السيرة العلمية
األستاذ الدكتور داخل حسن جريو
أستاذ ھندسة السيطرة
والنظم اإللكترونية
عضو المجمع العلمي العراقي
عضو مراسل مجمع اللغة العربية السوري
عضو أكاديمية الدول النامية للعلوم /إيطاليا.
اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣـــﻝ:

داﺧﻝ ﺣﺳن ﺟرﻳو

ﻣﻛﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻳﻼد :اﻟﺳﻣـــﺎوة .١٩٤٢

أﺳﺗﺎذ ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺳﻳطرة واﻟﻧظم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺟﻳدﻫﺎ :اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻹﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ.

اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻹﺟﻣﺎﻋﻳﺔ :ﻣﺗزوج وﻟﻪ ﺑﻧت ووﻟدان .

المؤھالت العلمية
.١

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس شرف  B.Sc.Engﻫﻧدﺳﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻧدن ﻋﺎم .١٩٦٦

.٢

دﺑﻠوم ﺳﺗﻲ اﻧد ﻛﻠدز  A.C.G.Iأﻣﺑ﷼ ﻛوﻟﺞ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻧدن /أﻧﻛﻠﺗ ار  /ﻋﺎم .١٩٦٦
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.٣

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ  M.Techﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺎت  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑروﻧﻳﻝ  /أﻧﻛﻠﺗ ار ﻋﺎم .١٩٦٧

.٤

دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ  Ph.Dاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ و اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑروﻧﻳﻝ /أﻧﻛﻠﺗ ار ﻋﺎم .١٩٧٢

الخبرات الوظيفية
 .١ﻣﻌﺎون ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ﻣن .١٩٧٦/١٢/٤ -١٩٧٤/١٢/١

 .٢رﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ/ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ﻣن .١٩٧٨/٧/٣-١٩٧٦/١٢/٤
 .٣ﻣﺳﺎﻋد رﺋﻳس ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ﻟﻠﺷؤون اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣن  ١٩٧٨/٧/٣ﺣﺗﻰ .١٩٨٥/٣/٢١
 .٤رﺋﻳس ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ﻣن  ١٩٨٥/٣/٢٢ﺣﺗﻰ .١٩٩٣/٧/٣١

 .٥رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣن  ١٩٩٣/٨/١ﺣﺗﻰ .٢٠٠١/٩/٢
 .٦رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣن  ٢٠٠١/٩/٣ﺣﺗﻰ .٢٠٠٢/٥/٢٦

 .٧ﻣﺳﺗﺷﺎر دﻳوان رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣن٢٠٠٢ / ٥/٢٧ﺣﺗﻰ .٢٠٠٣/ ٤/ ٩

 .٨ﻧﺎﺋب رﺋﻳس اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ ﻣن أﻳﻠوﻝ  ٢٠٠٣ﺣﺗﻰ اب .٢٠٠٤
 .٩اﻣﻳن ﻋﺎم اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ ﻣن ﻧﻳﺳﺎن  ٢٠٠٤ﺣﺗﻰ اب .٢٠٠٤
 .١٠رﺋﻳس اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ ﻣن آب  ٢٠٠٤ﺣﺗﻰ ﻣﺎﻳس .٢٠٠٧

التقديرات
 .١ﺟﺎﺋزة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ  :أﺳﺗﻧﺎدا" اﻟﻰ ﻛﺗﺎب دﻳوان رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﻣرﻗم  ٢٨٥٨٦ﻓﻲ  /٩ﻣﺣرم ١٤١٠ /ﻫـ.
اﻟﻣﺻﺎدف /١٠آب١٩٨٩ /ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻛرﻳم اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﺑدﻋﻳن واﻟﻣﻔﻛرﻳن ﻓﻲ أﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﻳﺦ .١٩٨٩/٩/٣٠

 .٢ﻧوط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻌﺎﻟﻲ  /اﻟﻣرﺳوم اﻟﺟﻣﻬوري اﻟﻣرﻗم  ١٨٠ﻓﻲ .١٩٩٣/٨/٢٣
 .٣ﻧوط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻌﺎﻟﻲ  /اﻟﻣرﺳوم اﻟﺟﻣﻬوري اﻟﻣرﻗم  ٧٠ﻓﻲ .٢٠٠٠/٣/٣٠
.٤

وﺳﺎم اﻟﻌﻠم  / ٢٠٠١ /ﻗﺎﻧون رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء رﻗم  ١ﻟﺳﻧﺔ . ١٩٩٣

.٥

ﺷﺎرة اﻟﻌﻠم  / ٢٠٠١ /ﻗﺎﻧون رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء رﻗم  ١ﻟﺳﻧﺔ .١٩٩٣

.٦

وﺳﺎم اﻷﺳﺗﺎذﻳﺔ /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة .١٩٨٥

.٧

وﺳﺎم اﻷﺳﺗﺎذﻳﺔ /ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ . ٢٠٠٢

.٨

ﻣﻳداﻟﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛداﻧﺳك اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ  /ﺑوﻟﻧدا .١٩٩٠

 .٩راﺋد اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻷﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ  /ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ  /ﺑﻳروت.٢٠٠٥ /
 .١٠شھادة تقديرية من الجمعية الدولية للمترجمين واللغوين العرب.٢٠٠٩ /
 .١١شھادة تقديرية من وزارة اإلقتصاد الوطني  /سلطنة عمان .٢٠١٣/
 .١٢شھادة تقديرية من جمعية األكاديميين العراقيين  /أسترالي .٢٠١٦
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ھيئات تحرير المجالت العلمية
 .١رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣرﻳر اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة.

 .٢رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣرﻳر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ -اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ.
 .٣رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣرﻳر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ  -ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ .
 .٤رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣرﻳر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ .

 .٥رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣرﻳر اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺳﻳطرة واﻟﺣﺎﺳﺑﺎت واﻷﺗﺻﺎﻻت .

 .٦ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣرﻳر ﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ .

 .٧ﻋﺿو اﺳﺗﺷﺎري ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣرﻳر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻬﻧدﺳون – ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن.

 .٨رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣرﻳر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ-اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ .
 .٩ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣرﻳر ﻣﺟﻠﺔ International Journal of Real – Time Systems
إ.١٠عضو ستشاري ھيئة تحرير المجلة األوربية لتكنولوجيا علوم الرياضة.
 .١٠رئيس مجلس إدارة مجلة األكاديمي  /جمعية األكاديميين العراقين  /أستراليا.

الكتب المؤلفة
 .١برمجة الحاسبات األلكترونية للعلوم والھندسة )باللغة األنكليزية( مديرية دار الكتب  /جامعة البصرة
.١٩٧٦
 .٢أسس التصميم المنطقي وتطبيقاته  /مديرية دار الكتب  /جامعة البصرة .١٩٨٢
 .٣البرمجة بلغة فورتران  /مديرية دار الكتب  /جامعة البصرة .١٩٨٢
 .٤التصميم المنطقي للحاسبات األلكترونية وبرمجتھا بلغة الكول  /مديرية دار الكتب  /جامعة البصرة ١٩٨٤
.
 .٥أساسيات الحاسبة اإللكترونية  /مديرية دار الكتب  /جامعة البصرة . ١٩٨٨
 .٦ھندسة التحكم اآللي وتطبيقاتھا – مديرية دار الكتب  /جامعة الموصل .١٩٨٦
 .٧أحاديث من جامعة البصرة -دار الحكمة للطباعة والنشر  /جامعة البصرة .١٩٩٠
 .٨جامعة البصرة  ..أحداث ومواقف  /مركز وثائق البصرة .١٩٩٠
 .٩في التربية والتعليم  ..آراء ومالحظات  /المركز الثقافي /جامعة البصرة.١٩٩٠ -
 .١٠أيام في الذاكرة  ..مركز وثائق البصرة .١٩٩١
 .١١جامعة البصرة  ..ربع قرن من العطاء  /مركز وثائق البصرة .١٩٩٢
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 .١٢جامعة البصرة – سنوات العنفوان  /مركز وثائق البصرة .١٩٩٣
 .١٣الجامعة التكنولوجية – تاريخ وعطاء .٢٠٠٠
 .١٤المثقف العربي والتحديات المعاصرة ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ.٢٠٠٤
 .١٥التعليم الجامعي المعاصر  :توجھاته واتجاھاته ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠٠٤
 .١٦الھندسة والتقانة وافاق المستقبل ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠٠٤
 .١٧اوراق جامعية ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠٠٥
 .١٨كتابات ثقافية ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠٠٥
 .١٩دراسات في التعليم الجامعي ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠٠٥
 .٢٠دراسات في التعليم العالي ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠٠٦
 .٢١تطور التقانة عبر العصور ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠٠٦
 .٢٢الترجمة العلمية ومتطلبات التعريب ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠٠٦
 .٢٣بوابات المعلومات األلكترونية ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠٠٦
 .٢٤التعليم التقني في عالم متغير ـ منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .2010
 .٢٥التنمية المعرفية المستدامة  -منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠١١
 .٢٦العراق في أيامه الصعبة – منشورات دار دجلة – عمان – األردن – .٢٠١٢
 .٢٧التعليم التقني وبناء مھارات العمل  -منشورات دار دجلة – عمان – األردن –.٢٠١٢
. ٢٨ھندسة التحكم اآللي-دار دجلة للطباعة والنشر ،عمان  ،األردن .٢٠١٢ ،
-٢٩التعليم العالي – قضايا وأراء  -منشورات المجمع العلمي العراقي ـ .٢٠١٣
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 .٣٠ألعراق في زمن المحنة  /دار دجلة  /موزعون وناشرون  /عمان  /األردن .٢٠١٧ /
 .٣١التربية والتعليم في سلطنة عمان  /منشورات جامعة البصرة [ .٢٠١٥ /

