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) بغداد –محكمةةفصلیةمجلھ فكری-لمجلة ( الحكمة ةعضو الھیئة االستشاری.19
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عضو الھیئة االستشاریة العلمیة لمجلة مركز بحوث الشرق االوسط والدراسات المستقبلیة   -25

، جامعة عین شمس / جمھوریة مصر العربیة ، مجلة علمیة محكمة ربع سنویآ ، اعتبارآ من العدد 
. كانون الثاني / 2018 / 44

عضو الھیئة االستشاریة العلمیة لمجلة أشنونا ، مجلة فصلیة محكمة تصدر عن رابطة - 26
.2018/ 3/ 18في 42أشنونا للكفاءات العلمیة / العراق بموجب كتابھا ذي العدد 

أختیاري عضو أرتباط مع المفوضیة العلیا لحقوق االنسان في العراق ...ینظر الرابط :   -27

http://comed.uobaghdad.edu.iq/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8
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%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-
%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/?fbclid=IwAR3VX8xEgsDX-

iouPNOMQ9YhG1ZKM5_zUK8KKKpq6CeXMddp6G9ibmRf-wk
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في مجالت علمیة محكمة خارج العراق وداخلھ ،نشرت لي العدید من البحوث -
أھمھا : 

دور حزب االستقالل المغربي في حركة عدم االنحیاز ، المجلة التاریخیة المغاربیة ، تونس .1
. 1994لسنة 76–75، العدد 

-9عالل الفاسي المضمون القومي في فكره السیاسي ، مجلة آفاق عربیة ، بغداد ، العدد.2
. 1994لسنة 10

.1996لسنة4–3آفاق عربیة ، بغداد ، العدد التعددیة الحزبیة في المغرب ، مجلة .3
ینظر الرابط :

http://www.alkhabar.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%
-%D8%A9B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A
-%D9%81%D9%8A-%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_a
33699.html

لسنة 5مشروع النظام الشرق أوسطي : المخاطر و التحدیات ، مجلة آفاق عربیة ، العدد .4
1997.

، 2002لسنة 59یة محكمة )، العدد تقالید الحكم في المغرب ، مجلة اآلداب ،( علمیة فصل.5
تصدر عن كلیة اآلداب ، جامعة بغداد .

لبنان : بین تداعیات االنسحاب السوري واالنتخابات التشریعیة ، مجلة المستقبل العربي ، .6
. 2005حزیران / یونیو316بیروت ، العدد 

طور ، اآلفاق ، مجلة المستقبل العربي ، بیروت الحركة اإلسالمیة في المغرب : النشأة ، الت.7
. 2007أیلول /سبتمبر343، العدد 

أزمة سبتھ و ملیلیة بین المغرب وأسبانیا..الدوافع واألبعاد ، المجلة السیاسیة والدولیة .8
، تصد ر عن كلیة العلوم 2008–2007لسنة 7،(علمیة فصلیة محكمة )العدد 

لمستنصریة .السیاسیة ، الجامعة ا
المغرب وحركة العدل واإلحسان .. مرحلة فك االشتباك ؟ ، مجلة المستقبل العربي ، بیروت . 9

. ینظر : الرابط :2008مایو 351، العدد 
06.pdf-1http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/35

مكانة الدین في النظام الملكي بالمغرب ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ، بیروت ، العدد .10
. ینظر : الرابط :2008صیف 19

09.pdf-http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/19



4 | P a g e

من أجل خطاب ثقافي عقالني تجاه قضایا المنطقة العربیة ،المجلة السیاسیة والدولیة ، ( .11
–، تصدر عن كلیة العلوم السیاسیة 2009لسنة12علمیة فصلیة محكمة ) العدد 

الجامعة المستنصریة .
، مجلة المستقبل العربي ، بیروت ، القومي العربي في فكر عالل الفاسيأبعاد المضمون .12

. ینظر : الرابط :2009ابریل 362العدد 
-http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/45

oud%20karaw.pdf60%20mahm
النظام السیاسي .. بین جدلیة الثقافة الدیمقراطیة وبناء الشخصیة ، مجلة دراسات دولیة ، . 13

مركز الدراسات الدولیة ، ، تصدر عن2009لسنة 39(علمیة فصلیة محكمة ) ، العدد 
جامعة بغداد . ینظر: الرابط :

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60460
( علمیة موریتانیا بین تداعیات االنقالب العسكري واالنتخابات الرئاسیة ، مجلة األستاذ.14

جامعة –، تصدر عن كلیة التربیة أبن رشد 2009أكتوبر 95فصلیة محكمة ) العدد 
بغداد .

