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 للنشاط

 تاريخ االنعقاد

 دور النخب في صنع السياسات العامة .- 1

دور الن مممال السياسمممي العراامممي فمممي التفاعمممل فمممي  -

 . 2003السياسة الخارجية بعد اتجاهات 

 سمنار

 سمنار

فمممممممممرع المممممممممن م 

 السياسية

 10/1/2019 أ .د ياسين محمد حمد

2/10/2019 

 

 2018تحليل نتائج االنتخابات العرااية  - 2

 ان مة سياسية مقارنة . -

 سمنار

 سمنار

فمممممممممرع المممممممممن م 

 السياسية

 7/3/2019 أ .د خميس دهال حميد

11/1/2019 

 المفهول والتطبيقات .الشعبوية :  -  3

 تنااضات الالمركزية في العراق . -

 سمنار

 سمنار

فرع الن م 

 السياسية

أ .ل .د خمممممممميس حمممممممزال 

 والي

4/4/2019 

11/1/2019 

تعزيمممز الالمركزيمممة وا مممرا فمممي الن مممال السياسمممي  - 4

 العرااي .

 السياسات االجرائية للحكومة العرااية . -

 سمنار

 سمنار

فرع الن م 

 السياسية

 16/5/2019 .ل .د فرح ضياء حسينأ 

14/1/2019 

 تداول السلطة في االن مة السياسية العربية . - 5

الن ممممال السياسممممي اللبنمممماني مممممابين الديمقراطيممممة  -

 والتوافقية .

 سمنار

 سمنار

فرع الن م 

 السياسية

أ .ل .د اسعد طمار  عبمد 

 الرضا

3/10/2019 

13/1/2019 

 العراق انموذجاً .  –اطروحة االمة في بناء الدولة - 6

ظاهرة تعريف المدن وا رها على الن ال السياسمي -

 ) العراق انموذجاً(

 سمنار

 سمنار

فرع الن م 

 السياسية

ل .د هشممممال عممممز المممممدين 

 مجيد

14/11/2019 

2/10/2019 

االنشمممقااات الحزبيمممة وتفكمممل الكتمممل الكبيمممرة فمممي  - 7

 العرااي .المشهد السياسي 

صمممراع االجيمممال داخمممل االسمممر الحاكممممة فمممي دول  -

 الخليج العربي .

فرع الن م  سمنار

 السياسية

أ.ل.د علي 

 دريول محمد

4/10/2019 

 

12/10/2019 

االاتممراع الخمما  هممل حتميممة بنيويممة سياسممية ال  - 8

 ضرورة تن يمية .

ممماذا نريممدا وممماذا يممراد منمما ا فممي ضمموء النسمم   -

 الدولي واالاليمي والداخلي ا 

فرع الن م  سمنار

 السياسية

 1/10/2019 أ .ل . د حازل علي حمزة

 

13/1/2019 



  قافة السالل وابول االخر . - 9

 حماية االاليات في العراق . -

فرع الن م  سمنار

 السياسية

 3/10/2019 أ .ل .د منى جالل عواد

10/1/2019 

 بناء السلم االهلي . - 10

 التحليل السياسي للن م السياسية المعاصرة . -

فرع الن م  سمنار

 السياسية

أ .ل .د عممممممممممر جمعمممممممممة 

 عمران

4/10/2019 

11/1/2019 

 المواطن محور استقرار االمن الوطني . - 11

 السلوك السياسي لالجيال -

فرع الن م  سمنار

 السياسية

.د رغممممممممد ن مممممممميف أ .ل 

 جاسم

7/10/2019 

12/1/2019 

االصممول الفكريممة لالنتخابممات : دراسممة فممي الحالممة  - 12

 العرااية .

 مناهج البحث العلمي في علم السياسة  -

 سمنار

 حلقة

فرع الفكر 

 السياسي

أ .ل .د احمممممممممد عممممممممدنان 

 عزيز

20/3/2019 

7/1/2019 

الممممنهج التممماريخي وتوظيفمممص فمممي االخت اصمممات  - 13

 السياسية .

