
في  جامعة بغداددليل رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه في قسم السياسة 

 (2011-1977كلية العلوم السياسية ) 

  
 1978-1977العام الدراسي 

 المشرف عنوان الرسالة االسم ت

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان 1958-1921تجربة العمل الجمهوري في العراق بين  عبد الجبار عبد مصطفى 1

 ا.م.د. صادق األسود في العراق 1958/ تموز 14ثورة  ليث عبد الحسين جواد     2

 
 1979 – 1978العام الدراسي 

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان 1934-1920جذور الفكر األشتراكي في العراق  عامر حسن فياض 3

 ألسودا.م.د. صادق ا مستقبل العالقات الدولية في الخليج العربي  غسان ابراهيم حسين 4

 ا.م.د. صادق األسود 1937-1932جماعة األهالي في العراق  فؤاد حسين الوكيل 5

شباط  – 1958تموز  14السياسة الخارجية العراقية  قحطان أحمد سليمان 6

1963 

 ا.م.د. صادق األسود

 ا.م.د. رياض عزيز هادي مشكلة الصحراء الغربية  عادل خليل حمادي 7

 ا.م.د. رياض عزيز هادي قات العربية األفريقيةالعال عصام محسن علي 8

األتجاهات الفكرية والمواقف السياسية ألحزاب المعارضة  عادل غفوري خليل 9

 1954-1946االعلنية في العراق 

 م.د. وميض جمال نظمي

 

 1980 -1979العام الدراسي 

 

 ئىم.د. طالب الطباطبا النفط العربي كسالح  عبد القادر محمد  فهمي  10

 -1953سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية  فكرت نامق عبد الفتاح 11

1958 

 ا.م.د. مازن الرمضاني

 ا.م.د. غسان العطية 1948وثبة كانون الوطنية في العراق  خميس حزام والي 12

 ا.م.د. عبد اللطيف القصير دور األعالم في التنمية محمد عبد القادر احمد 13

القضية األرتيرية منذ تسويات الحرب العالمية الثانية حتى  صعب محمودجميل م 14

 1978عام 

 م.د. وميض جمال نظمي

 

 1981 – 1980العام الدراسي 

 المشرف عنوان الرسالة االسم ت

 م.د. وميض جمال نظمي دور المثقفين في التحوالت االجتماعية افرام داود شبيرا 15

 ا.م.د. مازن الرمضاني (1953-1945لخارجية العراقية )السياسة ا خالد صبحي احمد 16

 ا.م.د. رياض عزيز هادي 1961-1945العالقات العراقية المصرية  صالح الدين اسماعيل 17

 م.د. غانم محمد صالح ظاهرة العنف السياسي دراسة في العنف الثوري رعد عبد الجليل علي 18

 ا.م.د. مندوب الشالجي يالحوار العربي األورب هيفاء احمد جواد 19

 ا.م.د. مندوب الشالجي 1978-1958الخليجية  –العالقات العراقية  محمد جاسم محمد 20

 ذياب محمد عبد هللا 21

 )اردني( 

 -1965التيارات الفكرية في المقاومة الفلسطينية 

1973 

 م.د. وميض جمال نظمي

 ا.م.د. صادق األسود رى في الوطن العربياستراتيجية صراع القوى الكب محمد عبد المجيد حسون 22

  

 1982 – 1981العام الدراسي 

 ا.م.د. حميد شهاب جواد التجربة البرلمانية في تركيا طالل يونس احمد 23

 ا.م.د. مندوب الشالجي تسوية كامب ديفد ومستقبل الصراع العربي االسرائيلي  شريف جويد علوان 24

 ا.م.د. مندوب الشالجي 1978-1968العراقية األفريقية العالقات  نزار خالد صالح  25

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان الطبقات والصراع الطبقي األيديولوجية العربية علي عباس مراد 26



 

 1983 – 1982العام الدراسي 
 

 ا.م.د. مازن الرمضاني أمن الخليج العربي واستراتيجية تحقيقه علي حسين علي 27

 ا.م.د. مازن الرمضاني السياسة الخارجية السوفيتية ازاء الوطن العربي اعيلمظفر نذير اسم 28

ا.م.د. السيد مكي حبيب   مفهوم الكيان الصهيوني لألمن القومي عبد السالم ابراهيم  29

 مرتضى المؤمن

 دراسة في –االستراتيجية العسكرية االسرائيلية  خليل تايب أبو خليل 30

 األهداف والوسائل 

 د. سعد ناجي جوادا.م.

 ا.م.د. مازن الرمضاني السياسة الخارجية اليابانية اتجاه الوطن العربي صالح حسن محمد 31

 -1968الوحدة العربية في سياسة العراق الخارجية  أكرم عبد هللا صالح 32

1980 

 ا.م.د. فاضل زكي محمد

 ا.م.د. مازن الرمضاني لعربيالسياسة الخارجية اليابانية اتجاه الوطن ا هيفاء عباس عبد 33

الصراع العربي الصهيوني في منظور السياسة الخارجية  نعمة عبد حمد 34

 العراقية

 ا.م.د. فاضل زكي محمد

 القوى السياسية والصراع األيديولوجي في العراق  محمد كاظم علي 35

1958-1963  

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان

 فرادي عمار بن محمد 36

 )جزائري(

 -1965ع القرار في السياسة الخارجية الجزائرية صن

1978 

 ا.م.د. مندوب الشالجي

 ا.م.د. سعد ناجي جواد المسألة الكردية في الوثائق العراقية : دراسة وتحليل  طالب عبد الجبار 37

 

 1984 – 1983العام الدراسي 

 ا.م.د. مازن الرمضاني يقه دراسة في األمن الخارجي العراقي واستراتيجية تحق ثامر كامل محمد 38

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان الوظيفة االجتماعية لاليديولوجية العربية رعد صالح حسن 39

 ا.م.د. حسين الجميلي القوة في العالقات الدولية حسيب عارف العبيدي 40

 ا.م.د. مازن الرمضاني التخطيط السياسي الخارجي  خضر عباس احمد ) سوداني( 41

األمن القومي العربي ازاء االستراتيجيتين األمريكية  د محمود ناجياسع 42

 والسوفيتية في المشرق العربي

 ا.م.د. مندوب الشالجي

 ا.م.د. مازن الرمضاني اثر األيديولوجية في السياسة الخارجية محمد جواد مهدي 43

   . السيد مكي حبيب ا.م.د 1970 -1967مشاريع الدولة الفلسطينية للفترة  عباس فاضل محمد 44

