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 صابر محمد فرح ةللدكتور                      

 

 معلومات عامة:
 صابر محمد  االسم الثالثي : فرح

  اذ مساعد ستاالمرتبة العلمية : 

 شيدابي  ر –كليةالتربيية  -قسيم اللةية الدرةيية العنوان الوظيفي : تدريسيية فيي

 / جامعة بةداة. نسانيةللعلوم اال

.التأريخ الحديث والمعاصرةكتوراه في التخصص العام :  

  

 :  البحوث والدراسات
 –تطور الموقف االمريكي من قضية التسوية . منن االتتاضةنة تىتنت اتانضة  ن    -1

صنضدية اريحض ، " تحليالت سوقية " ، تشر  دترية تعنت بضلشؤتن السيضسنية تاالقت

االتسن    الاضمعنة المستنصنرية ، ملنف بنضك بمركن   ، مرك  دراسنضت الشنرة

، بغننداد  1996دراسننضت الشننرة االتسنن  بمنضسنندة اتعشننضد قمننة مننر  الشنني   ننض  

1999   

 ،  6-5العندد الوجود العسكري االجندي في الوطن العربني ، مالنة افنضة  ربينة ، -2

 1999ى يران  –السنة الحضدية تالعشرتن،بغداد  ،مضيس 

، مالنننة كلينننة  1911- 1905لثنننور  الدسنننتورية فننني اينننران دتر المثشانننين فننني ا -3

 1999،السنة الثضتية ، بغداد ،تشرين الثضتي  6المعلمين ،  العدد 

 الشننرة االتسنن  بننين المنندلوخ التننضري ي ت تصننض د اال تمننض  الغربنني االقتصننضدي -4

 2001، د وك ، ى يران   77تاالستراتياي ، مالة متين ، العدد 

يلنوخ امؤتمر قمة  ند  االتحينضا المنعشند فني جننوي افريشينض قمة دتربضن ، دراسة ل -5

 1999،بغداد،  13، اتراة  ربية  ، العدد  1998

، مالة رتمنندير   1946- 1941 صاحضت من تضري  الشعب الكردي في ايران -6

 2000، 1، ك  142، العدد  تو  )المثشف الاديد(

 فرتسننية ، مالننة ر التنضري  فنني را  ا دي . ىننري السندعين فنني مننةكرات اديدنة  -7

 2000، 1، بغداد ، ك1، ج  119تكين ، العدد 

وقنف ، مالنة الم 1990- 1914الواليضت المتحد  االمريكية ت تا  ال ليج العربي -8

 1999، السنة الثضلثة ، بغداد ، كضتون ا تخ   18الثشضفي، العدد 

 د ،مالة المثشننف الاديننضي سننشوط تمننض  الشننض ،اتتاضةننة الكننرد فنني ايننران فنني ا شنن -9

 .    1999 2ك ،  143العدد 
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، اامة اتجالن تاتعكضسنضتاض  لنت الشضنية الكردينة فني تركينض)اتراة  ربينة( -10

 .  1999،مرك  دراسضت تبحوث الوطن العربي ،بغداد ، تيسضن  22العدد 

ة الشضنية الكرديننة فنني تركيننض بنين ال يننضر العسننكري تالتوجننا السننلمي ، اترا -11

 .1999،بغداد ، تيسضن 22 ربية،العدد

 ،،بغننداد  22ا تشننضخ اتجننالن خ ال يننضرات التركيننة ، اتراة  ربيننة ، العنندد -12

 .  1999تيسضن  

لعدد ، مالة االستضذ ، ا 1971-1963المعضرةة االيراتية لنمض  ىكم الشض    -13

 .1999، بغداد ، ايضر  14

 

التحديث في العراة في  اند مندىب بضمنض ، بحنث الشني فني المنؤتمر العلمني  -14

ايضر تبحننوث الننوطن العربنني ، الاضمعننة المستنصننرية ، بغننداد، تلمركنن  دراسننض

2001.  

الاننةتر االقتصننضدية للحننري اال ليننة االمريكيننة ، بحننث الشنني فنني الموسننم   -15

، ، الاضمعنة المستنصنرية، بغنداد لمرك  دراسنضت تبحنوث النوطن العربني الثشضفي

2000. 