یاسیة في المؤسسات التعلیمیة ، المجلة السیاسیة والدولیة ،(علمیة فصلیة التنشئة الس.15
الجامعة –، تصدر عن كلیة العلوم السیاسیة 2010صیف 15محكمة ) العدد 
المستنصریة .

http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%85
%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B5%D8%
A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8

%B1%D9%88%D9%8A%22&uiLanguage=en

، مجلة المستقبل موریتانیة اإلسرائیلیة : من التطبیع إلى التجمید إلى القطعالعالقات ال.16
. 2010أیلول / سبتمبر 379العربي ، بیروت ،العدد 

/EmagazineArticles/mustaqbal_379http://www.caus.org.lb/PDF
75%20mahmoud%20karaw.pdf-_51

17-Mauritanian–Israeli relations: from normalization to freeze
to suspension

Contemporary Arab AffairsVolume 4 ,Issue1 ,2011

Mahmood al-Kurwy pages 30-50نشر البحث باللغة االنكلیزیة
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إدارة األزمة الدولیة .. المفھوم واألبعاد ، مجلة المعھد ،مجلة علمیة فصلیة- 18
2011العلمین للدراسات العلیا ، النجف ، العدد الخامس ربیع تصدر عن معھد 

العربیة للعلومالمجلةذاكرة االنقالبات العسكریة في موریتانیــا : الصراع على السلطة ،- 19
. ونشر البحث أیضا في : المجلة الموریتانیة 2011صیف 31السیاسیة ، بیروت ، العدد 

ینظر كذلك الرابط :. و2013سبتمبر –للعلوم السیاسیة ، موریتانیا ، العدد األول ، أیلول 

31mahmhttp://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/oulumsysasia
136.pdf-oud%20karawi%20118

، مجلة وجھة نظر، 1972وتداعیاتھ عام 1971المغرب ...دوافع وأبعاد االنقالب العسكري .20
. وینظر : الرابط :2012صیف 53( دوریة محكمة ) ، المغرب / الرباط ، العدد 

http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=arti
15&Itemid=10-56-22-09-12-&catid=12:2010-t-cle&id=39:

30بیت الحكمة ، بغداد ، العدد -ت األستاذ الجامعي ، مجلة دراسات فلسفیة .أفكار في مھما21
.ومنشور على الرابط :2012لسنة 

http://www.baytalhikma.iq/News_Print.php?ID=95

: الواقع والتحدیات ، نشر ضمن كتاب أعمال 2003العراق بعد عام النظام السیاسي في .22
جم جمال / جامعة السلیمانیة بالتعاون مع –المؤتمر العلمي الرابع لسكول العلوم السیاسیة 

11/4/2013-10فة الدیمقراطیة بتاریخ  امنظمة نفار لتنمیة ثق
( مجلة محكمة ، مجلة سیاسات عربیة رصد وتحلیل : التجربة البرلمانیة المغربیة السادسة.23

ینظر الرابط : .2014تشرین الثاني نوفمبر 11، الدوحة/ بیروت ، العدد )
-b11a-477c-91c0-http://www.dohainstitute.org/content/3195173d

32154e48b3dc

) ، المجلة التاریخیة ١٩٦١-١٩٥٦المعارضة الحزبیة في المغرب : النشأة والتطور ( . 24
.٢٠١٥یولیو / تموز / ١٦٠العدد المغاربیة ، تونس ، مجلة فصلیة محكمة ، 

مستحدثة للقرن الواحد والعشرین ، مجلة دراسات األدیان ، مجلة فصلیة فكر أبن بادیس آلیات . 25
ونشر في موقع : ،..2015دیسمبر / كانون االول ، 29محكمة ، بیت الحكمة ، بغداد ، العدد 