 مرتضى المؤمن

 

 1985 – 1984العام الدراسي 

 -1975الحرب األهلية  –أزمة النظام السياسي اللبناني  غازي بشير طه 45

1976 

 ا.م.د. وميض جمال نظمي

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان الجيش وبناء الوحدة الوطنية في العالم الثالث ستار نوري شنين 46

الحرب العراقية االيرانية وأثرها على األمن القومي العربي  يم كاظم مؤيد ابراه 47

 والعراقي

 ا.م.د. مندوب الشالجي

 ا.م.د. طارق الهاشمي الشرعية الثورية والشرعية القانونية حسين علوان حسين 48

 ا.م.د. وميض جمال نظمي في العراق 1952انتفاضة تشرين الثاني  مها عبد اللطيف حسن 49

 السياسة  الخارجية الفرنسية حيال الجزائر للفترة  الح سعود )جزائري(ص 50

1962-1981 

 ا.م.د. مازن الرمضاني

 ا.م.د. مندوب الشالجي مجلس التعاون لدول الخليج العربية / دراسة سياسية احمد عبد القادر مخلص 51

 باطبائيم.د. طالب الط الحركة العربية في التنظيم الدولي نبيل محمد سليم 52

 ا.م.د. سعد ناجي جواد التغلغل االسرائيلي في أفريقيا سعد كمال اسماعيل 53

 السياسة الخارجية السعودية تجاه الوطن العربي منذ  خلود خالد شاكر  54

 1975عام 

 ا.م.د. مازن الرمضاني

 السياسة الخارجية الكويتية في المنطقة العربية من مشرف وسمي محمد 55

1961-1983 

 ا.م.د. مازن الرمضاني



 

 1986 – 1985العام الدراسي 
 

 دراسة التجربة المصرية  –التخلف في العالم الثالث  نداء مطشر صادق 56

1952-1970 

 ا.م.د. وميض جمال نظمي

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان الفكر السياسي لثورة العشرين نديم عيسى خلف 57

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان في العراق 1954ام انتخابات حزيران ع رياض عبود رزوقي 58

 نسيب سلمان االطرش  59

 ) سوري(

 السياسة الخارجية األمريكية السوفيتية حيال سوريا 

1970 - 1983 

 ا.م.د. مازن الرمضاني

 ا.م.د. كاظم هاشم نعمة حركة عدم االنحياز والعالقات الدولية المعاصرة نجم محي الدين 60

 ا.م.د. رياض عزيز هادي حقوق األنسان : دراسة في أفريقيا هابنوار عبد الو 61

 يوليو  23القومية العربية فكراً وممارسة تجربة  سليم عبد الرزاق الخطاب 62

1952 

 ا.م.د. وميض جمال نظمي

 

 1987-1986العام الدراسي 

 ا.م.د. مازن الرمضاني الردع في السياسة الخارجية عبد اللطيف علي حسين 63

 ا.م.د. كاظم هاشم نعمة األمن القومي العربي والقدرة النووية الصهيونية نزار اسماعيل عبد اللطيف 64

 ا.م.د. وميض جمال نظمي التنمية في الوطن العربي وقضية الوحدة العربية مثنى حمدي توفيق       65

 طالب الطباطبائيم.د.  المعارضة في النظام السياسي الهندي سعيد رشيد عبد النبي      66

 ا.م.د. احمد النعيمي 1980-1968التركية من عام  -العالقات العراقية مهدية صالح حسن      67

 ظاهرة عدم االستقرار السياسي وانعكساتها في العالم  محمد حردان علي      68

 الثالث

 ا.م.د. طارق الهاشمي

 ا.م.د. حسين الجميلي ية للكيان الصهيونيالموساد والسياسة الخارج عبد الرحمن احمد داود    69

 

 1988 -1987العام الدراسي 
  

دور المؤسسة العسكرية االسرائيلية في صنع القرار  عبد حميد محمود خطاب 70

 االسرائيلي

 ا.م.د. مازن الرمضاني

االستقرارية وعدم االستقرارية في الصراع العربي  خالد سعيد توفيق 71

 حة النوويةالصهيوني في ظل األسل

 ا.م.د. كاظم هاشم نعمة   

السياسة األمريكية تجاه الخليج العربي بين ادارة نيكسون  كمال ياسين جاسم  72

 وعهد ريغان

 م.د. غانم محمد صالح    

 ا.م.د. مندوب الشالجي     تطور مفهوم عدم االنحياز ثائر نجرس هزاع 73

 

 1989 -1988العام الدراسي 
 

 قوة االنتشار السريع ومسارات االستراتيجية األمريكية  سماعيلوائل محمد ا 74

 الراهنة في الخليج العربي

 ا.م.د. حسن البزاز

تأثير اللوبي الصهيوني في السياسة الخارجية األمريكية   انمار لطيف نصيف جاسم 75

 1984-1973تجاه الصراع العربي الصهيوني 

 ا.م.د. احمد النعيمي

السياسة الخارجية السعودية حيال الواليات المتحدة  علي محمد سعيد 76

  1988-1964األمريكية 

 ا.م.د. مازن الرمضاني

 ا.م.د. كاظم هاشم نعمة 1987 -1967العالقات العراقية األمريكية  فاطمة حمدي عبد الرحمن 77

 د. وميض جمال نظميا.م. العوامل والقوى المؤثرة في تخلف وتنمية دول العالم الثالث طالل حامد خليل 78

السياست األمنية األقليمية لدول الخليج العربي في  نصير نوري محمد 79

 الثمانينات

 ا.م.د. صادق األسود

 ا.د. لطفي جعفر فرج العالقات التركية األسرائيلية احمد ساجر جاسم  80

 سهيل الفتالويا.م.د.  انتهاك ايران لقواعد القانون الدولي األنساني علي جواد محمد علي 81



دراسة في مالمح الفكر السياسي العربي األسالمي في عهد  فائز صالح محود  82

 النبوة والراشدين

 ا.م.د. طارق الهاشمي

المجلس الوطني: دراسة لدور المؤسسات الرسمية في  جبار راشد جبر  83

 النظام السياسي العراقي

 ا.م.د. غانم محمد صالح 

-1967السياسة الخارجية الفرنسية تجاه العراق للفترة من  سندس اسماعيل صالح 84

1988 

 ا.م.د. شفيق عبد الرزاق 

 ا.م.د. احمد نوري النعيمي 1980-1960المؤسسة العسكرية التركية  وصال نجيب عارف 85

 

