساث يجهت 

بُج  –االدَاٌ 

 انحكًت

  يحهُت 2018

يرحكساث حأسُس  أ.د. هادٌ يشؼاٌ ربُغ 17

انذًَقراطُت فٍ انؼراق يٍ 

 يُظىر انشباب انجايؼٍ

يجهت كهُت 

جايؼت  –انخجارة 

 اسُىط

  يحهُت 2018
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