 .٣٢تجليات فكرية في التربية والثقافة والعلوم
دار دجلة  /موزعون وناشرون  /عمان  /األردن .٢٠١٦/
 .٣٣التعليم العالي والبحث العلمي في العراق  ....النشأة والتوجھات
دار دجلة  /موزعون وناشرون  /عمان  /األردن

. ٢٠١٦/

 .٣٤رحلة في ذاكرة الزمن

دار دجلة  /موزعون وناشرون  /عمان  /األردن .٢٠١٨/

الكتب المترجمة
1. Basic Principles and Practice of Microprocessors.
نشر مديرية دار الكتب  /جامعة البصرة 1983
2. Microprocessors and Logic Design
مديرية دار الكتب  /جامعة البصرة ١٩٨٨
3. Microcomputers for Engineer.
مديرية دار الكتب  /جامعة الموصل – ١٩٨٩
باسكال  ،مقدمة في البرمجة المنھجية -دار الحكمة للطباعة والنشر  /جامعة البصرة 4. ١٩٩٢ -/
5. An Introduction to Electrical Instrumentation and Measurement systems.
-دار الحكمة للطباعة والنشر/جامعة البصرة

البحوث العلمية
ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:

1. Identification of A Program Segment From Memory of A Microprocessors,

5

Microprocessors and Microsystems England 1980.
2. Some Aspects of Multimicroprocessor Systems, Journal of the Institution
of Engineers (India), Vol.63 August 1982.
3. A Microprocessor Based Static Tester For Digital Integrated Circuits.
Int.J.Electronics,Vol. 54, No.6 England 1983.
4. Database Management in Microcomputer-Controller IC Tester,
Microprocessor and Microsystems, Volume 8, Issue 9, November 1984,
Pages 488–491.
5. A Microprocessor Data Base Design for Integrated Circuits,
Twenty Ninth International Symposium, Mini and Microcomputers their
Applications, Sant Feliu de Guixols, Gerona, Spain, June 25-28, 1985.
6. Simple IC Test Using a Database Technique. Microprocessors and
Microprosystems, Vol. 10. No.3, April 1986, England.
7. A Microcomputer Controlled EPROM Programmer. The Journal of the
Institution of Engineers (India), Vol. 6, August, 1986.
8. Education In CAT Through Miniprojects, EACT 90, Sant Feliu, Spain,
1990.
.. اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺣﻛم اﻵﻟﻲ.٩
.١٩٧٧ اﻟﻌدد اﻷوﻝ/ اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ/  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة/  ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ/ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
.  اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻣذﺟﺔ اﻟدﻣﺎغ وأﻧﻣﺎط اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﻠذاﻛرة.١٠
.١٩٩٥  اﻟﻌدد ﺻﻔر/  اﺗﺣﺎد ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ/ ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻟﺣﺎﺳوب
. أﺿواء ﻋﻠﻰ ﻫﻧدﺳﺔ ﺑراﻣﺟﻳﺎت اﻟﺣﺎﺳوب

.١١

.١٩٩٧  ﺗﻣوز/٦٢  اﻟﻌدد/ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻬﻧدس اﻷردﻧﻲ
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.١٢

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت … ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق ﻋرﺑﻳﺔ  /اﻟﻌدد ).١٩٨٨ (٢-١

.١٣

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ  /اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر /اﻟﻌدد اﻷوﻝ

.١٩٩٨
.١٤

ﺟوﻟﺔ اﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ أﻓﺎق ﻋرﺑﻳﺔ  /اﻟﻌدد .١٩٩٩ ٦/٥

.١٥

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق ﻋرﺑﻳﺔ  /اﻟﻌدد .١٩٨٨- ١٠/٩

.١٦

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻔﺗوح وﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت .

ﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ودور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت  /اﺗﺣﺎد ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  /ﻋﻣﺎن .١٩٩٩
.١٧

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وآﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ .

ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ  /اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ  /اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس واﻷرﺑﻌون . ١٩٩٩-
 .١٨اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .
ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق  /اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ﻋن ﺑﻌد  /اﻟﻌدد /٣ﻋﻣﺎن . ١٩٩٩
 .١٩ﻧﺣو ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ .
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ  /اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ /اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس واﻷرﺑﻌون .١٩٩٩
 .٢٠اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻼﻧﺗرﻧﻳت .
ﻧﺪوة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت واﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  /ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺼﺮة ١٩٩٩ -
21. Non – Uniform Arabic Speech Synthesis Unit Selection
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻬﻧدﺳﻲ اﻟﺛﺎﻟث /اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ  /آذار .٢٠٠٠
 .٢٢ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب واﻟﺟﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
–.٢٠٠٠آﻓﺎق ﻋرﺑﻳﺔ  /اﻟﻌدد ٨/٧
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Arabic character Recognition Using Freeman chain

23.

ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺑﺻرة  /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة  /اﻟﻣﺟﻠد  ،١٨اﻟﻌدد .٢٠٠٠ ٢
24. Text Processing Engine for Arabic Text-to – Speech Synthesis System
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺳﻳطرة  ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷوﻝ  ،اﻟﻌدد اﻷوﻝ .٢٠٠٠

25. Word Level Segment Duration For Arabic Text- to- Speech Synthesis Proceedings
of the Third Conference on Computers & Their Applications, Applied Science
University, Amman-Jordan, 2000.
 .٢٦ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  :اﻷﺳﺎﻟﻳب وآﻓﺎق اﻟﺗطور.
– اﻟﻳﻣن – اﻟﻣﻛﻼ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺿرﻣوت ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ  /ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺣوﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
2000.

 .٢٧ﻫﻧدﺳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺎت واﻟﺳﻳطرة واﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ..اﻟﻧﺷﺄة وآﻓﺎق اﻟﺗطور.
وﻗﺎﺋﻊ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷوﻝ اﻟﻣﺷﺗرك
ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟﻌﺳﻛري /داﺋرة اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻬرﻳن /ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ،ﺑﻐداد.٢٠٠٢،
 .٢٨أﺛر ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌرﺑﻲ .

اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌرﺑﻲ /ﺑﻳت اﻟﺣﻛﻣﺔ/ﺑﻐداد ٢٠٠٠/وﻗﺎﺋﻊ أﻋﻣﺎﻝ ﻧدوة ﺑﻐداد ﻋن اﻟﻌوﻟﻣﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ

 .٢٩واﻗﻊ وآﻓﺎق ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺣﺎﺳوب.

وﻗﺎﺋﻊ أﻋﻣﺎﻝ ﻧدوة اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ،داﺋرة اﻟﻌﻠوم اﻟﺻرﻓﺔ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ .٢٠٠٠
30. Unit Selection in Arabic Concatenative Synthesis Using Large Speech Database.
وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻘطري ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ-اﻷﻧظﻣﺔ اﻟذﻛﻳﺔ –اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ،ﺑﻐداد.٢٠٠٣،
31. Connection- Field Behavior of Brain Modeling and Human Intelligence powers
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺿرﻣوت ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ  /اﻟﻳﻣن .٢٠٠١ /

 .٣٢اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﻳﺔ.
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.٢٠٠٤ ﻟﺳﻧﺔ،٢ اﻟﻌدد،٥١ اﻟﻣﺟﻠد،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ
. دور اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ.٣٣
.٢٠٠٤ ﻟﺳﻧﺔ،٣ اﻟﻌدد،٥١ اﻟﻣﺟﻠد،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ

:ھندسة السيطرة والنظم
34. System Identification Msc, Thesis, Brunel University England, 1967.
35. State Variable Estimation PhD. Thesis, Brunel University England 1972.
36. An Appraisal of Model Control Theory. Bull.Coll.Eng.Vol 1, No. 1,1976.
37. The Practical Aspects of Model Control Theory Bull.Coll.Eng. Vol 2, No.1,1977.
38. The Eigenvalue Sensitivity problem, All India Conference on Control Systems. The
Institution of Engineers (India Calcutta, Feb. 1977)
39. A Comprehensive Study of the Eigenualue Sensitivity Assignment Problem. ALMuhandis, Serial 62, 1977.
40. Canonical Transformation of Linear Time Invariant, Multivariable Control Systems,
AL- Muhandis, Serial 82, 1982.
41. Computation of Spectral Densities from Correlation, Functions Using Small Digital
Computers, AL- Muhandis, Serial 28, 1982.
42. A Model Reference Adaptive Control Scheme with Direct Controllers
The Arabian Journal for Science and Engineering, University of Petroleum and Minorals,
Dhahran Saudi Arabia, April, 1985.
43. Assignment of Poles & Zeros Using Full Ronk Feedback Matrix for Linear
Multivariable Control Systems. Adv.Model, Simul: Vol.13, No.4, pp.:1-9,France,1988.
44.