 1990 -1989العام الدراسي 
  

 د صالحا.م.د. غانم محم دراسة في النظام السياسي البحريني  عصام صالح حسن 86

 د. خالد اسماعيل الصناعة العسكرية األسرائيلية فوزي عباس فاضل  87

 السياسة الفرنسية ازاء أفريقيا واثرها على اقطار فائز يوسف خوشابا 88

 1978-1958المغرب العربي  

 ا.م.د. سعد ناجي جواد

 1970التنافس السوفيتي األمريكي حيال مصر من  جمال محمد عبد هللا 89

-1981 

 ا.م.د. حسن البزاز

االسرائيلية في اطار القضية  –العالقات الفرنسية  عاصم محمد عمران 90

 1986-1968الفلسطينية 

 د. شفيق عبد الرزاق 

 ا.د. حسن البزاز دراسة مستقبلية-استراتيجية المضايق العربية صالح حسن مطرود 91

دراسة في الشرق  نحو انشاء خالية من السالح النووي منعم صاحي حسين 92

 األوسط

 ا.م.د. كاظم هاشم نعمة

العالقات االيرانية االسرائيلية وتأثيرها على األمن القومي  كريم سيد كمبار 93

 العربي

 ا.م.د. حميد شهاب

المضامين السياسية لنظام الضمانات في الوكالة الدولية  ميسون عبد الخالق 94

 للطاقة الذرية

 ا.م.د. مازن الرمضاني

 –الوجود األمريكي السوفيتي في البحر المتوسط الواقع  شكر محمود عبد الواحد 95

 المستقبل

 ا.د. حسن البزاز

 قرار الحرب االسرائيلي / نموذج الغزو االسرااالسرائيلي عبد الوهاب عبد ياسين 96

 1982للبنان 

 ا.م.د. حسن الجميلي

 -1961السياسية  الكويت دراسة في تجربة والمشاركة يوسف حسن داود 97

1988 

 ا.د. طارق الهاشمي

 ا.م.د. شفيق عبد الرزاق  الوحدة اليمنية ياسين محمد حسين 98

 ا.م.د. صادق االسود 1988-1962العالقات االيرانية السوفيتية  ناظم يونس عثمان 99

 

 1991 -1990العام الدراسي 

 

 واليات المتحدة السياسة الخارجية السعودية حيال ال علي محمد حسين  100

 1988-1964األمريكية 

 ا.م.د. مازن الرمضاني

 ا.م.د. حسين الجميلي 1988-1968االيرانية  –العالقات األمريكية  خالد موس جواد 101

دولة االمارات العربية المتحدة دراسة في التطورات  ماهر عبد الواحد خليل 102

 السياسية والنظام السياسي

 حا.م.د. غانم محمد صال

 1992 -1991العام الدراسي 

 

 األبعاد االقليمية والدولية للعالقات العراقية الهندية في  طالل حسين محسن الزوبعي 103

1968-1988 

 ا.م.د. كاظم هاشم نعمة

 -1985دور الجيش في الحياة السياسية السودانية  ساجد حميد عبل 104

1989 

 م.د. حافظ علوان حمادي

سياسة اعادة البناء السوفيتية وانعكاسلتها على الوطن  جعفر عبود هادي 105

 العربي

 ا.م.د. حسين الجميلي



 دراسة في النظام السياسي لجمهورية مصر العربية  هادي داغر لطيف  106

1970-1981 

 ا.م.د. حسان محمد شفيق

النشاط االسرائيلي في اسيا دراسة تحليلية في النموذج  عباس هاشم عزيز 107

 1988-1973الصيني 

 ا.م.د. سعد ناجي جواد

العالقات بين الكيان الصهيوني وجمهورية جنوب أفريقيا  سعد ارزيج ايدام 108

1973-1989 

 ا.م.د. سعد ناجي جواد

 ا.م.د. شفيق عبد الرزاق 1989-1968بنية النظام السياسي العراقي  عواد عباس عبد األمير  109

 

 1993 -1992العام الدراسي 

 

 التالحم والتنافر في تكوين المجتمع   ر عبد الكريم فاضلشاك 110

 االسرائيلي : دراسة اجتماعية سياسية

 ا.م.د. صادق األسود

 ا.م.د. سعد حقي توفيق 1980-1968المتغير في العالقات العراقية السوفيتية  سعد صادق حسون 111

 ا.م.د. مازن الرمضاني 1991-1980راق السياسة الخارجية االسرائيلية حيال الع علي حيدر الخالدي 112

 ا.د. سعد ناجي جواد التنظيمات االقليمية العربية ودورها في تحقيق التكامل رند حكمت محمود 113

 التطور التكنولوجي االسرائيلي وأثره على األمن القومي  سرمد عبد الستار امين 114

 1980العربي منذ عام 

 ا.د. حسن البزاز

 ا.م.د. صادق األسود مشكلة االندماج الوطني في الجزائر لرزاق جاسمخيري عبد ا 115

 العامل الديني وأثره في الكيان االسرائيلي دراسة  رشيد عمارة ياس 116

 سياسية / اجتماعية

 ا.م.د. خلدون ناجي معروف

 مشكلة المياه في الوطن العربي وأثرها على امنه  حسين عليوي عيشون 117

 الوطني

 الحديثييل اسماعيل ا.م.د.خل

السياسة األمريكية حيال الصراع العربي/االسرائيلي في  علي دريول محمد 118

 التسعينات

 ا.د. مازن الرمضاني

 ا.د. كاظم هاشم نعمة 1988-1968العالقات العراقية الصينية  غيث سفاح متعب  119

الواقع سلطات الرئيس األمريكي بين النص الدستوري و داود مراد حسين 120

 1981-1963العملي بين 

 ا.د. حسان محمد شفيق

 ا.د. شفيق عبد الرزاق  النظام السياسي التونسي طه حميد حسن 121
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 ا.د. خلدون ناجي معروف ظاهرة االتالف والتكتل في النظام السياسي االسرائيلي بكر عبد االله 353

 ا.م.د. حافظ علوان حمادي 2005-كانون  30انتخابات الجمعية الوطنية العراقية في  سحر حربي عبد االمير 354

 م.د. غيث سفاح متعب العالقات الصينية االيرانية مرحلة مابع الحرب الباردة  شكرية عباس قاسم 355

 م.د. غيث سفاح متعب الهندية  –العالقات الصينية  انتظار رشيد زويد  356

 ا.م.د. خميس حزام والي الثقافة السياسية والنظم السياسية في الخليج العربي  شاكر محمود سلمان 357