عبدالحمید بن بادیس ؛ ینظر الرابط : 
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-http://binbadis.net/2016/08/02/%D9%81%D9%83%D8%B1
-%D8%A7%D8%A8%D9%86
-A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%
-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%
-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-A9

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7

ونشر في : المجلة األفریقیة للعلوم السیاسیة / الجزائر .. ینظر 
الرابط:

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&vie
-53-22-09-12-catid=10:2010&-ibnbadis-w=article&id=457:

49&Itemid=7#.Vmh7otJ97IU

مجلة " سر ،1972- 1971موقف أحزاب المعارضة في المغرب من المحاولتین االنقالبیتین . 26
، كانون االول /           43من رأى " ، مجلة محكمة متخصصة بالدراسات األنسانیة ، العدد

.وینظر الرابط : جامعة سامراء / العراق .  –، تصدر عن كلیة التربیة 2015
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=107802

مجلة دراسات اجتماعیة "مجلة اإلنسان ...قراءة معاصرة ، الجامعة ونشر ثقافة حقوق.27
في       .ونشر ، 2015كانون الثاني 35العدد ،نصف سنویة محكمة ، بیت الحكمة ، بغداد 

، ومنشور على الرابط : 2016/ 4، 6في 5386جریدة الزمان ، الطبعة الدولیة ، العدد 
http://www.azzaman.com/?p=156178

. 15، ص2016/ 4/ 7في 5387ونشرتھ أیضا في طبعة العراق ، العدد 
، ینظر الرابط :  2016/ 4/ 9في 5389، في العدد 2ونشر ج

http://www.azzaman.com/?p=156510

.. الواقع واالفاق ، مجلة كركوك الیوم ، مجلة فصلیة 2003العالقات العراقیة المغربیة بعد .28
2015كانون اول / - / دیسمبر ٢٤علمیة ثقافیة ، العدد 

تشرین أول / –1997دور حزب العدالة والتنمیة في االنتخابات التشریعیة في المغرب .29
، مجلة محكمة متخصصة بالدراسات األنسانیة ، ، مجلة  " سر من رأى " 2016أكتوبر 

.2016أیلول / سبتمبر 46العدد
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، مجلة  " سر من رأى " وتداعیاتھ على المغرب ، 1906عام . مؤتمر الجزیرة الخضراء30
.2016كانون أول / دیسمبر 47مجلة محكمة متخصصة بالدراسات األنسانیة ، العدد

مجلة كركوك الیوم ، مجلة فصلیة علمیة . السیاسة الخارجیة للمغرب والعالقات مع العراق ، 31
.2016/ دیسمبر-/ كانون اول8٢ثقافیة ، العدد 

أعمال وقائعفينشردور الملك الحسن الثاني في االصالح السیاسي والدستوري بالمغرب ،.32
حركة تحت عنوان :2017/ 3/ 28–27التاریخ العلمي التخصصي األول للمدة مؤتمر 

.2017لكلیة االداب / الجامعة المستنصریة ، العراق ، في االصالح عبر التاریخ 

مجلة كركوك الیوم ، مجلة فصلیة الغزو الثقافي الفرنسي للجزائر .. الوسائل واالھداف ، .33
.8201/ آذار وحزیران / 34–33العدد علمیة ثقافیة ، 

، موافقة 1956–1953موقف االحزاب المغربیة من خلع ونفي السلطان محمد الخامس - 34
نشر من مجلة " سر من رأى " مجلة محكمة متخصصة  بالدراسات االنسانیة ) ، كلیة 

.2018/ 4/ 11في 201بموجب كتابھا التربیة / جامعة سامراء ، 

، مجلة 1985- 1983حزب االتحاد الدستوري : نشأتھ ونشاطھ السیاسي في المغرب - 35
، تصدر عن كلیة 2019لسنة 16الملویة للدراسات االثاریة ، مجلة فصلیة محكمة ، العدد 