ون ار  كلنتن نضصر السيضسة االمريكية في المنطشة العربية من تجاة تمنر اد -16

طن ، بحننث الشنني فنني الننندت  العلميننة السنننوية الثضتيننة لمركنن  دراسننضت تبحننوث الننو

 . 2003مضيس  17-16المريكية( بتضري  ا –العربي بعنوان ) العالقضت العربية 

التحننرك االسننرا يلي فنني جماوريننضت اسننيض الوسننطت ، مالننة افننضة  ربيننة ،  -17

 .  1999اي  -، بغداد ، تموا  8- 7العددان 

ا ن ركة المشضتمة االسالمية ) ىمضس( الاةتر،اليضت الصراع ، الواقع النرى -18

 . 1999بغداد ، كضتون االتخ  15، مالة االستضذ ، العدد 

مالننننة العلننننو  ،  1958- 1921النشننننضط الثشننننضفي الياننننودي فنننني العننننراة  -19

 2014، بغداد ،  2االجتمض ية ، العدد 

مالة  ،  7ت6لتركية ، العددانا–صنض ة الشرار في تركيض تالعالقضت العربية  -20

 . 1999دراسضت تبحوث الوطن العربي، بغداد ، 

غننداد ، ،ب16االتنندفضع االمريكنني تحننو النندالد العربيننة ، مالننة االسننتضذ ، العنندد  -21

1999  . 

ة الوطن العربي تجماوريضت اسنيض الوسنطت االسنالمية . الواقنع النرا ن افنض -22

طن ضتينة لمركن  دراسنضت بحنوث النوالمستشدل ، بحنث الشني فني النندت  السننوية الث

 . 2000 2ك 27-26العربي بعنوان ))الوطن العربي تاسيض (( بتضري  

دراسننة تضري يننة ، مالننة كليننة  1946- 1941المسننةلة الشوميننة فنني ايننران  -23

 .  2000، بغداد ، ى يران  6التربية ، العدد 

نة السنن ، 258الشنندس ت ي ننة ا مننم المتحنند  ، مالننة المسننتشدل العربنني، العنندد  -24

 .  2000، بيرتت ،اي  23

،  12رايننة امريكيننة للمننض ر  االسننالمية ، مالننة مننؤتن االتسنن  ، العنندد  -25

 . 2000بيرتت ،  اي 
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ت المحننضفمون الانندد خ  االيننديولوجيض تالر ضتننضت  السيضسننية ، بحننث قنند  النن -26

مركنن  دراسننضت تبحننوث الننوطن العربنني ةننمن ال طننة الدحثيننة السنننوية للمركنن  

 . 2000للعض  

لنمننض  السيضسنني فنني ايننران خ  نضصننر الشننو  تتشننضط الضننعف خ  انند محمنند ا -27

بضتمي اتموذج تطديشي ،  بحث قند  النت مركن  دراسنضت تبحنوث النوطن العربني 

 .  2000ةمن ال طة السنوية للمرك  للعض  

ترقنة  ،االامة الصومضلية خ دراسنة تحليلينة لانةتر االامنة تافضقانض المسنتشدلية  -28

ت  العلميننة لمركنن  دراسننضت تبحننوث الننوطن العربنني ىننوخ بحثيننة الشيننب فنني الننند

 . 2001ى يران  16االامة الصومضلية بتضري  

نندت   ض   لت اتتاضةة االقصت ) قراء  تحليلية (، ترقنة بحثينة الشينب فني ال -29

العلمينننة التننني  شننندت فننني مركننن  دراسنننضت تبحنننوث النننوطن العربننني   الاضمعنننة 