الوحدة الوطنية والنظام السياسي العراقي المعوقات  هيم محمد صبري ابرا 358

 والحلول

 ا.د. عبد الجبار احمد عبد هللا

 ا.د. نديم عيس خلف الفكر السياسي للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء نورة كطاف هيدان  359

 مدانيا.م.د. قحطان الح الفكر والسلوك السياسي لخير الدين التونسي ايثار عبد الجليل علي 360

-هولندا-النظام السياسي لدول البينلوكس ) بلجيكا فراس عبد الكريم 361

 لوكسمبورغ(

 ا.م.د.حازم علي الشمري

 ا.م.د. حافظ علوان حمادي النظام السياسي الكندي هشام عز الدين 262

الموقف االيراني من مبادرة الشرق األوسط الكبير وأثره  اسحق يعقوب محمد  363

 ت العربية االيرانيةعلى العالقا

 ا.م.د. سمير جسام

 ا.م.د. سعيد رشيد عبد النبي  مشروع الشرق االوسط الكبير واثاره العربية ظفر عبد مطر  364

اشكالية االيديلوجية واليوتوبيا في الفلسفة  عماد احمد مولود 365

 السياسيةالحديثة والمعاصرة

 ا.م.د. عامر حسن فياض

 ا.د. جابر حبيب جابر  المرجعية الدينية في فكرها السياسي زعيرياحمد عبد الهادي   366

 ا.م.د. عبد الجبار احمد 2003النظام السياسي العراقي مابعد  محمد عبد الحمزة خوان 367

 ا.,م.د. بلقيس محمد جواد الدور السياسي المعاصر للعراقيين التركمان باسم ياسين مجيد  368

 ا.م.د. عامر حسن فياض الفكر السياسي العربي االسالمي من الحداثة موقف احمد عبد الكريم 369

وافاقها  1991بعد عام  -التركية –العالقات الروسية  عماد جاسم محمد 370

 المستقبلية

 ا.م.د. نزار اسماعيل الحيالي

 سلمان ا.م.د. سعدي كريم العدالة االجتماعية عند االمام علي بن ابي طالب(  احمد عدنان عزيز 371

 ا.م.د. سعدي كريم سلمان اشكالية االستبداد في الفكر القومي العربي المعاصر محمود عزو حمدو 372

 ا.د. خلدون ناجي معروف 2004-1990التطورات االستراتيجية االسرائيلية  ضمير عبد الرزاق 373

 الجبار احمدا.م.د.عبد  النظام السياسي في المملكة المغربية اسعد طارش عبد الرضا 374

 ا.م.د. بلقيس محمد جواد الثقافة السياسية عند طلبة جامعة بغداد : دراسة ميدانية قيس اسماعيل جبار 375

 ا.م.د.عبد الجبار احمد 2003المشاركة السياسية للمرأة العراقية عد عام  هدى محمد مثنى 376

 ا.م.د. علي دريول محمد سيدور المعارضة السياسية في النظام السيا ورقاء محمد رحيم 377



1981- 2007 

االسالم والعلمانية دراسة في ابرز المواقف الفكرية  طارق عبد الحافظ عدنان 378

 السياسية االسالمية المعاصرة

 ا.م.د. سعدي كريم سلمان

التيارات واالحزاب السياسية في الجمهورية االسالمية  احمد مجيد عبد هللا 379

 االيرانية

 ي دريول محمدا.م.د. عل

 ا.د. سعد حقي توفيق السياسة الخارجية االيرانية تجاه سوريا ولبنان صالح هاشم محمود 380

 

 2010-2009العام الدراسي 

 ا.م.د. عامر حسن فياض الفكر السياسي عند عبد الفتاح ابراهيم عالية عبد االمير 381

 ا.م.د. سعدي كريم سلمان سالمي المعاصرحقوق المرأة في القكر السياسي اال وفاء حسين محمود 382

الفكر السياسي لالحزاب السياسية الكردستانية في  عبد الرحمن كريم درويش 383

العراق دراسة للمقاربات الفكرية السياسية بين الحزب 

 الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني

 ا.م.د. عامر حسن فياض

 ا.م.د. علي دريول محمد نيجيريا انموذجا –حول الديمقراطي في افريقيا اليات الت جمال طه علي 384

الخيار الديمقراطي في العراق مابين الرؤية االمريكية  فراس كوريكس عزيز 385

 والرؤية الوطنية

 ا.م.د. عبد الجبار احمد عبد هللا

 نيةااليرا –العامل العسكري في العالقات الروسية  محمود عبيد محمد حسين 386

 (1991-2006) 

 ا.م.د. سمير جسام راضي

الحكومة االسالمية في فكر حسن  لبنا ومحمد جواد  جواد كاظم حسن دهش 387

 مغنية : دراسة تحليلية مقارنة

 ا.م.د. امل هندي الخزعلي

الطبقة الوسطى والصراع الطبقي في الفكر السياسي   حسن عودة ابو الهيل 388

 الغربي الحديث

 د فاضل حسنا.م.د. حمي

 ا.د. احمد نوري النعيمي المنهج الواقعي واثره على السياسة الخارجية االمريكية عبد االمير عبد الحسن ابراهيم 389

توظيف الديمقراطية في السياسة الخارجية االمريكية  ياسمين نوري علي 390

 تجاه المشرق

 ا.م.د. مثنى علي حسين

لفكر السياسي االسالمي الحديث الدستورية في ا اسعد كاظم شبيب 391

 والمعاصر

 ا.م.د. حميد فاضل حسن

 ا.م.د. امل هندي كاطع الفكر السياسي عند محمد مهدي شمس الدين محمد ابراهيم فلفل 392

وظائف الدولة في الفكر السياسي االسالمي : دراسة  كريمة لطيف عبد هللا 393

 ابرز االتجاهات الفكرية االسالمية

 ي كريم سلمانا.م.د. سعد

السياسة الخارجية الهندية مابعد الحرب الباردة ودراسة  رقية علي عبود سلمان 394

 في دور المعارضة

 ا.م.د. سعيد رشيد عبد النبي

حقوق االنسان في الفكر السياسي اليبرالي االوربي  رنا مولود شاكر 395

 الغربي المعاصر

 ا.د. حسام باقر الغرباوي

السياسة االمريكية تجاه التروبيكا االوربية بعد احداث  معلي طارق جاس 396

 2010الحاددي عشر من ايلول سبتمبر 

 ام.د. مثنى علي حسين

مجلس االمن القومي االمريكي ودوره في عملية صنع  ياسر عبد الحسين 397

 القرار

 ا.د. احمد نوري النعيمي

نظام السياسي االسرائيلي : اشكالية غياب الدستور في ال احمد غانم عبد الجبار 398

 دراسة تحليلية سياسية

 ا.م.د. علي دريول محمد

 ا.م.د. سعدي كريم سلمان اثر المنطق في منهج البحث بالفكر السياسي االسالمي غسان كاظم غياض 399