A Model Reference Control Scheme with External Controllers

12th. International Congress for Statistics, Computer Science Social and Demographic
Research, Cairo Egypt, 28 March – 2 April, 1987.
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45. Poles Assignment of Linear Control Systems with Minimum Pole Sensitivity to Large
Plant Parsmeter Variation, Journal of Engineering & Technology, University of
Technology,Vol.5, No 3, 1998.
46. Model Tracking Eigenvalues and Eigenvectors Assignment .
Journal of Engineering & Technology, University of Technology, Vol.6, No 2, 1988.
47. Eigenvalue Assignment with Response Shaping, Thirteen International Conference
for Statistics, Computer Science, March 20,31, Vol.31.Vol.3, 1988. Cairo Egypt.
48. Eigenvalue and Eigenvectors Assignment with Response shaping Thirty Sixth ISMM
International Conference, Mini and Micro Computer and Their Applications, MIMI
1988,Gont Peliu de Guixols, Gerona,Spain.
49. A Model Reference Adoptive Control Scheme wit External Controlles. Engineering
Journal of Qatar University, Vol.2,1989.
50. Computer Control Systems State of the Art .
 ندوة التوجيھات الحديثة في تطور الحاسبات األلكترونية وأستخداماتھا/ أتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالتعاون مع
 مركز المعلومات الوطني١٩٩٥  عمان/ األردني
51. Development of Multilevel Delta Modulated Inverter Using Sliding Mode Control
Theory, Journal of Engineering and Development, University of AL-Mustansiriya, Vol. 0,
No.1 Baghdad, 1997.
..  دراﺳﺔ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟرﺻد.٥٢
.١٩٨٤  اﻟﻌدد اﻷوﻝ/  اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ- اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ/ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
.  ﺗﺻﻣﻳم رواﺻد ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺗﺣﻛم اﻵﻟﻲ اﻟﺧطﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺗﻐﻳرة ﻣﻊ اﻟزﻣن.٥٣
.١٩٨٤  اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ/  اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ- اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ/ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
..  ﺗﺻﻣﻳم ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ أﻗطﺎب ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺗﺣﻛم اﻵﻟﻲ اﻟﺧطﻳﺔ.٥٤
.  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ/ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
.  اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﻧﺎد أﻗطﺎب ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺗﺣﻛم اﻵﻟﻲ اﻟﺧطﻳﺔ.٥٥
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.١٩٨٨/٣  اﻟﻣﺟﻠد رﻗم/ اﻟﻘﺎﻫرة/ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻟﻺﺣﺻﺎء واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
.  ﺗﺻﻣﻳم ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺳﻳطرة اﻟﺧطﻳﺔ ﺑﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.٥٦
.١٩٨٨ ( اﻟﻘﺎﻫرة٣)  اﻟﻣﺟﻠد رﻗم/ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻟﻺﺣﺻﺎء واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
. اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ – ﺟوﻟﺔ اﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻟﻣراﺣﻝ ﺗطور ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺗﺣﻛم اﻵﻟﻲ.٥٧
. اﻟﻛوﻳت/ ١٩٩٠-١٤/  اﻟﻌدد/ اﻟﻣﻬﻧدﺳون
. ﺟوﻟﺔ اﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟروﺑوت اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.٥٨
١٩٩٥  عمان/ ٥٨  العدد/ مجلة المھندس األردني
 ﺑﻌض ﺗﻘﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ...  اﻻﺗﻣﺗﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.٥٩
١٩٩٧ –  بغداد/  المجلد الرابع واألربعون/  الجزء األول/ مجلة المجمع العلمي
60. learning Control Using Internal Model.
.٢٠٠١- اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ/  اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ/ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺳﻳطرة
61. Automation & Control Systems: State of the Art, The Symposium on Scientific
Research Outlook in Arab World and New Millenium, Science & Technology, Sharjah,
UAE, 2000.
62. Discrete Time MRAC System with Inproved Convergence, Journal of the Institution of
Engineers (India), Vol.64 August, 1983.

:اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬﻧدﺳﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
63. Continuing Engineering Education, The Iraqi Experience, 6th, World Conference on
Continuing Engineering Education, Brazil 1995.
64. The Role of Arab Academic and Professional Institution In Continuing Engineering
Education, Sixth World Conference on Continuing Engineering Education Brazil, 1995.
65. Industry University Interaction with Special Reference to Iraqi Experience.
World Congress of Engineering Educators and Industry Leaders, UNESCO/ Paris, 1996.
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 .٦٦مستقبل الدراسات الھندسية البحرية في القطر العراقي ..
 67-1978مجلة المھندس /جمعية المھندسين العراقية /العدد
 .٦٧لتعليم الھندسي في الوطن العربي وقفة تأمل  ..الواقع واآلفاق ..ندوة تطوير واقع التعليم الھندسي العربي /جمعية
المھندسين الكويتية بالتعاون مع اتحاد لعرب /الكويت١٩٨٧
 .٦٨خصائص المنھج الھندسي مع إشارة خاصة لمكوناته العلمية واإلنسانية .مجلة اتحاد الجامعات العربية  /عمان  /العدد
١٩٩٢-٢٧
 .٦٩الدراسات الھندسية والتكنولوجية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين .
بغداد  / ١٩٩٤المجلة العربية للتعليم التقني  /المجلد الحادي عشر
 .٧٠واقع وآفاق تعريب العلوم الھندسية في جامعات العراق.
والترجمة والتأليف والنشر /دمشق ١٩٩٥مجلة التعريب /العدد العاشر /المركز العربي للتعريب
 .٧١في الھندسة والتكنولوجيا  ..آراء ومالحظات .
مجلة المھندس األردني  /العدد  / ٥٦عمان ١٩٩٥
 .٧٢نحو جامعة تكنولوجية منتجة .
المجلد الثاني عشر  ١٩٩٥المجلة العربية للتعليم التقني /العدد الثاني من
.٧٣الجامعات التكنولوجية  ..سماتھا وآفاق تطورھا .
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /تونس / ١٩٩٥مجلة التعليم العالي /العدد األول /المجلد األول
 .٧٤مھندس القرن الحادي والعشرين..كيف نعده؟
مجلة المھندس األردني /العدد /٦٠عمان١٩٩٦٫-
 .٧٥دور الجامعات التكنولوجية في نقل وتوطيد التكنولوجيا.
مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات الھندسية  /المجلد الخامس عشر  /العدد األول – .١٩٩٨
 .٧٦دور الجامعات التكنولوجية في التنمية الصناعية للقرن الحادي والعشرين
المؤتمر العلمي السنوي التحاد الجامعات العربية  /صنعاء – ١٩٩٧
 .٧٧التعليم الھندسي ومواجھة تحديات الحصار
 1997وقائع المؤتمر الھندسي العربي الحادي والعشرون /اتحاد المھندسين العرب /ندوة البيئة األساسية المشتركة /بغداد
 .٧٨إجراءات علمية وتقنية تتطلبھا حياتنا في القرن القادم
مجلة آفاق عربية  /العدد  /٤تموز – آب١٩٩٧ -
 .٧٩التعليم الھندسي المفتوح عن بعد
 - 2000مجلة المھندس األردني  /العدد ٦٨
 .٨٠العلم والتكنولوجيا واآلفاق المستقبلية
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وقائع المؤتمر العلمي األول  /جامعة النھرين –٢٠٠٠
 .٨١بعض متطلبات إعداد المالكات الھندسية والتقنية
مجلة المجمع العلمي  /الجزء الرابع  /المجلد السابع واألربعون – ٢٠٠٠
.
 .٨٢بعض مراحل توطين التكنولوجيا وقائع المؤتمر العام الثاني عشر للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية /القاھرة ٢٠٠٠
 .٨٣الدراسات الھندسية المسائية  ..دراسة تقويمية مع إشارة خاصة لنتائج االمتحانات المركزية  ،وقائع الندوة العلمية
والتربوية الرابعة عشر  /جامعة الموصل .٢٠٠٠
 .٨٤دور الجامعات في التنمية العلمية والتكنولوجية
مجلة المجمع العلمي  /الجزء الثاني  /المجلد الثامن واألربعون – ٢٠٠١
 .٨٥التعليم الجامعي والتحديات الراھنة
وقائع المؤتمر الفكري السابع اتحاد التربويين العرب  /بغداد –٢٠٠٠
 .٨٦التعليم الھندسي وآفاق المستقبل
وقائع المؤتمر القطري األول للھندسة الميكانيكية وھندسة اإلنتاج والمعادن  /جامعة الكوفة – ٢٠٠٠
 .٨٧االستشارات العلمية الجامعية – واقعھا وآفاقھا المستقبلية
وقائع أعمال المؤتمر الھندسي االستشاري العربي األول في ظل المتغيرات الدولية /دمشق –٢٠٠١
 .٨٨المراكز التقنية االستشارية وخدمة المجتمع
المجلة العربية للتعليم التقني ،المجلد ،١٨العددان ٣و٤،٢٠٠١
 .٨٩دور البحوث العلمية في التطوير والتنمية
العربية للتربية والثقافة والعوم بالتعاون تخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي التطبيقي في الدول العربية ،المنظمة مؤتمر
وجامعة حلب ،حلب ،سوريا ٢٠٠٢،مع اتحاد الجامعات العربية
 .٩٠بعض معايير جودة التعليم التقني  ،المجلة العربية للتعليم التقني ،المجلد ، ١٩العدد .٢٠٠٢، ٢ ، ١
 .٩١العلم والتقانة واألبداع ،مجلة المجمع العلمي العراقي  ،المجلد  ، ٥١العدد . ٢٠٠٤ ، ٤
 .٩٢نحو جھد وطني للنھوض بالبيئة العلمية
مجلة المجمع العلمي العراقي ،المجلد  ،٥٣الجزء األول ،لسنة ٢٠٠٦
 .٩٣تقانات العالم القديم
مجلة المجمع العلمي العراقي ،المجلد  ،٥٣الجزء الثالث ،لسنة ٢٠٠٦
.٩٤نظرة تاريخية في التقانة االلكترونية
مجلة المجمع العلمي العراقي ،المجلد  ،٥٣الجزء الرابع ،لسنة ٢٠٠٦
 .٩٥تطور المواد وتقنياتھا عبر العصور
المجمع العلمي العراقي المجلد  ،٥٤الجزء الثالث ،لسنة  ٢٠٠٧مجلة
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التعليم الجامعي
 .٩٦ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس – اﻋدادﻩ وﺳﺑﻝ ﺗطوﻳرﻩ ..
ﻧدوة ﻋﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ /
ﺷﺑﺎط .١٩٨٣
 . ٩٧اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ – اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق..
ﻧدوة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ  /آذار .١٩٨٣
 . ٩٨اﻟﺑﺣوث اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻣﻊ أﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة .
ﻧدوة اﻟﺑﺣوث اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة  /ﺷﺑﺎط .١٩٨٠
 . ٩٩اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ  ..ﻧظرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ..
ﻣﺟﻠﺔ أﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ  /ﻋﻣﺎن – اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرﻳن.١٩٨٨ -
 . ١٠٠ﻗﺑوﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﻳن اﻟرﻏﺑﺔ واﻟﻣؤﻫﻼت ..
ﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ  /ﻋﻣﺎن  /اﻷردن  ..اﻟﻌدد .١٩٩٠ - ٢٠
 . ١٠١اﻟﺗدرﻳب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻊ أﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻬﻧدس /ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن

اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ.

 .١٠٢ﻗﺑوﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺳﺑﻝ ﺗطوﻳرﻩ ..
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ  /اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ  /دﻣﺷق-ﺳورﻳﺎ /اﻟﻌدد اﻟﻌﺎﺷر .١٩٨٩
 .١٠٣ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ أﻧﺗﻘﺎءﻩ وﺳﺑﻝ اﻋدادﻩ ..
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ  /اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ .
اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ  /ﺑﻐداد اﻟﻌدد .١٩٩١ ١٩
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 . ١٠٤اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق  ..رؤﻳﺔ واﻗﻌﻳﺔ ..
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻳن اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة .١٩٨٩
 . ١٠٥اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌراﻗﻳﺔ وآﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ..
اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﻧﻘﺎﺷﻳﺔ  /اﺗﺣﺎد ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ  /ﺑﻐداد .١٩٩٢
 .١٠٦اﺳﺗﻘرار اﻟﻛوادر اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ..
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ – ﺑﻐداد.
 .١٠٧ﺗﻘوﻳم أداء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة  ..دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ  /ﺑﻐداد.
 . ١٠٨اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌراﻗﻳﺔ وآﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ..
ﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ  /اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرون  /ﻋﻣﺎن .١٩٩٤
 . ١٠٩اﻟﺗراﺑط ﺑﻳن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﺣﻘﻝ اﻟﻌﻣﻝ .
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻌرﻳب  /اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس /اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌرﻳب واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﺗﺄﻟﻳف واﻟﻧﺷر  /دﻣﺷق .١٩٩٣
 .١١٠دور ﻣراﻛز ﺗطوﻳر طراﺋق اﻟﺗدرﻳس واﻟﺗدرﻳب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻳﻝ وﺗدرﻳب اﻷطر اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ.
ﻣﺟﻠﺔ أﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ – اﻟﻌدد اﻟﺣﺎدي واﻟﺛﻼﺛون  /ﻋﻣﺎن .١٩٩٦
 . ١١١اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن .
ﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ  /اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﻼ ﺛون  /ﻋﻣﺎن .١٩٩٧
 .١١٢ا ﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم  /ﺑﻐداد .١٩٩٦
 .١١٣اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋراق ﻣﺎﺑﻌد اﻟﺣﺻﺎر .
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ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ  /اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ  /اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث واﻷرﺑﻌون  /ﺑﻐداد. ١٩٩٦ -
 .١١٤ﻧﺣو ﻣدارس ﺑﺣﺛﻳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ .
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ  /اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ /اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ واﻷرﺑﻌون  /ﺑﻐداد.١٩٩٧ -
 .١١٥ﻣواﺻﻔﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺗرﺟم .
ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ .١٩٩٨
 .١١٦ﺑﻌض اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر .
ﻣﺟﻠﺔ آﻓﺎق ﻋرﺑﻳﺔ  /اﻟﻌدد .٢٠٠٠ ٦/٥
 . ١١٧اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﻣﺳون،اﻟﺟزء اﻷوﻝ،
.٢٠٠٣
 .١١٨اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻳن أزدﻳﺎد اﻟطﻠﺑﺔ وﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻣوﻳﻝ .
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺛﻼﺛﻳن ﻟﻣﺟﻠس أﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ  /ﺑﻳروت .٢٠٠٠
 . ١١٩ﺑﻌض ﻣواﺻﻔﺎت إﻋداد اﻟﻣﺗرﺟم اﻟﻌﻠﻣﻲ .
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ  /اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث  /اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻷرﺑﻌون .٢٠٠٠ -
 . ١٢٠واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌراق .
وﻗﺎﺋﻊ ﻣؤﺗﻣر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ  /اﻟﻘﺎﻫرة .٢٠٠٠
 . ١٢١اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﺑﻌض أﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ .
وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋدن .٢٠٠٠
 .١٢٢اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﻣواﺟﻬﺔ ﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻر.
ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ  /ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣدﺑﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  /اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس .٢٠٠٢ -
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 .١٢٣واﻗﻊ وآﻓﺎق ﺗﻌرﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.
ﻧدوة اﻟﺗﻌرﻳب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وآﻓﺎﻗﻪ  /اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ  /ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ .٢٠٠٤
 . ١٢٤اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ..ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ وﺑﻌض اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ/ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣدﺑﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ .٢٠٠٣
 .١٢٥اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ وﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ ﻟﺑﺣوث طﻠﺑﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎـ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔـ .٢٠٠١
 .١٢٦اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺻﻼح ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ،اﻟﻣﺟﻠد  ،٥١اﻟﻌدد  ،١ﻟﺳﻧﺔ

.٢٠٠٤

 .١٢٧ﻧﺣو ﺷراﻛﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﺣﻘﻝ اﻟﻌﻣﻝ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ ،اﻟﻌدد ، ٣٨ﺑﻳت اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد .٢٠٠٤،
 .١٢٨اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﻳر
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ،اﻟﺟزء اﻷوﻝ ،اﻟﻣﺟﻠد  ،٥٢ﻟﺳﻧﺔ .٢٠٠٥
 .١٢٩ﻧﺣو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘﺎﻧﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻرة
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد  ،٥٢ﻟﺳﻧﺔ .٢٠٠٥
 .١٣٠اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻷﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺗﻘﻼﻝ.
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﻣﺟﻠد  ،٥٢ﻟﺳﻧﺔ .٢٠٠٥
131. The Role of Iraqi Universities in the Technological Developments International
Association of University Presidents/ XIth Triennial Conference Brussais /11-14,
July/1999.
 .١٣٢ﻧظرة ﻓﻲ اﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
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ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد  ،٥٣اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻟﺳﻧﺔ .٢٠٠٦
. ١٣٣اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻬوض
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد  ،٥٤اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ ،ﻟﺳﻧﺔ .٢٠٠٧
. ١٣٤اﻟﻣواطن اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ووﺳﻳﻠﺗﻬﺎ .
ﻣﺟﻠﺔ  ١٨ﻧوﻓﻣﺑر /إﺻدار ﺧﺎص  /ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﺎن ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر  . ١٣٦ ٢٠٠٨/اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺑﻳن

دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون .إﺻدار ﺧﺎص  /ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﺎن ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر . ٢٠٠٨ /

 .١٣٥اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺑﻳن دوﻝ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون
إﺻدار ﺧﺎص  /ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﺎن ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر . ٢٠٠٨ /
ا . ١٣٦اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ .
اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس واﻟﺧﻣﺳون ،اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ،ﻟﺳﻧﺔ , . ٢٠٠٩ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ
. ١٣٧اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  /اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ  /ﻣرﻛز اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  /ﻣﺳﻘط . ٢٠٠٩ /
 . ١٣٨ﻧﺣو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ٕواﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  /اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس  /ﻣرﻛز اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ  /ﻣﺳﻘط /

. ٢٠١٠

 . ١٣٩إدارة ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺧﻣﺳون  ،اﻟﺟزء اﻷوﻝ  ،ﻟﺳﻧﺔ . ٢٠١٠
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 .١٤٠التنمية البشرية المستدامة في البالد العربية.
مجلة المجمع العلمي العراقي/المجلد الثامن والخمسون/الجزء االول.٢٠١١/
.١٤١التعليم ومتطلبات سوق العمل
مجلة المجمع العلمي العراقي  /المجلد  / ٥٨الجزء الثاني ٢٠١١ /
.١٤٢التعليم التقني وبناء مھارات العمل
مجلة المجمع العلمي العراقي ،الجزء الثالث والرابع -المجلد الستون ١٤٣٥ ،ھجرية –  ٢٠١٣م.