 .  2001 9 26ةة االقصت بتضري  المستنصرية بمنضسدة مرتر  ض   لت اتتاض

- قنراء  تضري ينة . 1967االسنرا يلية بعند العنض  الشدس تم ططنضت التاويند  -30

 .2001تشرين االتخ  2  -تكريب -دادسيضسية ،مؤتمر الشدس السنوي الثضلث ،بغ

ينة المثشاون االيراتيون تدتر م السيضسني فني الشنرن التضسنع  شنر ، مالنة كل -31

 .  2002  2،بغداد ،ك 1نصرية ، العدد التربية ، الاضمعة المست

ر قضضيض الحدتد تاالقليضت من المنمنور الشنومي خ بحنث الشني فني تندت  تطنوي -32

االيراتيننننة الننننةي  شنننند فنننني مركنننن  الدراسننننضت الدتليننننة  –العالقننننضت العربيننننة 

 .  2002كضتون الثضتي  27-22تاالستراتياية في طاران للاتر  

مية ، مالنننة منننؤتن  ربينننة ، العنننري تجماورينننضت اسنننيض الوسنننطت االسنننال -33

 . 2002الشض ر ،

كوكضت ،  سنن، مالننة الم 1914- 1839النشننود العراقيننة . دراسننة تضري يننة ،  -34

 . 2003، بغداد ،  2عدد ال

، تقننض ع  1947-1946الدننضرااتيون فنني ماضبننضد فنني ةننوء الوقننض   العراقيننة  -35

 .  2003، اربيل ،  2مؤتمر الةكر  الم وية للصحضفة الكردية ، ج

 ،ربننة فنني ...الواليننضت المتحنند  االمريكيننة تالوةننع الكننردي فنني العننراة مشض -36

تياية ترقة بحثية الشيب في الندت  التني  شند ض مركن  ال منضن للدراسنضت االسنتيرا

 .  2004كضتون الثضتي 21بتضري   

ؤتمر الادرالية . معوقضت الدابل تتحديضت ال ضرج ، ترقة بحثية الشيب فني من -37

اسنضت  ن تبيضرات المستشدل  النةي  شند  مركن  ال منضن للدرالعراة خ الواقع الرا

 .  2004اذار  9-8االستراتياية  بتضري  

انننض الكردينننة . راينننة تشدينننة لواقنننع  نننة  العالقنننضت تافضق –العالقنننضت العربينننة  -38

 14بتنضري   لمركن  كنضت  الثشنضفيترقة بحثية الشيب في الندت  الثشضفينة  المستشدلية ،

 . 2004ذار ا

 ايةاسنتراتي كردية في العراة .... راية مسنتشدلية ، مالنة دراسنضتالشضية ال -39

 .2006ين الثضتي ، بغداد ، تشر 1ددعال، 
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سننضت ة ، مالننة دراقليمينناالىننتالخ االمريكنني للعننراة تتدا يضتننا العربيننة تاال -40

نة االتلننننننت ،  مننننننضن ، صننننننيف سنننننن، ال 33-23، العننننننددان مننننننرة اتسننننننطية 

 . 2006تبريف

 الكولوتينضلي الدريطنضتي فني كردسنتضن العنراة .صاحضت منن تنضري  التغلغنل  -41

شني ، بحث ال 1941-1914الشي  محمود الحايد تالسيضسة الدريطضتية في العراة 

ي فنالنةي  شند فني اربينل تحنب  ننوان " السيضسنة الدريطضتينة  العلمني في المؤتمر

 . 2006تيسضن  2العراة بين الحربين العضلميتين " بتضري  

دد عال التركية ، مالة مؤتن االتس  ، –قضت العراقية الدعد الكردي في العال -42

 .  2006، بيرتت ، 34

ي ي الشرة االتسن  تال لنيج العربنصاحضت من تضري  التغلغل الكولوتيضلي ف -43

 .2009غداد،،ب 12،العدد  الة "التضري  تاالقضر"م  ،

س الشدس في سيضسة االدارات االمريكية من االىتالخ ىتت ا تراف الكنوتغر -44

 .2013، بغداد ( مستشدلالعري تال) تشر سرا يل . ريكي بضلشدس  ضصمة الاالم

 - سيضسية في االامة العراقية –العراقية التركية .قراء  جيو  العالقضت -45

كننن  التركينننة الرا ننننة . ترقنننة بحثينننة الشينننب فننني النننندت  العلمينننة التننني اقضمانننض مر 