 ا.د. حسين علوان الربيعي الدولة واشكالية المجتمع المدني في االوطن العربي هند محمود حميد 400

تطبيقات احكام الظروف االستثنائية في النظم السياسية  لؤي سعد عبيد  401

 العربية : جمهورية مصر العربية: حالة دراسة

 ا.م.د. علي دريول محمد

 .د. عبد الجبار احمد عبد هللاا مستقبل التجربة الدستورية في العراق اثير ادريس عبد الزهرة  402

الفكرية السياسية لستراتيجية األمن القومي  في  االبعاد علي عبد العزيز ميرز 403

 العراق

 ا.م.د. عامر حسن فياض



الفكر السياسي اليبرالي في العراق المعاصر الحزب  محمد جواد كاظم عباس 404

 الوطني الديمقراطي انموذجا

 ا.م.د. حميد فاضل حسن 

 ا.م.د. عامر حسن فياض الفكر السياسي عند محمد حسين النائيني خضر عبد الشهيد جبار  405

 ا.م.د. عامر حسن فياض الفكر السياسي عند محمد محمد صادق الصدر امجد حامد جمعة 406

 ا.م.د. امل هندي كاطع الفكر السياسي عند محمد حسين فضل هللا نزار محمد جودة  407

ق دور المرجعية الدينية في العملية السياسية في العرا باسم عبد السادة خليف 408

 2003بعد عام 

 .د. عبد الجبار احمد عبد هللاا

مفهوم تداول السلطة في فكر االحزاب السياسية العراقية  اركان عبد الخضر كيالن 409

 المعاصرة 

 ا.م.د. عامر حسن فياض

القدرات العسكرية االيرانية وانعكاساتها على األمن  وسام صالح عبد الحسيبن 410

 االسرائيلي

 وفيقا.د. سعد حقي ت

 ا.م.د. عامر حسن فياض الفكر السياسي عند الخوارج  محمد هاشم رحمة  411

 ا.م.د. بلقيس محمد جواد 2003العنف السياسي في العراق بعد  عدي فالح حسين  412

 ا.د. عبد الجبار احمد عبد هللا 2003الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام  احمد يحيى هادي 413

 ا.م.د. حازم علي الشمري 1991التجربة البرلمانية في دولة الكويت بعد عام  مي محمد سا 414

اشكالية الدولة والهوية ) الدولة العراقية والهوية  هه زار  صابر أمين 415

 القومية الكردية انموذجا(

 ا.م.د. علي عباس مراد

يها مشكلة كركوك انموذجا قضية المناطق المتنازع عل عمر وهيب ياسين 416

 في العراق

 ا.د. عبد الجبار احمد عبد هللا 

 ا.م.د. نزار اسماعيل الحيالي توسيع حلف الناتو بعد الحرب الباردة محسن حساني 417

 

 

 2011-2010العام الدراسي 
 

الفرنسية وتاثيرها في االتحاد  –العالقات االلمانية  سعد فضالة حمزة 418

 2009-1990االوربي 

 قا.د. سعد حقي توفي

 ا.د. حسين علوان الربيعي 2003التعددية الحزبية في العراق بعد عام  سيناء علي محمود   419

 ا.د. حميد شهاب العالقات الروسية الجورجية بعد الحرب الباردة نجرخاسيل حمزة         420

مجلس االمن القومي االمريكي ودوره في عملية صنع  ياسر عبد الحسين علوان 421

 القرار

 .د. احمد نوري النعيميا

تطبيقات احكام الظروف االستثنائية في النظم  لؤي سعد عبيد 422

 السياسية العربية مصر انموذجاً( 

 ا.م.د. علي دريول محمد

 ا.د. حسين علوان الربيعي الدولة واشكالية المجتمع المدني الوطن العربي  هند محمود حميد 423

رائد ناصر هاني حسين  424

 يالعذار

المفاوضات وحل النزاعات الدولية بعد الحرب الباردة 

 دراسة في دور االمم المتحدة

 ا.م.د. مثنى علي المهداوي

 ا.م.د. امل هندي كاطع الحكم الصالح في الفكر السياسي االسالمي المعاصر  عبد السالم شهيد عجمي 425

 ا.م.د. حميد فاضل حسن عاصرالمعارضة في الفكر السياسي االسالمي الم حسين عباس حسين 426

 ا.د. سعد حقي توفيق (2009-2002دور تركيا االقليمي في العراق للمدة ) نادرة وهاب أحمد الفيلي 427

حقوق غير المسلمين في الفكر السياسي االسالمي  وليد بارك حسن  428

 المعاصر

 ا.د. قحطان الحمداني

 ا.د. قحطان الحمداني وعي العراقيالفكر السياسي للحزب الشي رافد رسول عبد  429

السياسة الخارجية االمريكية تجاه السودان مابعد  وليد جواد جاسم  430

 الحرب الباردة

 ا.م.د. مثنى علي المهداوي

  ا.م.د. عامر حسن فياض  الفكر السياسي عند برتراند رسل زينب عبد الكريم عبد الرسول 431



وطنية في فكر القوى السياسية العراقية بعد الوحدة ال أحمد محمد عل جابر  432

 2008 -1961جنوب افريقيا انموذجاً  2003العام 

 ا.م.د. عامر حسن فياض   

 ا.م.د. مثنى علي المهداوي     2010-1997االمريكية منذ عام  –العالقات االيرانية  حيدر زاير عبوسي 433

ي منطقة القرن االفريقي صراعات القوى االقليمية ف صباح عكار صالح     434

 بعد انتهاء الحرب الباردة

ا.م.د. نزار اسماعيل         

 الحيالي

 ا.م.د. حميد فاضل حسن مفهوم الحرية في االسالم دراسة تحليلية فكرية حسين عيس عذيب 435

العالقة بين العراق واالمم المتحدة الفصل السابع بعد  افياء وطن عنيد 436

 2003عام 

 نى علي المهداويا.م.د مث

 ا.د. حسام الغرباوي الدولة في فكر ابن خلدون وهيغل مؤيد جبار حسن صالح 437

اشكالية العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة  حسن ناجي سعيد 438