.١٤٣التعليم التقني في دول الخليج العربي
مجلة المجمع العلمي العراقي  /الجزء األول  /المجلد  / ٦٠لسنة .٢٠١٣
.١٤٤التغيرات المناخية وتداعياتھا البيئية
مجلة المجمع العلمي العراقي  /الجزء الثالث  /المجلد  / ٦١لسنة .٢٠١٤

.١٤٥اإلعالم في عصر العولمة
مجلة المجمع العلمي العراقي  /الجزء األول  /المجلد  / ٦٢لسنة ٢٠١٥

الرسائل الجامعية التي تم األشراف على أنجازھا :
الدبلوم العالي
Multimicroprocessore Systems Program Segment Identification, 1980.

1.

الماجستير
2. On Aspect of Observer Design, 1981.
3.
Design
Techniques
for
Rapid
Parameter
Identification
and
Model Reference Adaptive Control System, 1981.
4. Digital Computer Aided Design of Linear time Invariant Control System Via pole
Assignment Method, 1985.

الدكتوراه
5. Development of A multilevel Delta Sigma Modulated Inverter Using Sliding
Mode Control Theory,1996.
6. An Arabic Character Recognition System Using Freeman Chain,1996 .
7. A Medium Scale Based Brain Model With Pattern Recognition Implementation,
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1996.
8. Robot Learning Control of Manipulators using Internal Model 2000.
9. An Investigation of concatenative Arabic Text to speech system, 2000.
10. Optimal Architecture For Feedforward Network, 2000 .

الندوات والمؤتمرات العلمية التي تمت المشاركة فيھا
 -١ﻧدوة ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺗﺣﻛم اﻵﻟﻲ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ،ﻛﻠﻛﺗﺎ /اﻟﻬﻧد /ﺷﺑﺎط –  ١٩٧٧ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن اﻟﻬﻧود .

 -٢ﻧدوة اﻟوزراء اﻷورﺑﻳﻳن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﻋن اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ /ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺳﻛو /ﺑﻠﻐراد /ﻳوﻏﺳﻼﻓﻳﺎ /أﻳﻠوﻝ –
.١٩٧٩
 -٣اﻟﻧدوة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﻌﻧوان :
Microcomputer Application to Industrial Control.
ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن اﻟﻬﻧود– ﺷﺑﺎط – ١٩٨١/اﻟﻬﻧد – ﻛﻠﻛﺗﺎ
 -٤ﻧدوة ﺗﻌرﻳب اﻟﻌﻠوم  ،دﻣﺷق  /ﻧﻳﺳﺎن .١٩٨٢-
 -٥ﻧدوة ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ،اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ،اﻟرﻳﺎض  /ﺷﺑﺎط -
. ١٩٨٣

 -٦ﻧدوة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ  ،اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧرطوم ،اﻟﺧرطوم  /آذار – .١٩٨٣
 -٧ﻧدوة ﺗطوﻳر اﻟﻛوادر اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ،أﻛﺳﻔورد  /أﻳﻠوﻝ – .١٩٨٣

 -٨اﻟﻧدوة اﻟﻔﻛرﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟرؤوﺳﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ أﻗطﺎر اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻲ /ﺟدة . ١٩٨٥

 -٩اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺳﺎدس واﻟﺛﻼﺛون ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺎﻳﻛروﻳﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬﺎ  /أﺳﺑﺎﻧﻳﺎ. ١٩٨٨-

 -١٠ﻧدوة اﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ  /اﺗﺣﺎد ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ  /ﻋﻣﺎن –.١٩٩٣
 -١١ﻣؤﺗﻣر اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /دﻟﻬﻲ.١٩٩٥-

 -١٢ﻣؤﺗﻣر اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻧﻌﺎء  /ﺻﻧﻌﺎء – .١٩٩٧
 -١٣اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد .
اﻷﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  /ﻋﻣﺎن – .١٩٩٨
 -١٤اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ  /ﻋﻣﺎن – .١٩٩٨
 -١٥ﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد ودور وﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﺗﺻﺎﻻت .

20

اﺗﺣﺎد ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  /ﻋﻣﺎن ١٩٩٩
 -١٦اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣوﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ  /ﻋدن –. ٢٠٠٠
 -١٧ﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻷﻫﻠﻲ  /ﺻﻧﻌﺎء –. ٢٠٠٠

 -١٨اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷﺳﺗﺷﺎري اﻟﻌرﺑﻲ اﻷوﻝ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻣﺗﻐﻳﻳرات اﻟدوﻟﻳﺔ  /دﻣﺷق . ٢٠٠١ /
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻧدوات واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﻘطر.

الدراسات والمقاالت عبر وسائل األعالم
.١

اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٢/٨/٥

.٢

ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن  ..رؤﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٤/٢/١٥

.٣

اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ  ..ﻧﻣط ﺗﻌﻠﻳم ﻋﺎﻟﻲ اﻗﺗﺻﺎدي ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٤/٣/٥

.٤

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٤/٣/٩

.٥

اﻟﺑﺣوث اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ وﺑﻌض ﺳﺑﻝ اﻷﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٤/٣/٢١

.٦

اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ  ..ﻣﻔﺎﻫﻳم ﻋﺎﻣﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٤/٤/٤

.٧

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬﻧدﺳﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ..وﺟﻬﺔ ﻧظر  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٤/٤/٤

.٨

اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ اﻟﻌراق  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٤/٤/١٤

.٩

ﻧﺣو ﺧﺎرطﺔ ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ..أﻓﻛﺎر أوﻟﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٤/٤/٢٢

 .١٠اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟراﻫﻧﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٤/٥/٩

 .١١ﻋﺻر ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ..ﻋﺻر اﻟﺛورة اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٤/٥/١٨
 .١٢دراﺳﺎت ﻫﻧدﺳﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ  ..ﻫﻧدﺳﺔ اﻷﻧﺳﺎن اﻵﻟﻲ  ..اﻟروﺑوت  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٤/٥/٣٠
.١٣

اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ..ﻗﺿﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٤/٦/١٠

 .١٤ﻧﺣو ﺟﻬد وطﻧﻲ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٤/٦/١٣
.١٥

ﻣﻬﻧدس اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن  ..ﻛﻳف ﻧﻌدﻩ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٤/٧/٢

 .١٦دراﺳﺎت ﻫﻧدﺳﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ  ..ﻫﻧدﺳﺔ اﻷﺗﻣﺗﺔ واﻟﺗﺣﻛم اﻵﻟﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻌراق ﻓﻲ .١٩٩٤/٧/٨
 .١٧اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ  ..ﻣﺎذا أﻋددﻧﺎ ﻟﻬﺎ ،ﺟرﻳدة اﻟﻌراق ﻓﻲ .١٩٩٤/٧/٢٠
 .١٨اﻹدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ..ﺧواطر وﺗﺄﻣﻼت  ،ﺟرﻳدة اﻟﻌراق ﻓﻲ .١٩٩٤/٧/٢٦

 .١٩ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬﻧدﺳﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻌراق ﻓﻲ  ١٩٩٥/١/٢٨و.١٩٩٥/٢/٣
.٢٠

ﺗﻌرﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬﻧدﺳﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ  ..آراء وﻣﻼﺣظﺎت  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٥/٣/١٦

.٢١

ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌراق  ..ﺑﻌض آﺛﺎر اﻟﺣﺻﺎر ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٥/٣/٣١

.٢٣

ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ  ..ﻧظرة ﺟدﻳدة  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٥/٥/٥

 .٢٢اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ..وﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻝ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻌراق ﻓﻲ .١٩٩٥/٤/١٤
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.٢٤

ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ..ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑدون ﺟدران ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٥/٥/١٨

 .٢٥اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ  ..أﻓﻛﺎر أوﻟﻳﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٥/٩/١٨
 .٢٦اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ..وﺟﻬﺔ ﻧظر ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٥/٦/٩