 الفكر االسالمي الحديث بين االصالح والسلفية -

 حلقة دراسية

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

 16/1/2019 أ .د امل هندي كاطع

19/3/2019 

 المنهج النبوي في الدراسات االنسانية. - 14

 ا ر التنوير االوربي في الفكر العربي -

 سمنار

 حلقة دراسية

فرع الفكر 

 السياسي

 17/1/2019 حميد فاضل حسنأ .د 

18/3/2019 

 النخبة في الفكر السياسي المعاصر . - 15

 ن رية المعرفة في الفكر السياسي . -

 حلقة دراسية

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

 22/1/2019 أ .ل .د عبير سهال مهدي

25/3/2019 

 نقد الفكر السياسي . - 16

 االسس الن رية لتن يم داعش . -

 حلقة دراسية

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

أ .ل .د غسممممان عكممممالوي 

 صالح

28/1/2019 

28/3/2019 

حريممممة الممممرأي فممممي الفكممممر السياسممممي االسممممالمي  - 17

 المعاصر .

 مفهول االعتدال في الفكر السياسي االسالمي -

 حلقة دراسية

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

 21/2/2019 ل .د ناهدة محمد زبون 

18/4/2019 

السياسمممي لفكمممرة معممماداة السمممامية فمممي  التوظيمممف - 18

 اوربا .

توظيف ادب الرواية فمي نقمد ال مواهر االجتماعيمة -

 والسياسية والثقافية .

 حلقة دراسية

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

ل .د احمممممد عبممممد الكممممريم 

 عبد الوهاب

15/1/2019 

6/3/2019 

تعمممويح ضمممحايا االرهممماب عمممن طريممم  صمممنادي   - 19

 الضمان.

 الطبي ومعيارا . مفهول الخطأ-

 حلقة دراسية

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

 19/2/2019 ل . ابتهال زيد علي

20/3/2019 



توظيف استعمال الم ادر العلمية في كتابة البحوث  20

 في الدراسات االنسانية .

معوامممات كتابمممة البحممموث العلميمممة فمممي الدراسمممات  -

 االنسانية.

 حلقة دراسية

 

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

أ .ل .د طارق عبد الحافظ 

 عدنان 

25/2/2019 

 

15/3/2019 

دراسة ظماهرة االسمالل فوبيما فمي الفكمر السياسمي  - 21

 الغربي المعاصر .

ا ممممر بنمممماء  قافممممة الفكممممر الوسممممطي علممممى وااممممع  -

 المجتمعات الغربية 

 حلقة دراسية

 

 سمنار 

فرع الفكر 

 السياسي

أ .ل .د خالممممد عبممممد االلممممص 

 عبد الستار 

30/1/2019 

 

27/2/2019 

دراسمممة واهميمممة الم مممطلحات السياسمممية باللغمممة  - 22

 االنكليزية لطلبة كلية العلول السياسية

دور اللغممممة االنكليزيممممة كلغممممة  انيممممة فممممي تطمممموير  -

 مهارات دراسة العلول السياسية 

 حلقة دراسية

 

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

 29/1/2019 ل . فاطمة رضا عطية

 

29/3/2019 

 دور المنهج البنيوي في كتابة البحث العلمي - 23

 االخالق والديمقراطية في الفكر السياسي -

 حلقة دراسية

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

 26/2/2019 أ.ل .د تغريد حنون علي

2/4/2019 

 ا ر الفكر في العالاات الدولية - 24

 ن ريات ال راع والتعاون -

 حلقة دراسية

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

 3/4/2019 أ .ل .د سناء كاظم كاطع

18/2/2019 

 المجتمع المدني في الفكر االسالمي المعاصر  - 25

تممممأ ير مفهممممول الطاعممممة علممممى التحممممول الفكممممري  -

 للحركات السلفية 

 حلقة دراسية

 سمنار

فرع الفكر 

 السياسي

أ. ل. د بتممممممممول حسممممممممين 

 علوان

14/1/2019 

7/3/2019 

دبلوماسمممممية التمممممأ ير فمممممي ظمممممل تطمممممور مفهمممممول  - 26

 الدبلوماسية الرامية

توازنممممات القمممموة فممممي منطقممممة الشممممرق االوسمممم   -

 وانعكاساتها على الوااع الدولي . 