 التنفيذية في النظام السياسي العراقي

 ا.د. عبد الجبار أحمد عبد هللا

 ا.م.د. نزار اسماعيل الحيالي ة االوكرانية بعد الحرب الباردةالعالقات الروسي صابرين عباس كزار 439

 ا.م.د. حميد فاضل حسن الدولة في الفكر السياسي االسالمي الشيعي المعاصر محمد كاظم هاشم مهدي 440

 ا.م.دسمير جسام راضي السياسة الخارجية التركية ازاء الشرق االوسط خالد اسماعيل سرحان 441

 ا.م.د. عامر حسن فياض     البراغماتية في الفكر السياسي االمريكي المعاصر العيساوي دشر ميثاق مناحي 442

النظام األنتخابي في العراق ودوره في عمليات التحول  رياض غازي فارس 443

 2003الديمقراطي بعد عام 

 ا.م.د. علي دريول محمد    

 

 
  2012-2011العام الدراسي 

 حازم علي الشمري 0د0م0أ م 2005ظام السياسي العراقي في ظل دستور الن ضياء عالوي عباس 444

 

االتجاهات االساسية في الفكر السياسي الليبرالي  مصطفى كامل عبد الحسن 445

 االمريكي المعاصر

 د عامر حسن فياض0م0أ

السياسة الخارجية االمريكية تجاه المغرب العربي بعد  زمن ماجد عوده 446

 افاقها المستقبليةالحرب الباردة و

 د سمير جسام راضي0م0أ

 د مهدية صالح0م0أ الدولة في فكر ابن خلدون توفيق خلف زيدان 447

 د غيث سفاح متعب0م م2011-2002العالقات التركية السورية  احمد مشعان نجم 448

العنف :دراسة تحليلية في االطروحات الفكرية  نبراس محمد حسن 449

)حركة االخوان المسلمين في االسالمية المعاصرة 

 مصر( انموذجا

 د مهدية صالح0م0أ

د عوف عبد الرحمن 0م0أ  2003الفساد السياسي في العراق منذعام  ايمن احمد محمد  450

 محمد 

 د سعد حقي توفيق 0أ االسرائيلية –العالقات التركية  نور راشد عبد اللطيف  451

 اء دولة القانون) العراق انموذجااشكالية بن جميلة عبد الحسين طاهر  452

2003-2010) 
 د حافظ علوان حمادي 0م0أ

 

 

2012-2013 

التنافس الدولي واالقليمي في منطقة بحر قزوين  هشام عدنان وهيب 453

1991-2011 

 أ.م.د.مثنى علي حسين

 غيث سفاح متعبم.د.دور الصين في التوازنات االقليمية مرحلة مابعد الحرب  محمد اشمرفل ه 454



 الباردة

 أ.د.حسين علوان حسين 2003ازمة الحكم في العراق بعد عام  نجالء مهدي شريف 455

المعارضة في ايران دراسة في االتجاهات المعارضة  امجد قاسم محمد 456

 1979للنظام االيراني بعد 

 أ.م.د.علي دريول محمد

 أ.م.د.سمير جسام راضي (2011-1990الكويتية )-العالقات العراقية حيدر صبخي الجوراني 457

 أ.د.نزار اسماعيل الحيالي التغيير في السياسة الخارجية التركية مازن قاسم مهلهل 458

 أ.م.د.امل هندي الخزعلي الموقف من العولمة في الفكر العربي المعاصر زينب جواد حسين 459

 أ.م.د.ياسين محمد العيثاوي (2010-1990البرلمان والنظام السياسي في مصر ) عماد رزيك عمر 460

لصين واثرها في مستقبل مكانتها لالقدرات العسكرية  سالم عبد الحسين 461

 الدولية

 م.د.غيث سفاح متعب

( وافاقها 2011-2003العالقات العراقية االمريكية ) محمد كاظم عباس 462

 المستقبلية

 أ.د.سعد حقي توفيق

عية للجان البرلمانية الكونكرس الوظيفة التشري احمد مصطفى حسين 463

 االمريكي نموذجا

 أ.م.د.ياسن محمد العيثاوي

 أ.م.د.علي دريول محمد (2012-1990الدور السياسي لحزب هللا في لبنان ) هدى احمد حسن 464

النظام السياسي في تركيا من النظام البرلمني الى النظام  سندس سرحان احمد 465

 شبه الرئاسي

 ل محمدأ.م.د.علي دريو

 أ.د.حميد شهاب احمد ازمة المياه بين دول حوض النيل مثنى محمد تركي 466

االيرانية في ضوء البرنامج النووي -العالقات الروسية رواء علي ناجي 467

 االيراني

 أ.د.حميد شهاب احمد
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 1990 -1989العام الدراسي 



 المشرف عنوان االطروحة االسم ت

 ا.م.د. مازن الرمضاني االطار الدولي للسياسات الخارجية لدول العالم الثالث علي محمد سعيد 1

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان    الحزبية في الفكر السياسي العربي االسالمي الحديث سعدي كريم سلمان         2

 ا.م.د. صادق األسود      الحياة الحزبية ومسألة الديمقراطية في المغرب أنور مولود ذيبان         3

  

 1991 – 1990العام الدراسي  

 

 ا.م.د. شفيق عبد الرزاق الوحدة العربية دراسة سياسية تحليلية لتجاربها قحطان احمد سليمان 4

 ا.م.د. مازن الرمضاني على الصراعات االقليميةالصراع الدولي وانعكاساته  عبد القادر محمد فهمي  5

 ا.م.د. سعد ناجي جواد الوحدة الوطنية ومشكلة األقليات في أفريقيا عبد السالم ابراهيم بغدادي 6

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان جذور الفكر الديمقراطي الليبرالي في العراق الحديث عامر حسن فياض 7

 ا.م.د. عبد الرضا الطعان عند أبن سينا الفكر السياسي علي عباس مراد 8

 ا.م.د. وميض عمر نظمي أثر الصراع الدولي على التنمية في الوطن العربي نداء مطشر صادق 9

 

 1992 – 1991العام الدراسي 

 

 ا.م.د. صادق األسود دور القيادة السياسية العربية في ادارة الصراع أنمار لطيف نصيف 10

 ا.م.د. مازن الرمضاني      عالم والسياسية الخارجية االسرائيليةاأل صالح عباس محمد 11

 

 1993 – 1992العام الدراسي 

 

 ا.م.د. كاظم هاشم نعمة نزع اسلحة التدمير الشامل األسلحة الكيميائية عزيز جبر شيال  12