 .٢٧ﺑﻌض اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﻠوم اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٥/١/٣
 .٢٨اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌراق  ..اﻷﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٥/١٠/٢٥
.٢٩

ﺟوﻟﺔ اﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟروﺑوت اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٥/١١/١٢

.٣٠

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣﻳوﻳﺔ  ..ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻐد  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٥/١١/٢٤

 .٣١ﻧﺣو وﻋﻲ ﺑﻳﺋﻲ أﻓﺿﻝ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ . ١٩٩٥/١٢/٣

 .٣٢اﻷﻧﺳﺎن اﻵﻟﻲ  ..ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻐد ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٥/١٢/٦

 .٣٣اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ  ..اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٦/١٢/٢٩
 .٣٤ﺣروب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ..ﻛﻳف ﻧواﺟﻬﻬﺎ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٦/٣/١٠

.٣٥

دور اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٦/٣/٢٥

 .٣٦اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﻔﻬﻣﻬﺎ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٦/٥/١٠

 .٣٧اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺟدواﻫﺎ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٦/٥/٢٠
 .٣٨اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ..ﺗﺑﻌﻳﺔ أم أﺻﺎﻟﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٦/٥/٢٤
 .٣٩ﻧﺣو ﻣدرﺳﺔ ﺑﺣﺛﻳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٦/٦/٧
.٤٠
.٤١

دور اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻧﻘﻝ وﺗوطﻳد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٦/٧/٤

اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻷﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٦/٨/٥

 .٤٢أﺿواء ﻋﻠﻰ ﻫﻧدﺳﺔ ﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺣﺎﺳوب  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻓﻲ .١٩٩٧/١/٣٠
.٤٣

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣﺻﺎر ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻓﻲ .١٩٩٧/٢/١٦

.٤٤

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬﻧدﺳﻲ وﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺣﺻﺎر ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٧/٣/٣٠

.٤٦

ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ..ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٧/١١/٢

.٤٨

اﻟﺗﻌﻠﻳم وﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٧/١٢/١١

.٥٠

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔﺗوح ﻋن ﺑﻌد  ..ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٨/٣/١٩

.٥١

ﺷؤون ﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ..اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٨/٣/٢٧

.٥٣

اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ  ..اﻷﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة اﻟﻌدد  ٩٥١٧ﻓﻲ .١٩٩٨/٦/٤

 .٤٥ﻧﺣو ﺟﻬد وطﻧﻲ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺗﻘﻧﻳﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٧/١٠/٢٦
 .٤٧ﻧﺣو ﺟﻬد وطﻧﻲ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٧/١١/٢٤
 .٤٩ﻧﺣو ﺟﻬد ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻵﻟﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٨/٣/٦

 .٥٢آراء وﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة اﻟﻌدد  ٩٤٩٧ﻓﻲ .١٩٩٨/٥/٧
 .٥٤ﺑﻌض ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﻣس واﻟﻳوم  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة اﻟﻌدد  ٩٥٢٣ﻓﻲ .١٩٩٨/٦/١٢

 .٥٥ﺑﻌض اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٨/٦/١٨
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.٥٦

ﺟوﻟﺔ اﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻧﺗرﻧت  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٨/٦/٢٥

 .٥٧اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺗﺑﺔ ﻗرن ﺟدﻳد ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٨/٧/٣
 .٥٨ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٨/٧/١٠
.٥٩

اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٨/٧/٢٣

.٦٠

ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة  /ﻗﻳد اﻟﻧﺷر.

.٦١

دور اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻝ وﺗوطﻳد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ.١٩٩٨/٨/١٦

 .٦٢ازدواﺟﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺳﺎﺳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﻳن  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٨/٨/٢٦
 .٦٣ﺗداﻋﻳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﻳد ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٨/٩/٩

 .٦٤ﻧﺣو ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ.١٩٩٩/١/٣٠

 .٦٥أﺿواء ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎﺳوب  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٩/٢/٢١
 .٦٦ﻋراﻗﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﺗﺎب ﻗرن ﺟدﻳد ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٩/٤/٢

 .٦٧ﻧﺣو ﻣراﺟﻌﺔ وطﻧﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٩/٤/٢٣
 .٦٨أﻣﻳرﻛﺎ وﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻌدواﻧﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﺗﻧزاف ﻛﻔﺎءات اﻟﻐﻳر ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٩/٨/١٠

 .٦٩اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺿرورة ﺗﺟﺳﻳد ﻣﻔﻬوم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ.١٩٩٩/٨/١٧
 .٧٠اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ – ﺑﻌض ﺳﺑﻝ ﺗﻌزﻳز اﻟﻧﻬوض واﻻزدﻫﺎر ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٩/٨/٢٦
.٧١

اﻟﺗﻘوﻳم واﻟﻘﻳﺎس آراء وﻣﻼﺣظﺎت  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ.١٩٩٩/٨/٣١

.٧٢

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻔﺗوح ﻋن ﺑﻌد – ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌرﺑﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ.١٩٩٩/٩/١٤

.٧٣

ﻟﻣﺎذا اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٩/٩/١٩

.٧٤

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﺳﻧد ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٩/١١/١١

.٧٥

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷﻫﻠﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .١٩٩٩/١١/١٥

 .٧٦اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ  ..دﻓﻌﺔ ﻗوﻳﺔ اﻟﻰ أﻣﺎم  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٩/١١/١٨

 .٧٧اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .١٩٩٩/٢١/١
.٧٨

دور اﻟﻛﻠﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٠/٢/٧

.٨٠

ﺗﻘﺎﻧﺎت ﺣدﻳﺛﺔ  ..ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟواﻗﻊ اﻻﻓﺗراﺿﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٠/٣/٨

.٨٢

ﺗﻌﺷﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .٢٠٠٠/٥/١٨

.٨٣

ﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ ﺗﻌرﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .٢٠٠٠/٦/٤

 .٧٩اﻟﻬﻳﺎﻛﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ  ..ﻧظرة ﻓﺎﺣﺻﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٠/١/١٢
 .٨١اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺑﻌض ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .٢٠٠٠/٤/١٣

.٨٤

دور اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .٢٠٠٠/٧/١١

 .٨٥اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ،ﺟرﻳدة اﻟﻘﺎدﺳﻳﺔ ﻓﻲ .٢٠٠٠/٨/١٣
.٨٦

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ  ..ﻧﻘﻼ" أم ﺧﻠﻘﺎ"  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٠/١١/١٣

 .٨٧ﻧﻘﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ  ..ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺟوﻫرﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٠/١١/٢٣
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 .٨٨واﻗﻊ وآﻓﺎق ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺣﺎﺳوب  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٠/١٢/١١
.٨٩

ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/١/٧

 .٩٠اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/١/١٨
.٩١

ﻟﻣﺎذا اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/١/٢٢

 .٩٢ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٣/١

 .٩٣اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ  ..اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت واﻷﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٢/٨
 .٩٤اﻟﺑﺣوث اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٢/١٥

 .٩٥ﺑﻌض ﺳﺑﻝ اﻟﻧﻬوض ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺣﺎﺳوب  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٣/١١
 .٩٦اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٣/١٥
.٩٧

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬﻧدﺳﻲ وآﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٤/٢٢

 .٩٨ﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٥/١٣

 .٩٩اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وآﻓﺎق ﺗطورﻫﺎ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٦/١٤
 .١٠٠ﺑﻌض ﺗﺣدﻳﺎت اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٦/٢٧
 .١٠١اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٧/١٢

 .١٠٢اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٧/٥

 .١٠٣اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٧/٢٦
 .١٠٤أﺿواء ﻋﻠﻰ ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﻣﻳﻛﺎﺗروﻧﻛس  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٨/٢٧
 .١٠٥اﻟﻛﻠﻳﺎت  ..ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وآﻓﺎق ﺗطورﻫﺎ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/٩/١٦

 .١٠٦اﻟدراﺳﺎت اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﺎم واﻟﺗﺧﺻص اﻟدﻗﻳق  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/١٠/١٠
 .١٠٧اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠١/١٢/٩
 .١٠٨اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢/١/٩

 .١٠٩اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ ،ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣزاﻳﺎﻩ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢/٢/٥
 .١١٠اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻘﺎﻧﺔ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢/٤/١٤

 .١١١أﺛر ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢/٤/٢٥
 .١١٢ﺗراﺑط اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢/٥/١٥

 .١١٣ﺗﻌﺷﻳق ﻋﻣﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ وﻣﻳدان اﻟﻌﻣﻝ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢/٥/٢٢
 .١١٤ﺗﻘﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢/٦/١٩
 .١١٥ﺑﻌض أﺧﻼق ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢/٦/٢٤

 .١١٦ﺑﻌض ﺳﺑﻝ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢/٧/٢٦
 .١١٧ﻧﺣو ﺟﻬد وطﻧﻲ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻌﺎت ﻋﻠﻣﻳﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ . ٢٠٠٢ / ٨ /٢٦
 .١١٨اﻟﺣﺎﺿﻧﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢ / ٩/٥

 .١١٩اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ..وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ . ٢٠٠٢/٩/١٩
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 .١٢٠اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٢ / ٩ /٢٦