االثار / جامعة سامراء 

:مؤلفاتي 
:، منشورة على الروابط1997- 1963التجربة البرلمانیة في المغرب أوال :

post.html-http://alkurwy.blogspot.com/2012/10/blog
http://forum.stop55.com/425764.html
http://www.bramjnet.com/vb3/showthread.php?t=1457169

ثانیا : عالل الفاسي: نھر من العلم الجاري والوطنیة الخالدة . كتاب : مجموعة باحثین ، إصدار 
، 2011مؤسسة عالل الفاسي بالتعاون مع المركز المغربي متعدد التخصصات ، فاس ، 

ونشر في موقع مغرس على الرابط :2011/ 2/ 25لم ، الرباط ، في نشر في جریدة الع
-http://www.maghress.com/alalam/38345
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14تونس انتفاضة التغییر ومعضالت النظام السیاسي ، كراسة استراتیجیة ، العدد : ثالثا 
.2013، شركة صبح للطباعة والتجلید ، بیروت 2013/ نوفمبر تشرین الثاني 

:الدراسات والمقاالت

أبعاد المضمون القومي العربي في فكر ،في أحدث دراسة نشرت في المستقبل العربي-1
. 17/4/2009في 21332العدد 17. نشر في جریدة العلم ، الرباط ،عالل الفاسي

على الرابط :ونشر في موقع مغرس 
http://www.maghress.com/alalam/12430

، نشر في جریدة العلم عالل الفاسي من رموزنا العربیة اإلسالمیة التي نعتز ونفتخر بھا-2
.8/5/2009في21350، الرباط ، العدد 

في موقع مغرس على الرابط :ونشر 
http://www.maghress.com/alalam/13395

الوضع السیاسي الموریتاني...مشاھد مستقبلیة ، جریدة القدس العربي ، لندن ،العدد -3
.2009/ 25/5في 6211

مة الوطنیة في المغرب. نشر في جریدة القدس العربي ، لندن محمد الخامس رمز المقاو-4
5/9/2009في 

ونشر في موقع الزواقین على الرابط :
topic-zaman.jeun.fr/t9241-http://zouakine

زال قندیل بن بركة یضيء دروب المغرب . نشر في جریدة القدس العربي ، لندن ، في ما-5
وعلى الرابط :2/11/2009

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C1b89.htm&stor
ytitle=%E3%C7%20%D2%C7%E1%20%DE%E4%CF%ED

D%D6%E%E1%20%C8%E4%20%C8%D1%DF%C9%20%E
D%C6%20%CF%D1%E6%C8%20%C7%E1%E3%DB%D1

%C8&storytitleb=%CF%20%E3%CD%E3%E6%CF%20%D
5%C7%E1%CD%20%C7%E1%DF%D1%E6%ED&storytitle

c=

الموقف الوطني في شخصیة عالل الفاسي . نشر في جریدة العلم ، الرباط ، العدد -6
لرابط :، ونشر في موقع مغرس على ا13/5/2011في 21973

http://www.maghress.com/alalam/41409
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المغرب والسكتة القلبیة .. امتحان إرادة وصنــاع التأریخ . نشر في موقع مركز النور في -7
، وعلى الرابط :8/8/2011

http://www.alnoor.se/article.asp?id=122636

نشر في موقع مركز النور في محمد الخامس حالة فریدة في تاریخ النظم الملكیة-8
،وعلى الرابط :20/8/2011

http://www.alnoor.se/article.asp?id=123884
وعلى الرابط :8/2011/ 20ونشر في صحیفة صوت الحریة في 

http://www.baghdadtimes.net/arabic/?sid=81660

نشر في جریدة التجدید ، الرباط ، –س وعبر درواالنتخابات التشریعیة في المغرب ..-9
.وعلى الرابط :27/11/2011

http://www.electionssurattajdid.com/index_d.php?info=136
بط :، وعلى الرا23/11/2011ونشر في موقع مركز النور في 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=134135
في 22289البعد الدولي في شخصیة عالل الفاسي ، نشر في جریدة العلم ، الرباط ، العدد -10

18 /5 /2012.
للعلوم السیاسیة على الرابط :وكذلك نشر في موقع المجلة األفریقیة 

http://www.bchaib.net/mas/index.php/index.php?option=com_conten
-22-09-12-&catid=11%3A2010-d-=115%3At&view=article&id