 ا. م.د. وميض عمر نظمي     التجربة اليابانية في التنمية سعيد رشيد عبد النبي 13

 

 1994 – 1993العام الدراسي 

 

الدور المصري في االستراتيجية األمريكية حيال الوطن  شهاب رشيد خليل 14

 1993-1970العربي 

 ا.د. مازن الرمضاني

 ا.م.د. شفيق عبد الرزاق  الوحدة والقومية العربية في برامج األحزاب المصرية وليد خالد سليمان 15

 

 1995 – 1994العام الدراسي 

مشكلة التعاقب على السلطة واالستقرار السياسي في العالم  مها عبد اللطيف حسن 16

 الثالث

 ا.د. حسان محمد شفيق

النظام السياسي األمريكي : العالقة بين الرئيس والكونكس  وائل اسماعيل 17

 والشؤون الخارجية

 ا.د. فاضل زكي محمد

 سعد ناجي جواد ا.د. القضية الكردية في تركيا وصال نجيب عارف  18

المصرية وتأثيرها على الشؤون  –العالقات األمريكية  أسعد محمود ناجي 19

 العربية

 ا.د. سعد ناجي جواد

 ا.د. سعد ناجي جواد المياه وأثرها في العالقات بين الدول محمد جواد علي 20

 

 

 

 

 

 1995 – 1994العام الدراسي 

 

 ا.د. مازن الرمضاني 1994-1971يمية سياسية باكستان االقل هاني الياس خضر  21



 ا.م.د. خلدون ناجي معروف األصولية اليهودية في الكيان االسرائيلي نديم عيسى خلف  22

 ا.م.د. خليل الحديثي      السيادة وقضايا حقوق االنسان وحرياته األساسية صالح حسن مطرود 23

 

 1996 – 1995العام الدراسي 

 

 ا.د. مازن الرمضاني الواليات المتحدة وأمن الخليج العربي حفكرت نامق عبد الفتا 24

دور االعالم الخارجي في تحقيق أهداف السياسة الخارجية  سراب حميد الدهان 25

 الهندية

 ا.م.د. خليل السامرائي     

السياسة الخارجية التركية ازاء الشرق األوسط للمدة من  خليل ابرهيم محمود 26

1945-1991 

 .د. احمد النعيميا      

سياسات التسلح العربي في ضوء المتغيرات الدولية  جابر محمد صالح 27

 الجديدة

 ا.د. شفيق عبد الرزاق    

 ا.د. شفيق عبد الرزاق      الوحدة اليمنية : الواقع والمستقبل علي عبد القوي علي ) يماني( 28

 

 1997 – 1996العام الدراسي 

 

سالم السياسي سمات التنمية والتحديث في أقطار الشرق اال رعد عبد الجليل  29

 اآلوسط

 ا.م.د. وميض عمر نظمي

أثر المتغيرات الدولية الجديدة على السياسة الخارجية  عارف محمد خلف 30

 السورية

 ا.م.د. خليبل السامرائي   

مشكلة المشاركة السياسية في الدول النامية / النموذج  حسين علوان حسين 31

 فريقياال

 ا.د. حسان محمد شفيق 

 

 1998 – 1997العام الدراسي 

 

عملية صنع القرار السياسي الخارجي في المملكة العربية  علي حسن نيسان 32

 السعودية

 ا.م.د. حسن البزاز

 ا.د. فاضل زكي محمد العالقات العربية مع دول الجوار الجغرافي تركيا وايراتن عبد الرحمن كريم درويش 33

مستقبل النظام االقليمي العربي في ضوء المتغيرات الدولية  نعم صاحي حسينم 34

 الجديدة

 ا.د. سعد ناجي جواد

 ا.د. رياض عزيز هادي التحوالت العالمية ومستقبل الدولة في الوطن العربي ثامر كامل محمد 35

المشاركة السياسية وتأثيرها في السياسة الخارجية  داود مراد حسين 36

 كيةاألمري

 ا.م.د. حسن البزاز

 ا.د. شفيق عبد الرزاق التعددية السياسية في االردن وجذورها السياسية جليل اسماعيل مصطفى 37

 ا.د. خلدون ناجي معروف مفهوم العزلة السياسية نموذج : الكيان الصهيوني سعد كمال اسماعيل 38

عبد اللطيف علي حسين  39

 المياح

 ا.د. مازن الرمضاني رائيل الخارجيةالمجال الحيوي في سياسة اس

التركية األمريكية في ضوء التغيرات  –تطور العالقات  نبيل محمد سليم 40

 الدولية المعاصرة

 ا.د. سعد حقي توفيق

 ا.د. سعد ناجي جواد النظام السياسي في ايران  محمد كاظم علي 41

 

 

 

 

 

 1999 – 1998العام الدراسي 

 

 ا.د. رياض عزيز هادي التحول نحو التعددية في العالم الثالث ظاهرة رعد صالح حسين 42



 ا.د. فاضل زكي محمد دبلوماسية األمم المتحدة في تسوية النزعات الدولية رعد عبودي بطرس 43

 ا.م.د. خليل الحديثي األصولية االسالمية : دراسة نظرية فكرت رفيق شفيق 44

 ا.د. وميض عمر نظمي تركياالحركة االسالمية في  مهدية صالح حسن 45

 ا.د. رياض عزيز هادي مشكالت المجتمع المدني ومستقبله في الوطن العربي أحمد شكر محمود 46

 

 ا.م.د.خلدون ناجي معروف اسرائيل في االستراتيجية االمريكية تجاه الشرق االوسط سمير جسام راضي  47

لعربية مع اشارة الى االشكالية الشرعية في األنظمة ا خميس حزام والي 48

 تجريبة الجزائر

 ا.د. وميض عمر نظمي

 ا.د. حسان محمد شفيق األحزاب والحركات السياسية في أفغانستان وأزمة السلطة أكرم عبد هللا صالح  49

البيئة الدولية وتسوية الصراع العربي االسرائيلي بعد  كريم سيد كنبار 50

 الحرب الباردة

 فا.م.د. خلدون ناجي معرو

 

 2000-1999العام الدراسي 

 ا.د. أحمد النعيمي 1990-1989االيرانية للفترة:  –العالقات األمريكية  مثنى حمدي توفيق 51

 1947السياسة الخارجية السوفيتية في منطقة الخليج :  طعمة محمد يوسف  52

- 1978 

 ا.د. صادق األسود

اعرة : دراسةفي النظرية السياسية فقه السلطة عند األش عواد عباس عبد األمير     53

 العربية االسالمية

 ا.د.وميض عمر نظمي

صنع قرار السياسات الخارجية للجمهورية اليمنية ازاء  جالل ابراهيم عبد هللا 54

 دول الجوار الجغرافي

 ا.د. سعد حقي توفيق 

 ا.د. سعد حقي توفيق ةدور حلف شمال االطلسي بعد انتهاء الحرب البارد نزار اسماعيل عبد اللطيف 55