 .١٢١اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ  ..وﻗﻔﺔ ﺗﻘوﻳﻣﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ . ٢٠٠٢ / ١٠ / ٣٠
 .١٢٢اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﻳﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ .٢٠٠٣ / ١ / ١٣

 .١٢٣ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ  ..وﺟﻬﺔ ﻧظر ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ . ٢٠٠٣ / ٢ /٢٦
 .١٢٤ﻓﺟوة اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،ﺟرﻳدة اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ . ٢٠٠٣

 .١٢٥ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗطوﻳر ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق  ،ﺟرﻳدة اﻟزﻣﺎن ﻓﻲ .٢٠٠٣/٧/١٠
 .١٢٦دور اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٧ / ٩/ ١، ٩٥٨٧

 .١٢٧اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ وﺣﻘﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد ٢٠٠٧ / ٩/ ٨، ٩٥٩٤
 .١٢٨ﺗﺄﻫﻳﻝ وﺗدرﻳب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻗﺻﺎد ﻣﺗﻐﻳر .ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٧ / ٩/ ١٥، ٩٦٠١

 .١٢٩اﻟﺣﺎﺿﻧﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ...ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٧ / ٩/ ٢٢، ٩٦٠٨
 .١٣٠اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ...ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻣﻳﺔ وﺗﻘﻧﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٧ / ٩/ ٢٩، ٩٦١٥
 .١٣١اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٧ / ١٠/ ٦، ٩٦٢٢

 .١٣٢اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ وﺗﺣدﻳﺎت اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٧ / ١٠/ ٢٠، ٩٦٣٦
 .١٣٣اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ...وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٧ / ١٠/ ٢٧، ٩٦٣٦

 .١٣٤اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٧ / ١١/ ٣، ٩٦٥٠

 .١٣٥اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ...ﻣراﻛز ﺟودة وﺗﻣﻳز ﻋﻠﻣﻲ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٧ / ١١/١٧، ٩٦٦٤
.١٣٦

اﻟدراﺳﺎت

اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ

اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳﺔ

ﺟرﻳدة

ﻋﻣﺎن،

اﻟﻌدد

٩٧٠٦

١٢/٢٩،

/

٢٠٠٧

 .١٣٧ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ...ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إﺑداع وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٨ / ١/٥، ٩٧١٣

.

 .١٣٨اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن ...اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻌرﻓﻳﺔ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٨ / ١/١٢، ٩٧٢٠

 .١٣٩ﻧﺣو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ وﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻳﺳرة ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٨ / ١/١٩، ٩٧٢٧

 .١٤٠دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٨ / ١/٢٦، ٩٧٣٤
 . ١٤١اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ١/٣، ١٠٠٧٧

 . ١٤٢ﻓﺟوة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ١/١٠، ١٠٠٨٤
 . ١٤٣اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ  ...اﻫﺗﻣﺎم دوﻟﻲ ﻣﺗزاﻳد ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ١/١٧، ١٠٠٩١
 . ١٤٤اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟواﻓدة ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ١/٢٤، ١٠٠٩٨
 . ١٤٥اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﻌرب وﻗﺿﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻣﺻﻳرﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد ٢٠٠٩ / ١/٣١، ١٠١٠٥
 . ١٤٦اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد .٢٠٠٩/ ٢/٧، ١٠١١٢
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 . ١٤٧ﻧظرة ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٢/٢١، ١٠١٢٦
 . ١٤٨ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٣/١٤، ١٠١٤٧
 . ١٤٩ﻣﺑﺎدرة ﻋﻣﺎن اﻟرﻗﻣﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٣/٢١، ١٠١٥٤
 . ١٥٠ﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٤/٤، ١٠١٦٨
 . ١٥١اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ ١٨/٤، ١٠١٨٢
 . ١٥١ﺑراءات اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٥/٢، ١٠١٩٦
 . ١٥٢اﻟوﻗود اﻟﺣﻳوي ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٥/٩، ١٠٢٠٣
 . ١٥٣اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٥/١٦، ١٠٢١٠
 . ١٥٤ﺗوطﻳن اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٥/٢٣، ١٠٢١٧
 . ١٥٥اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ...اﻟﺳﻳطرة اﻟﻧوﻋﻳﺔ وﺿﺑط اﻟﺟودة ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٦/٦، ١٠٢٣١
 . ١٥٦ﺑﻌض وﺳﺎﺋﻝ ﻧﻘﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٦/١٣، ١٠٢٣٨
 . ١٥٧إدارة ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٦/٢٧، ١٠٢٥٢
 . ١٥٨ﻧظرة ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٩/١٢، ١٠٣٢٩
 . ١٥٩ﺑورﺻﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ٩/٢٦، ١٠٣٤٣
 . ١٦٠ﺑورﺻﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ١٩/٣، ١٠٣٥٠
 . ١٦١اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ١٠/١٠، ١٠٣٥٧
 . ١٦٢اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘﺎرات ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ١٠/١٧، ١٠٣٦٤
 . ١٦٣اﻟﺗﺻﻧﻳف اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ١١/٧ ، ١٠٣٨٥
 . ١٦٤اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ١١/٢١ ، ١٠٣٩٩
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 . ١٦٥اﻟﺗﻌﻠﻳم وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠٠٩ / ١٢/١٢ ، ١٠٤٢٠
 . ١٦٦اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟدﻳد ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠١٠ / ١/١٦ ، ١٠٤٥٥
 . ١٦٧ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠١٠ / ٢/٦ ، ١٠٤٧٦
 . ١٦٨ﻧظرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬﻧدﺳﻲ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠١٠ / ٢/١٣ ، ١٠٤٨٣
 . ١٦٩دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد ٢٠١٠ / ٢/٢٠ ، ١٠٤٩٠
 . ١٧٠اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬﻧدﺳﻲ  ...ﻣراﻛز اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠١٠ / ٢/٢٧ ، ١٠٤٩٧
 . ١٧١اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ و اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد ٢٠١٠ / ٣/٦ ، ١٠٥٠٤
ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد  . ٢٠١٠ / ٣/١٣ ، ١٠٥١١التعليم والعمل 172.
 .١٧٣اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌراﻗﻳﺔ واﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎدم ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠١٠ / ٣/١٦ ، ١٠٥١٤
 . ١٧٤ﻧﺣو ﺟﻬد ﻋرﺑﻲ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻘطﺎع اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن ،اﻟﻌدد . ٢٠١٠ / ٤/٣ ، ١٠٥٣٢
.١٧٥مسيرة التعليم  ...أرقام ودالالت إصدار خاص بمناسبة إحتفاالت سلطنة عمان بالعيد الوطني األربعين .مؤسسة
عمان للصحافة والنشر واإلعالن. ٢٠١٠ ،
.١٧٦www.aljadidah.comالعراق في ذاكرة التاريخ دراسات /الجديدة
/ Published March 29, 2011
 .١٧٧سياسة التعمين  ...مراجعة وتقييم جريدة عمان ١٠/٢٠١١ /٤
.١٧٨المدينة العلمية والتقنية وافاقھا المستقبلية

جريدة عمان السبت  ١١من شوال ١٤٣٢ھجري الموافق  ١٠من سبتمبر  ٢٠١١م العدد ١١٠٥٧
.١٧٩مؤشرات القدرة التنافسية الدولية
جريدة عمان السبت  ٢٤من سبتمبر ٢٠١١
.١٨٠المشھد السياسي الراھن  ...إطاللة عابرة
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www.aljadidah.com