 2007ستراتياية في بغداد في مدضط  الدراسضت اال

لشني ااالمريكية.مشضربضت المصضلح تتشضطعضت السيضسنة ،بحنث –الكردية القضت الع -46

يكسنيتر في مؤتمر الرابطة الدتلية للدراسضت العراقية المعضصر  النةي  شدتنا جضمعنة ا

 . 2008مضيس  16-13الدريطضتيةبضلتعضتن مع جضمعة فيالدليايض االردتية للاتر  

 العنراة، تحنديضت الحنري المسنتمر  فني تالطاولة في العنراة فني مواجانة المرأ -47

 .2012مالة العلو  االجتمض ية ،العدد االتخ،بغداد،ربيع 

د  النت بحنث قنالعالقنضت الدتلينةخاالتحضد االتربني اتموذجنض،  الشنو  االقتصنضدية ت  -48

  .2013، بيرتت ،كلية الحشوة تالعلو  السيضسية في جضمعة بيرتت العربية 

ي فني بحنث الشنراتياية اقليميض تدتلينض تموقنع العنري منانض، بيضرات تركيض االست  -49

د  المؤتمرالنندتلي المعنننونخ العننري تتركيننضخالاوار التننضري ي تالاغرافنني، الننةي  شنن

مننضرس  19_ 18المركنن  العربنني لالبحننضث تالسيضسننضت فنني الدتىننة  قطننر بتننضري  

2011  . 

لحشنوة اكلينة  لثشنضفي فنيالموسنم ا ة االقليمينة، بحنث قند  النتافغضتستضن فني الدي ن  -50

  .2011،اذار ،بيرتت تالعلو  السيضسية في جضمعة بيرتت العربية 

ربي التطورات السيضسية الدابلية في الدحرين،مالة دراسضت تبحوث الوطن الع  -51

  .2006،بغداد،19_18،العدد

  القنضت كردسننتضن مننع تركيننض تاقر ننض  لنت  القضتاننض مننع الحكومننة المرك يننة فنني -52

كمنة د،بحث الشي في المؤتمر المشترك بنين قسنم الدراسنضت السيضسنية فني بينب الحبغدا

ين تشنر 12-11فني اربينل ،في بغداد تكلية الشضتون تالسيضسة في جضمعة صالح الدين 

  . 2013، اربيل  2013الثضتي توفمدر 

ية لمواىاة،مالننة دراسننضت سيضسننديضت تاليننضت االشنندضي تالعولمننة الثشضفية،التحنن -53

   .2015،بغداد،30راتياية،العدد تاست
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،امكضلية الندتر تالموقنف منن ضفة العربية راية تشدية لسوسيولوجية المثشف تالثش  -54

 Journal of Islamic Studies and Thought for التحننديضت الرا نننة، 

Specialized Researches, VOL3,NO.4, 2017.. 

 مالنة دراسننضتية االسنرا يلية ، سنوالشندس بنين م ططنضت التاويند تمشننضريع الت – 55

 . 2017، السنة العضمر  ، بغداد، كضتون االتخ تاستراتيايةسيضسية 

، مركنن   8،مالننة قضننضيض سيضسننية ، العنندد ترامننب تاالسننتشالخ الكننردي دتتضلنند  –56

 . 2018جضمعة بغداد، بغداد ، –الدراسضت الدتلية 

لشني فني   تددخ السيضسضت، بحث ادتتضلد ترامب تايران خ استمرار الوةع الشض م ا -57

غنداد ، المؤتمر العلمني لشسنم الدراسنضت السيضسنية تاالسنتراتياية فني بينب الحكمنة  ، ب

 . 2017كضتون الثضتي 

يض دتتضلد ترامب تال ليج العربي خقواسم مشتركة تمكوك متصض د  ، مالة قضنض -58

 . 2017داد ، جضمعة بغداد، بغ –، مرك  الدراسضت الدتلية 6سيضسية ، العدد 

ة، سيضسنني-تركيننض بعنند اىننتالخ  ارينخالتحننديضت تال يننضرات المتضىننة. مشضربننة جيننو -59

في فني بحث الشي في المؤتمر الدتلي المعننونخ "التطاينر العرقني تالتغيينر النديمو را

