ماجستير 2016

ت

االسم

العنوان

المشرف

1

عمر يوسف مكي

أالفكار السياسية عند محمد عمارة

م.د طارق عبد الحافظ

2

احمد عبد الحسن ابراهيم

المتغير االقتصادي في العالقات الروسيه –
الصينية بعد عام  2000وافاقها المستقبلية

م.د جاسم محمد
مصحب

3

سماح نجم كاظم

الفكر السياسي للماركسية الغربية الجديدة

أ.م.د حميد فاضل
حسن

4

زهراء غازي فتح هللا رستم

االزمه السوريه وانعكاساتها على العالقات
االقليمية ايران نموذجا

أ.د نزار اسماعيل

5

عذراء كاظم محمد موسى

مكافحة االرهاب ونظام االمن الجماعي

أ.م.د سمير جسام
راضي

6

حسين عبود جاسم

التنمية السياسية في العراق بعد عام 2003
المقومات والمعوقات

أ.م.د عمر جمعة
عمران

7

احمد محمد محسين

أسسى السلطة السياسية الدينية في الفكر
السياسي الغربي الوسيط

م.د أنور سعيد
الحيدري

8

عباس جواد صيوان

المكانة الدستورية لنائب رئيس الجمهورية
في االنظمة السياسية العربية

م.د أسعد طارش عبد
الرضا

9

سجى فاضل عباس

رئيس البرلمان في النظام السياسي العراقي
بعد 2005

أ.م.د خميس دهام حميد

10

حسن ساجت هداب

البعد الوطني للسياسات التعليميه في الدول
المتنوعة الثقافات

أ.م.د علي دريول

11

سيماء سالم جاسم

االطروحات الفكرية لحزب جبهة العمل
االسالمي في االردن

أ.م.د امل هندي كاطع

12

رماح فؤاد عبد العباس

البرلمانات العربية الملكية ونحقيق
االستقرار السياسي حالة (االردن
والمغرب)انموذجا

م.د اسعد طارش عبد
الرضا

13

حيدر قحطان سعدون

صنع السالم العالمي بين الرؤية االمريكية
واالوروبية

أ.م.د يسري مهدي
صالح

14

مرتضى مؤيد شكور

العالقات االمريكية – التركية -2002
2012

أ.م.د ايناس عبد السادة

15

فرح طارق مطلك

السياسة الخارجية االمريكية تجاه امريكا
الجنوبية بعد عام ( 2001فنزويال –
والبرازيل )

أ.م.د صباح نعاس
شنافة

16

هشام عبد الملك محسن

نظرية الالعنف عند الماتها غاندي

أ.م.د مهدية صالح
حسن

17

صالح نوري عبد الحسن

اثر المصالح الوطنية والدولية في قضايا
حقوق االنسان تونس ومصر بعد عام
 2010انموذجا

م .د منتصر مجيد
حميد

18

علي حميد موزان علي

الفكر السياسي عند حنه ارندت

أ.م.د حميد فاضل حسن

19

ريم فيصل جرجيس

أثر المتغير النفطي في السلوك السياسي
الخارجي العراقي

أ.م.د عباس هاشم
عزيز

20

سالم مسيس جابر

العالقات بين العراق واالتحاد االوربي بعد
عام 2004

م.د عادل عبد الحمزة
ثجيل

21

مي محمد علي مهدي

الدبلوماسية الوقائية لألمم المتحدة
وتطبيقاتها بعد عام 1991

أ.م.د ايناس عبد السادة
علي

22

هديل ابراهيم محمد

التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية
للمدة من 2015-1987

أ.م.د ابتسام محمد عبد

23

محمد ابراهيم خماس

أثر المتغير االقتصادي في العالقات
االمريكية – الصينية

عباس هاشم عزيز

24

يسري طه حافظ

الموقف االسرائيلي من التطورات السياسية
قي الدول العربية منذ عام 2010

أ.م.د فائق حسن جاسم

25

رواء طالب داوود

السياسة الخارجية الفرنسية تجاه ايران بعد
عام 2007

أ.م.د سطام حسين
علوان

26

هبة شهاب احمد

العالقات الفرنسية – االماراتية منذ عام
المستقبلية
 1991واقاقها

أ.م.د صباح نعاس
شنافه

27

سامر ناهض خضير

التمويل السياسي دراسة في تمويل
االحزاب والحمالت االنتخابية

م.د باسم علي خرسان

28

سجي ياسين خضير

دور االحزاب والقوى السياسية العراقية في
صنع السياسة العامة بعد عام 2005

ا.م.د منى جالل عواد

29

نورا علي محمد

السياسة الخارجية االيرانية تجاه امريكا
الالتنية منذ  2005البرازيل انموذجا

ا.م.د دنيا جواد
مطلك

30

زهراء موسى جابر

الكوتا في النظام السياسي العراقي بعد
2005

أ.م.د رغد نصيف
جاسم

31

عبد الكريم جاسم محمد

صنع السياسية العامة في الهند للمدة من
2015-2002

أ.م.د خميس دهام حميد

32

كريم حسين علي النوري

أطروحات التجديد في الفكر السياسي
االسالمي االيراني المعاصر

م.د طارق عبد الحافظ
عدنان

33

عادل مطفي بيربك

اسس الفردية وتطورها في الفكر السياسي
اللبيرالي

أ.م تغريد حنون علي

34

لقاء ياسين حسن محمد

بناء الدوله في العراق بعد عام  2003بين
دوله المواطنه ودوله المكونات

أ.م.د منى جالل عواد

35

اسراء جاسم حميد

المتغير االقتصادي في العالقات االمريكية
– الروسية بعد عام  2000وافاقها
المستقبلية

أ.م.د يسري مهدي
صالح

36

هبة علي حسين

اثر الوعي السياسي في تنمية الديمقراطية
في العراق بعد عام 2003

أ.د خيري عبد الرزاق

37

احمد علي احمد معيوف

ظاهرة االرهاب ؛ دراسة سياسية اجتماعية

أ.د عبد السالم ابراهيم
داود

38

ايمان عبد العظيم كاظم

السلطة في فكر ميشيل فوكو

أ.م.د تغريد حنون علي

39

احمد نجم عبود

أطروحة سلطة المعرفة في الفكر السياسي
الغربي المعاصر

أ.م.د غسان عكالوي
صالح

40

حيدر مطشر شناوه

الفكر السياسي للتنظميات السياسية الدينية
المتطرفة –تنظيم الدولة االسالمية انمو\جا

أ.م.د بتول حسين
علوان

41

ثائر حسن ضاحي

أطروحة الحكم عند االمام علي

أ.م.د بتول حسين
علوان

42

مهند احمد ياسين

العدالة والديمقراطية اللبيرالية في فكر
جون راولز