دراسات /الجديدة

.١٨١النقابات المھنية ومنظمات الشباب… أدوات التغيير المطلوب
الجديدة  /دراسات .٢٠١١ /٧ /٢١،
www.aljadidah.com
.١٨٢ﻧﺣو ﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﻌﻠﻳم ﺗﻘﻧﻲ وطﻧﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن اﻟﻌدد  ١١٠٤٣ﻓﻲ . ٨/2011/٢٧
.١٨٣نظرة في التعليم العالي الھندي
جريدة عمان السبت  ٣من مارس .٢٠١٢
.١٨٤نظرة في خطط اليابان العلمية والتقنية
جريدة عمان السبت  ٩من يونيو .٢٠١٢
.١٨٥التقنية الخضراء  ....تقنية صديقة للبيئة
جريدة عمان السبت  ١٤من يوليو .٢٠١٢
.١٨٦أوردغان  ...سلطان عثماني جديد
دراسات /الجديدة
/ Published January 2, 2012
www.aljadidah.com
.١٨٧مالحظات في تركيبة القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي
جريدة عمان . ٢٠١٢ /4 / 14 ،
.١٨٨الھندسة المستدامة إحدى سبل التنمية الصحيحة
جريدة عمان  ٢٨ ،من نيسان .٢٠١٢ ،
.١٨٩نظرة في خطط اليابان العلمية والتقنية
جريدة عمان السبت  ٩من يونيو .٢٠١٢
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.١٩٠ﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻌﻠوم واﻟﻬﻧدﺳﺔ
جريدة عمان2012 / ٣ / ٢٥
.١٩١ﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﻝ اﺧﺗﻳﺎر ٕواﻋداد طﻠﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ
ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن .٢٠١٢ /٤/٢٨ ،
.١٩٢لمحات من السياسة العلمية اليابانية
جريدة عمان العدد ١١٣١٨
 ٧من رجب  ١٤٣٣ھجري الموافق  ٨٢من مايو  ٢٠١٢م
.١٩٣البحث العلمي في البلدان النامية ترف فكري أم حاجة حقيقية ؟
جريدة عمان السبت  ١٨من جمادى األولى  ١٤٣٤ھـ .الموافق ٣٠من مارس
٢٠١٣م
.١٩٤التعليم العماني ....وقفة مراجعة
جريدة عمان ٢٠١٣ / ٤/ ٦
.١٩٥التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية
جريدة عمان األحد ٢٤ ،من جمادي اآلخرة ١٤٣٤ھـ.الموافق  ٥من مايو ٢٠١٣م.
.١٩٦التنمية الحضرية المستدامة
جريدة عمان األثنين ١٧ ،من رجب ١٤٣٤ھـ.الموافق  ٢٧من مايو ٢٠١٣م.
.١٩٧جودة الخريجين  ...مقياس لجودة التعليم
جريدة عمان الجمعة ١٥ ،من جمادي اآلخرة ١٤٣٤ھـ.الموافق  ٢٦من أبريل ٢٠١٣م.
.١٩٨الطاقة الحيوية  ...ھل نحن بحاجة إليھا ؟
جريدة عمان السبت ٤ ،من جمادي األولى ١٤٣٤ھـ.الموافق  ١٦من مارس ٢٠١٣م.
.١٩٩قراءة أولية في نتائج إنتخابات المجالس المحلية العراقية
جريدة عمان السبت ،غرة رجب ١٤٣٤ھـ.الموافق  ١١من مايو ٢٠١٣م.
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.٢٠٠شھادات مزيفة وجامعات وھمية
جريدة عمان الجمعة ٨من جمادي اآلخرة١٤٣٤ ،ھـ.الموافق  ١٩من أبريل ٢٠١٣م.
.٢٠١دور القطاع الخاص بتأھيل القوى العاملة الوطنية
جريدة عمان السبت ١٥ ،ذو القعدة ١٤٣٤ھـ ٢١ .سبتمبر ٢٠١٣م
.٢٠٢العراق  ..ھل ثمة بارقة أمل ؟
جريدة عمان السبت ٢٢ ،ذو القعدة ١٤٣٤ھـ ٢٨ .سبتمبر ٢٠١٣م
 .٢٠٣التدريب والتأھيل المھني
جريدة عمان السبت  ٧من ذي الحجة  ١٤٣٤ھجري الموافق  ١٢من اكتوبر  ٢٠١٣العدد .١١٨٢٠
 .٢٠٤نحو جھد وطني لتنمية الموارد البشرية
جريدة عمان السبت  ٢١من ذي الحجة  ١٤٣٤ھجري الموافق  ٢٦من أكتوبر  ٢٠١٣م العدد .١١٨٣٤
 .٢٠٥العراق ....حصاد عشرة سنين
ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن اﻟﺳﺑت  ٢٨ﻣن ذي اﻟﺣﺟﺔ ١٤٣٤ﻫﺟري ﻟﻣواﻓق  ٢ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر  ٢٠١٣م اﻟﻌدد .١١٨٤١
.٢٠٦تقدير الموقف وصنع القرار
جريدة عمان السبت  ٢٩من ذي القعدة  ١٤٣٤ھجري
الموافق  ٥من أكتوبر ٢٠١٣م العدد .١١٨١٣
 .٢٠٧التعليم العماني ....وقفة مراجعة
جريدة عمان ٢٠١٣ / ٤/ ٦
.٢٠٨التنمية الحضرية المستدامة
جريدة عمان األثنين ١٧ ،من رجب ١٤٣٤ھـ.الموافق  ٢٧من مايو ٢٠١٣م.
.٢٠٩التعليم المھني  ....نمط تعليمي جدير بالرعاية
جريدة عمان  :األحد  ١٥من ربيع األول  ١٤٣٤ھجري
الموافق  ٢٧من يناير  ٢٠١٣م العدد ١١٥٦٢
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.٢١٠ﻋض ﺳﺑﻝ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن اﻟﺳﺑت  ٢٨ﻣن رﺑﻳﻊ اﻷوﻝ  ١٤٣٤ﻫﺟري
اﻟﻣواﻓق  ٩ﻣن ﻓﺑراﻳر  ٢٠١٣م اﻟﻌدد ١١٥٧٥
.٢١١اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻳن ازدﻳﺎد اﻟطﻠب وﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد
ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن اﻟﺳﺑت  ١٢ﻣن رﺑﻳﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤٣٤ﻫﺟري
اﻟﻣواﻓق  ٢٣ﻣن ﻓﺑراﻳر  ٢٠١٣م اﻟﻌدد ١١٥٨٩
.٢١٢تنمية الموارد البشرية العمانية
جريدة عمان السبت  ٧من ذي الحجة  ١٤٣٤ھجري الموافق  ١٢من اكتوبر  ٢٠١٣العدد . ١١٨٢٠
 .٢١٣تسويق المنتج التعليمي الجامعي
جريدة عمان السبت  ١٢من محرم  ١٤٣٥ھجري الموافق  ١٦من نوفمبر  ٢٠١٣م العدد ١١٨٥٥
 .٢١٤بناء القدرات العلمية والتقنية الوطنية
جريدة عمان العدد ، ١١٩١٢األحد  ١٠من ربيع األول  ١٤٣٥ه.
الموافق  ١٢من يناير ٢٠١٤م .
.٢١٥تقنية النانو....تقنية تستحق اھتماما أكبر
جريدة عمان األحد  ١٧من ربيع األول  ١٤٣٥ھجري الموافق  ١٩من يناير  ٢٠١٤م العدد . ١١٩١٩
 .٢١٦التقنية الطبية الحيوية ....في متناول اليد
ﺟرﻳدة ﻋﻣﺎن اﻷﺣد  ٢٤ﻣن رﺑﻳﻊ اﻷوﻝ  ١٤٣٥ﻫﺟرﻳﺔ اﻟﻣواﻓق  ٢٦ﻣن ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠١٤م اﻟﻌدد ١١٩٢٦
 .٢١٧الترابط بين مؤسسات التعليم التقني وحقل العمل
جريدة عمان األحد  ٢من ربيع الثاني  ١٤٣٥ھجرية الموافق  ٣من فبراير  ٢٠١٤م العدد .١١٩٣٣
 .٢١٨بعض تحديات التعليم التقني في البلدان النامية
جريدة عمان األحد  ٩من ربيع الثاني  ١٤٣٥ھجرية الموافق  ٩من فبراير  ٢٠١٤م

31

 /العدد . ١١٩٤٠
.٢١٩

االنتخابات العراقية
جريدة عمان  /االحد ٢٠ ،جمادى األخر ١٤٣٥ھـ ٢٠ .ابريل ٢٠١٤م

.٢٢٠

التغيرات المناخية والتنمية
جريدة عمان ،االثنين ٢٨ ،جمادى األخر ١٤٣٥ھـ ٢٨ .ابريل ٢٠١٤م.

 .٢٢١اإلسھامات العلمية العربية واإلسالمية بين األمس واليوم
جريدة عمان /االحد ٤ ،رجب ١٤٣٥ھـ /٤ .مايو ٢٠١٤م.
.٢٢٢

اإلعالم بين الدعاية والموضوعية
جريدة عمان االحد ١١ ،رجب ١٤٣٥ھـ ١١ .مايو ٢٠١٤م.

.٢٢٣

تأثير التغيرات المناخية في البلدان العربية
جريدة عمان ،االثنين ١٩ ،رجب ١٤٣٥ھـ ١٩ .مايو ٢٠١٤م.

.٢٢٤

قراءة موضوعية في نتائج االنتخابات العراقية
جريدة عمان  /االثنين ٢٦ ،رجب ١٤٣٥ھـ ٢٦ .مايو ٢٠١٤م.

 .٢٢٥القنوات التلفازية الفضائية والمسؤولية األخالقية
جريدة عمان /االحد ٣ ،شعبان ١٤٣٥ھـ ١ .يونيو ٢٠١٤م.
 .٢٢٦نظرة في واقع العراق السياسي
جريدة عمان /االحد ١٧ ،شعبان ١٤٣٥ھـ ١٥ .يونيو ٢٠١٤م.
 .٢٢٧تداعيات التدھور األمني الراھن في العراق
جريدة عمان  /الثالثاء ٢٦ ،شعبان ١٤٣٥ھـ ٢٤ .يونيو ٢٠١٤م.
 .٢٢٨سقوط الموصل  ....ناقوس اإلنذار األخير
جريدة عمان /الثالثاء ٣ ،رمضان ١٤٣٥ھـ ١ .يوليو ٢٠١٤م.
.٢٢٩

العراق وشبح التقسيم
جريدة عمان  /الثالثاء ١٠ ،رمضان ١٤٣٥ھـ ٨ .يوليو ٢٠١٤م
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