البحوث المقدمة لفرع الدراسات الدولية للعام الدراسي 2015/2014
ت
1

اسم االستاذ

عنوان البحث

أ.د.نزار اسماعيل عبد

تأمالت في المذهب العكسري الروسي بعد الحرب الباردة.

اللطيف

المنظور االمريكي لالرهاب الدولي والدولة الفاشلة

2
3
4

أ.د.حميد شهاب احمد

مستقبل النظام االقليمي العربي

أ.م.د.سمير جسام راضي

التكامل بين العراق ودول الجوار

أ.م.د.مثنى علي حسين

السياسة التركية اتجاه اقليم كردستان بعد 2003

5

أ.م.د.هالة خالد حميد

الدور الروسي في المنطقة العربية ،االزمة السورية نموذجا

6

أ.م.د.دينا محمد جبر

7
8

أ.د.م.دنيا جواد مطلك

االمن القومي االمريكي بين المنطلقات الفكرية والظروف العملية

أ.م.د.ايناس عبد السادة

الدبلوماسية الوقائية بين مثالية النظرية وواقعية المتطلبات االمنية

9

أ.م.د.سعد عبيد علوان

الفدرالية والحكم الصالح في العراق

10

أ.م.د.عمار حميد ياسين

العالقات العراقية -االميركية بعد عام 2003

11

أ.م.د.فايق حسن جاسم

12

أ.م.د.عباس هاشم عزيز

اثر التغيرات في منطقة الخليج العربي على العالقة مع الواليات المتحدة

دور العراق في الترتيبات االمنية االميركية في مشروع الشرق االوسط الكبير
العالقات االميركية -الروسية المسار والمستقبل

االستراتيجية الشاملة لالمن القومي العراقي بعد  ( 2003رؤية لمبادئ العمل
الالزمة وآليات التفعيل)

علي

المرأة وتولى مراكز صنع القرار السياسي الخارجي

نظريات التعاون والصراع دراسة في فكر العالقات الدولية
التنظير للسالم واالستقرار في العالقات الدولية

االستقطاب العالمي الجديد في اطار منطقة الشرق االوسط
قراءة في المذهب العكسري الروسي بين الماضي والحاضر ( مشترك)

مستقبل العالقات العراقية – االميركية لمرحلة ما بعد انسحاب القوات عام

2011

اهمية التغذية المعلوماتية في اتخاذ قرار االزمة

قراءة في المواقف الدولية لمحارة االرهاب

اثر التمويل الدولي في صناعة السالم العالمي

اثر المتغير التقني في مستقبل العالقات بين اليابان وشرق اسيا
العالقات السويدية – االميركية

العالقات السويدية – االسرائيلية

السياسة الخارجية السويدية تجاه الشرق االوسط دوافع ومحددات
السياسة الخارجية السويدية االهداف والوسائل

13

م.د.يسرى مهدي صالح

14

م.د.عادل عبد الحمزة ثجيل

اثر مشكالت البيئة في االمن الدولي
مستقبل العالقات العراقية الخليجية

اثر القدرات النووية االيرانية في ميزان القوة الخليجي

العالقات العربية السعودية بين اشكالية تبدل النخب الحاكمة والحكم التقليدي

االمن القومي واالمن االنساني  :دراسة في المفاهيم

قراءة في المذهب العسكري االمريكي بعد الحرب الباردة

االزمة االوكرانية وابعادها االقليمية والدولية ( دراسة استراتيجية)

توظيف االمتماثل في االستراتيجية االمريكية الشرق اوسطية  :انموذج داعش
أ.م.د.صباح نعاس شنافة

15
 16أ.م.بسمة خليل نامق
 17م.د.جاسم محمد مصحب

القوى االسيوية في مواجهة الزعامة االمريكية

اللغة الدبلوماسية :اهمية المفهوم ،واثاره التطبيقية في العالقات الدولية
ارتباط االسواق المالية وعالقته بالعالقات االقتصادية الدولية
تحليل الشركات التجارية العراقية 2013-2003

االورو -متوسطية من التعاون الى الشراكة

العوامل المؤثرة في انتاج وتصدير النط الخام في العراق
العامل االقتصادي في السياسة الخارجية االمريكية

18

م.د.نجم عبد الحسن كمر

دور المؤسسات المالية واثرها على اقتصاديات البلدان النامية

19

م.د.حسين مزهر خلف

االستراتيجية االميركية في ادارة الصراع  :بين القوة الصلبة والناعمة

20

م.فوزية خدا اكرم

21

م.د.نهرين جواد شرقي

المواقف المصرية من االزمات العراقية

22

م.م.حيدر عبد كاظم

التنظير للسالم واالستقرار في العالقات الدولية

نظرة من الداخل:االخطار التي تواجه قطاع التعليم في العراق /الواقع والمستقبل

مستقبل العالقات االميركية االيرانية

الثوابت والمتغيرات في مبادئ السياسة الخارجية الروسية2014-2000

االستراتيجية الروسية حيال الشرق االوسط

التكتالت االقتصادية العالمية وانعكاساتها على الدول النامية

واقع التنمية االقتصادية في العراق

اثر عدم االستقرار السياسي على التنمية االقتصادية في العراق

السياسية الخارجية التركية تجاه الدول العربية بعد العام 2003