45&Itemid=2-55
،حوار ... جریدة الزمان ،الطبعة الدولیة ، لندن ، المغرب االستثناء في الربیع العربي-11

.2012/ 6/ 9في 4221العدد 
ونشر في موقع المجلة األفریقیة للعلوم السیاسیة على الرابط :

http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=frontpa
ge&Itemid=29&limitstart=70

المغرب وقیادة الملك محمد السادس ...االستثناء في الربیع العربي ، نشر في موقع-12
7/2012/ 31في فضاءات

http://www.fadaate.com/ar/news_view_5026.html
للعلوم السیاسیة وعلى الرابط :ونشر في موقع المجلة االفریقیة

http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&
31-52-22-09-12-&catid=9:2010-t-id=50:
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الوطنیة . ینظر الرابط :ثورة العشرین في العراق والوحدة -13
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&

view=article&t-id=266%3A -&-55-22-09-12-tid=11%3A2010ca
45&Itemid=2

.2013لسنة 5االستثمار في االنسان ، مجلة كلیة الطب الثقافیة / جامعة بغداد ، العدد - 14

/ 20في 4614مأزق الحكم في تونس ، جریدة الزمان ، الطبعة الدولیة ، لندن ، العدد - 15
، ینظر الرابط :15، ص 2013/ 9

http://www.azzaman.com/?p=44689
الزمان ،المفكر محمد فاضل الجمالي والشخصیات الوطنیھ في المغرب العربي ، جریدة -16

.16، ص 2013/ 12/ 28في 4694العدد 

وسلوك قادة جیش ، ینظر الرابط :ذاكرة دولةاالنقالبات في موریتانیا- 17
-07-45/2012-25-12-14-07-http://www.alqualima.net/index.php/2012
14-46-21-04-01-2014-11/3268-50-13-14

4865المغرب واجراءات الحداثة في العملیة الدیمقراطیة ، جریدة الزمان ، بغداد ، العدد - 18
.15، ص 2014/ 7/ 21في 

/ 16، ندوة في بیت الحكمة ، في الحاجة الى نظرة جدیدة–المغربیة –العالقات العراقیة -19
ینظر الرابط : ، 2015/ 9

http://www.baytalhikma.iq/News_Details.php?ID=350

، ینظر الرابط : 2016/ 7/ 24، جریدة الزمان ، بغداد ،في تجریم االنقالبات العسكریة -20
https://www.azzaman.com/azzamanmobile/index.php/archives/1668

40

/ 10/ 5في جریدة الزمان ، بغداد ، ،حزب العدالة والتنمیة بین رھان الدولة والشعب- 21
، ینظر الرابط : 2016

https://www.azzaman.com/?p=179642

، ینظر الرابط : 2017/ 1/ 19حفل تكریم في -22
http://coedu.uosamarra.edu.iq/news?ID=81
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ذات الصلة بالشأن أشرفت على عدد من رسائل الماجستیر والدكتوراه وال زلت
، ناقشت العدید من اطاریح الدكتوراه ورسائل الماجستیر السیاسي والتاریخي المغاربي 

وجامعة بابل في جامعة بغداد والجامعة المستنصریة وجامعة النھرین وجامعة تكریت 
معھد ووجامعة سامراء جامعة كربالء جامعة دیالى ووعة الكوفة جامجامعة الموصل وو

التحاد المؤرخین العرب والمعھد العربي التأریخ العربي للدراسات العلیا التابع
وفي المعھد ومعھد العلمین للدراسات العلیا ، للدراسات التربویة والنفسیة العلیا ،
.الدبلوماسي لوزارة الخارجیة / بغداد

السیاسیة في الشأن السیاسي ألمغاربي فيوالدراسات نشرت لي العدید من المقاالت -
/ الطبعة الدولیة وجریدة الزمانجریدة القدس العربي/لندن وجریدة العلم المغربیة

وجزائریة -ومغربیة -وبعض الصحف العراقیة ، مواقع االنترنت عراقیة وطبعة بغداد 
.

. مع القدیر .للتفضل باألطالع ...


