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 ادلوسومة :  6106ندوتو العلمية الفصلية الثانية للعام  -عقد مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية 

 " التوازانت اإلقليمية والدولية يف ادلنطقة بعد االتفاق النووي بني أيران وجمموعة القوى الدولية " 

 الساعة العاشرة صباحاً وعلى قاعة اببل يف ادلركز   6106/ 5/ 00وذلك يف يوم االربعاء ادلصادف 

 منهاج الندوة 

 اللجنة التحضريية للندوة  الكلمة االفتتاحية : تلقيها أ.م.د سداد مولولد سبع / رئيس 

 رئيس اجللسة  : أ.د. خريي عبد الرزاق جاسم

 أ.م.د. صباح نعاس شنافة / مفهوم التوازن الدويل واالقليمي ووظائفو  الورقة االوىل: -

 يف العالقات الدولية                                                    

 الربيعي / التحالفات السعودية والسعي اىل دور   : أ.م.د. كوثر عباس الورقة الثانية -

 أقليمي جديد                                                                              

          :أ.م.د. عامر كامل أمحد / ادلوقف اخلليجي للتوازن االقليمي يف ادلنطقة                                    الورقة الثالثة -
 (0+5بعد االتفاق النووي االيراين مع الغرب )

أ.د.بيداء حممود أمحد و أ.م.د. عامر ىاشم / مستقبل الدور االيراين  بعد توقيع االتفاق النووي  الورقة الرابعة: -
 بني أيران والقوى الكربى وأتثرياتو يف التوازن االقليمي 

 اختتام أعمال الندوة    -

 التقديرية على ادلشاركنيتوزيع الشهادات 
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 األوراق ادلشاركة :

أ.م.د. عبد احلميد العيد ادلوساوي  و أ.م.د. رغد نصيف جاسم / االتفاق النووي مع ايران حتد  .0
 لألستقرار ام فرصة دائمة لتحقيق السالم يف منطقة الشرق األوسط 

 ان والقوى الدولية أ.م.د. دينا ىاتف مكي / مستقبل ادلنطقة بعد االتفاق النووي بني أير  .6
 أ.م.د. مىن حسني عبيد / االتفاق النووي االيراين وأثره يف التوازن االقليمي .3
 أ.م.د. صبا حسني موىل / أثر الربانمج النووي االيراين على دول جملس تعاون اخلليج العريب  .4
 شرق األوسط .أ.م.د. خلود دمحم مخيس / أشكالية التوازن االقليمي وأتثريه يف أستقرار منطقة ال5 .5
     أ.م.د. انظم نواف أبراىيم  و م. اسراء أمحد جياد / فكرة التوازن الدويل : دراسة يف ادلفهوم  .6

 واالبعـاد 
.أ.م.د. سداد مولود سبع / أختالل التوازن الدويل وأثره على التوازن االقليمي يف منطقة الشرق 7 .7

 األوسط 
أ.م.د. وداد جابر غازي وأ.م.د.غصون مزىر احملمداوي  / الربانمج النووي االيراين وأثره على     .8

 أمن اخلليج 
 اخلليجية –أ.م.د. أمحد االنباري / أتفاق الربانمج النووي االيراين وأتثريه يف العالقات االيرانية  .9

االيراين يف ظل التوازن . أ.م.د. تال عاصم فائق وم.م مشس ضاري كامل / االتفاق النووي  .01
 االقليمي والدويل 

أ.م د. مسرية حسن عطية وأ.م.د.  جنان صادق عبد الرزاق / التداعيات االقليمية وأتثريىا  .00
 على دول اجلوار وفق االتفاق النووي االيراين : دول اخلليج أمنوذجا

 ة والدولية أ.م.د. نغم نذير شكر / تركيا كقوة أقليمية مؤثرة يف التفاعالت االقليمي .06
 الغريب  –أ.م. وليد حسن دمحم / ادلوقف االسرائيلي من االتفاق النووي االيراين  .03
 م.د. سليم كاطع علي / التوازانت االقليمية بعد االتفاق النووي االيراين : رؤية مستقبلية  .04
بني  م.د. هناوند دمحم العلوي / نظرة على مفهوم التوازن الدويل وعالقة ذلك ابالتفاق النووي .05

 أيران والقوى الكربى 
 م.د. غصون مزىر حسني / مفهوم التوازن الدويل يف منطقة اخلليج العريب  .06
 م.د. ران علي الشجريي / توازن التهديد يف ضوء الربانمج النووي االيراين  .07
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م.ماجد محيد خضري / التوازانت االقليمية وأثرىا يف توازن القوى الدويل " الشرق األوسط  .08
 أمنوذجا ".

 م.م. سنان صالح الصاحلي / العراق وصراع توازن القوى االقليمي والدويل  .09
جاسم دمحم اخلزرجي / ادلتغريات الدولية واالقليمية  ادلؤثرة على االتفاق النووي محد م.م. .61

 االيراين 
 م.م. سند وليد سعيد / طبيعة التوازن االقليمي والدويل والعوامل ادلؤثرة فيو .60

 