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

 2019تشرين الثاني  أ . د هالة خالة حميد

 2019اذار 

 ا ر الحرب الهجينة في االمن الوطني العرااي - 27

 التفاوض في ادارة ال راعدور لجان  -

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

 2019تشرين الثاني  أ .ل .د سعد عبيد علوان 

 2019اذار 

السياسممة الخارجيممة االمريكيممة فممي عهممد تراممممب  - 28

 حيال ايران

اشمممكالية العالامممة بمممين الحكوممممة المركزيمممة واالممميم -

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

أ .ل .د عممممممممممار حميمممممممممد 

 ياسين

 2019تشرين االول 

 2019اذار 



 2018كردستان بعد انتخابات 

 الحياد في السياسة الخارجية العرااية - 29

دور المن مممات الدوليممة فممي دعممم السمملم االرهممابي  -

 2003دراسة في حالة العراق بعد 

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

 2019تشرين الثاني  أ . ل. د فاي  حسن جاسم

 2019اذار 

 2003السعودية بعد  –العالاات العرااية  - 30

دور العراق االاليمي في مواجهة ظاهرة االرهماب  -

 2003بعد 

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

أ .ل .د يسممممممر  مهممممممدي 

 صالح

 2019تشرين الثاني 

 2019نيسان 

الح ار االات مادي علمى ايمران وا مرا علمى الواامع  31

 العرااي

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

أ. ل. د جاسممممممممم محمممممممممد 

 م حب

 2019تشرين االول 

فرع الدراسات  سمنار ن ريات العالاات الدولية 32

 الدولية

 2019تشرين االول   أ .ل .د عادل بديوي

اسممممتراتيجيات حممممل ال ممممراعات الدوليممممة )باللغممممة  33

 االنكليزية(

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

أ .ل .د حسمممممممين مزهمممممممر 

 خلف

 2019ديسمبر 

 الثقافة االستراتيجية واالمن القومي للدولة - 34

التفكير االستراتيجي ال يني ) المبادئ وسياسات  -

 االستجابة( 

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

 2019تشرين الثاني  أ. ل. د دينا محمد جبر 

 2019اذار 

والمممر رات  2003االرادة الوطنيممة العراايممة بعممد  - 35

 رؤية في التحديات والفر  . االاليمية الدولية ..

 حروب الجيل الخامس واستراتيجيات المواجهة -

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

 2019تشرين الثاني  أ .ل. د دنيا جواد مطلل

 

 2019اذار 

انسممحاب الواليممات المتحممدة مممن االتفمماق النممووي  - 36

 االيراني وانعكاساتص على العراق .

 الروسية .االستراتيجية الهجينة  -

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

 2019تشرين الثاني  ل .د احمد حسين شحيل

 

 2019اذار 

 بناء القوة في ظل التحالفات الدولية . - 37

 السياسة الخارجية االمريكية في عهد ترامب -

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

أ .ل .د صمممممممباح نعممممممما  

 شنافة

 2019تشرين الثاني 

 2019اذار 

 تحليل منحنى ال راع واشكالص  - 38

 دراسات ال راع والسالل النشأة والتطور -

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

أ .ل .د اينا  عبد السادة 

 علي 

 2019تشرين الثاني 

 2019اذار 

التنممافس الروسممي االمريكممي فممي منطقممة الشممرق  - 39

 االوس .

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

 2019تشرين الثاني  ل .د نهرين جواد شراي

 2019اذار 



 2016التطورات الداخلية التركية بعد انقالب عال  -

. 

 التطورات الداخلية في المغرب . - 40

 التطورات واالحداث الداخلية في الجزائر . -

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

أ .ل .د سمممممممممير جسممممممممال 

 راضي

 2019تشرين الثاني 

  2019اذار 

 وا رها في العالاات الدولية .الحركة النسوية  - 41

اساسيات السلم والتعايش )دراسة مقارنمة نمماذ   -

 ناجحة( .

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

 2019تشرين الثاني  أ.ل.ديسمة خليل نام 

 2019اذار 

 الحياد في السياسة الخارجية . - 42

تفكل االتحاد االوربي ,بريطانيا ) المملكة المتحدة  -

 انموذ ( 

فرع الدراسات  سمنار

 الدولية

 2019تشرين الثاني  أ.ل.د عبا  هاشم عزيز

 2019اذار 

 