 .  2018 12 4-2 ارين" ، ،مرك  رتج افض للدراسضت االستراتياية، 

يوي ، في المنتد  العلمي االسن ، بحث الشيالالتاالبعضد تالد ىوار الحضضرات خ -60

 . 2018  28-22اتوتيسيض 

 راية امريكيةللشنرة االتسن  فني  اند ترامب.ا نضد  ترتينب لالتةنضع ا  اتانض  -61

ون ،بغننداد،كضت37تحنو م ينند منن االت الة،مالننة دراسنضت سيضسننية تاسنتراتياية،العدد 

 .2018االتخ 

ر بحث مشدوخ في المؤتم يضرات المتضىة ،ىوار الحضضرات خاالمكضليضت تال _62

سنضس االدتلي الموسو خ العلو  االتسنضتية تاالجتمض ينة قضنضيض معضصنر  _ التكضمنل 

 . 2019توفمدر تشرين االتخ  3 -1المعرفة ، الةي سينعشد في برلين المضتيض في 

ة ايننران تاالتاننضة النننوتي بننين اسننتراتياية التصننعيد تبيننضرات المواجاةمالنن_ 63

 2019conference ,JUG Special Issue,thعة كرميضن، جضم
5 

اسنننتراتياي تتنننةقير   لنننت السيضسنننة ال ضرجينننة -_ اتدتتيسنننيض خ الموقنننع الاينننو64

ينب االتدتتيسية ، بحث مشدوخ للنشر في مالنة " دراسنضت سيضسنية تاسنتراتياية" ب

 .2018الحكمة ، بغداد،

ث .دراسة تحليلينة، بحن 1947ضد بفي سشوط جماورية ماض الدتلي العضمل_ اقر 65

 .قيد االتاضا

.دراسننة  1979-1977االقتصننضدية للثننور  االيراتيننة  –الاننةتر االجتمض يننة  -66

 في االسدضي تالنتض ج ، بحث قيد االتاضا.

 

 البحوث المترجمة : 
 تشرت في ماالت  لمية متارقة . ( بحثض تدراسة13)

 

 :مطبوعة كتب
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 دار الكتننننضي العربنننني،لننننت الثننننور  ،المثشاننننون االيراتيننننون مننننن التةسننننيس ا -

 .211بيرتت

 التغلغننل الغربنني فنني الشننرة االتسنن  ،دار الكتننضي العربنني، صنناحة مننن تننضري  -

 .2011بيرتت

كن  مرتتدا يضتنا  ربينض تاقليمينض تدتلينض )مشنضركة منع ابرين(، اىتالخ العراة -

 . 2005،بيرتت  دراسضت الوىد  العربية،

راث التنننننضري  )مشنننننضركة منننننع تركينننننض تالعنننننري خ الانننننوار الاغرافننننني تميننننن -

 .2012،  الدتىة لالبحضث تالسيضسضت،المرك  العربي ابرين(،

،مرك  الدراسننننننضت يضسننننننة الدابليننننننةمننننننض  بالننننننوي .تطننننننورات السرةننننننض  -

 .2013االستراتياية،السليمضتية،

 .2004، دار اراس للنشر،اربيل،  وقض   العراقيةفي ال  الدضرااتيون -

مركنن  ،تتنندا يضت اامننة اتجننالن  ضالشضننية الكرديننة فنني تركينندراسننضت فنني  -

 .2000الدراسضت الدتلية تاالستراتياية،بغداد،

تية ، السننليمض  مرك  الدراسننضت االسننتراتياية،.ن خ الديكتضتوريننة تالتحننديثاايننر -

2014 . 

يننب ب .تحضد االتربنني اتموذجننضاقننر الشننو  االقتصننضدية فنني العالقننضت الدتليننةخاال -

 .2014، بغدادالحكمة،

ن ، الدتىة لحنوار االدينض ديضن )مشضركة مع ابرين( ، مرك الشدضي تىوار اال -

 . 2015قطر ، 

لنشنر ثشضفة تااالتتالنسيض االيراتية من التةسيس الت الثور  ، طدعة قضتية ، دار ال -

 . 3019الكردية ، بغداد ، 
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