مجلس التعاون لدول الخليج العربي وايران في النظام  توفيق نجم األنباري 56

 االقليمي الخليجي

 ا.د. غانم محمد صالح

 ا.م.د. عبد القادر فهمي الدور الصيني في آسيا غيث سفاح متعب 57

 يق ا.د. حسان محمد شف أزمة الحكم في الجزائر خيري عبد الرزاق جاسم 58

 ا.د. خلدون ناجي معروف الحركة االسالمية في فلسطين رشيد عمارة ياسين 59

 ا.د. حسان محمد شفيق 1997-1963التجربة البرلمانيية في المغرب للفترة :  محمود صالح هالل        60

 فا.م.د.خلدون ناجي معرو اتجاهات السياسة الخارجية االسرائيلية  هدى شاكر معروف         61

 ا.د. سعد ناجي جواد العالم الثالث بين الوحدة الوطنية والديمقراطية عبد الجبار احمد عبد هللا     62

 

 2001-2000العام الدراسي 

 ا.د. حسان محمد شفيق النظام السياسي في سلطنة عمان سعيد مجيد دحدوح 63

شرق العربي التيارات االسالمية الحديثة والمعاصرة في الم ثائر نرجس هزاع 64

 ومسألة الديمقراطية

 ا.م.د. قحطان أحمد سليمان

 ا.د. جهاد الحسني تفسير التاريخ في الفكر االسالمي المعاصر خليل مخيف لفتة          65

 ا.م.د. قحطان أحمد سليمان وحدة الدولة وتجزئتها دراسة في العامل القومي طالل حامد خليل 66

دراسة  1981لفرنسية حيال الجزائر منذ االستراتيجية ا صالح سعود 67

 مستقبلية

 ا.د. مازن الرمضاني

عبد العزيز محمد ناصر  68

 )يماني(

التعددية الحزبية في الجمهورية اليمنية واقع التشريع 

 وأبعاد الممارسة

 ا.د. غانم محمد صالح

 ا.د. فاضل زكي محمد يتالتعويضات المفروضة على العراق جراء نزاعه مع الكو أروى هاشم عبد الحسن 69

 ا.م.د. خليل السامرائي السياسة الفرنسية تجاه المشرق العربي : عقد التسعينات عامر كامل أحمد 70

 ا.د. سعد ناجي جواد العالم الثالث بين الوحدة الوطنية والديمقراطية خالد سعيد توفيق 71

نظمة السياسية المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في األ ساجد أحميد عبل 72

 العربية

 ا.د. حسان محمد شفيق

 ا.د. خلدون ناجي معروف النظام السياسي االسرائيلي دراسة في التحليل الوظيفي علي دريول محمد 73

 

 2002-2001العام الدراسي                                                       

 



سياسي في دول مجلس التعاون التحديث واالستقرار ال عاصم محمد عمران 74

 الخليجي في الحقبة النفطية

 ا.د. وميض عمر نظمي

 ا.د. غانم محمد صالح الوحدة العربية في فكر األحزاب المغاربية ألنان ولد المامي ) موريتاني( 75

 ا.م.د. جابر حبيب جابر االسالم والتكوين السياسي لألمة العربية طالل حسين محسن 76

السياسة الخارجية الفرنسية في منطقة الخليج العربي في  ر )سعودي(أحمد خضي 77

 التسعينات

 ا.د. سعد حقي توفيق

 ا.د. فاضل زكي محمد قضية الصحراء الغربية في المنظمات الدولية حميد فرحان محمد 78

 ا.د. سعد ناجي جواد      المتوسطي -االحوار األوربي  عباس هاشم عزيز 79

الفكر االسالمي المعاصر واالطروحات الفكرية للوضع  طعامل هندي كا 80

 الدولي الجديد

 ا. د جهاد الحسني        

العالقات التركية االسرائيلية واثرها على االمن القومي  حسين حافظ وهيب 81

 العربي

 ا. م. د خليل السامرائي

ر الشامل لجنة االمم المتحدة الخاصة بنزع اسلحة التدمي اسراء شريف جيجان 82

 العراقية

 سهيل الفتالوي.ا. م.د

 ا.د مازن اسماعيل الرمضاني التغييرات التكنولوجية المعاصرة واالقتصاد العربي ازهار عبد الباقي سلمان 83

 ا.د. فاضل زكي محمد ازمة كوسوفو نادية ضياء شكارة 84

مستقبلها اثر العوامل الخارجية في تحديد النظم السياسية و ماجد محي عباس 85

 في العالم الثالث

 ا. د. رياض عزيز هادي

 ا. د. خلدون ناجي معروف القوى المؤثرة في النظام السياسي االسرائيلي عالء عبد الحسن كريم 86

 

 2003-2002العام الدراسي 

 ا.د. سعد حقي توفبق اتجاهات االمن االوربي بعد انتهاء الحرب الباردة نوار محمد ربيع 87

تطور العالقات بين دول مجلس التعاون ودول جنوب شرق  كي حسنشذى ز 88

 اسيا

 ا.د. سعد ناجي جواد

ابراهيم ولد الشريف الطاهر  89

 )مغربي(

 في الت 2000-1989الجزائرية–العالقات المغربية 

 سعينيات

 ا.م.د خليل السامرائي

موذج العالقات االسرائيلية االمريكية : دراسة في الن خولة هادي حمزة 90

 االرجنتيني

 ا. د. خلدون ناجي معروف

 ا.م.د هاني الحديثي سياسة الكيان الصهيوني تجاه دول مجلس التعاون الخليجي جاسم يونس محمد 91

 ا. م.د. بلقيس محمد جواد التعددية الحزبية في الوطن العربي احمد عبد هللا تاهي 92

ي التجربة البرلمانية النظام السياسي الهندي دراسة ف حازم علي حمزة 93

 الهندية

 ا.د . رياض عزيز هادي

النظام السياسي ومشكالت الوحدة الوطنية في دول جنوب  خميس دهام حميد 94

 افريقيا

 ا.د . سعد ناجي جواد

 ا.د. سعد حقي توفيق اليابان والمتغيرات الدولية الجديدة حميد موحان عكوش 95

سالمي في الواليات المتحدة في االفكار الوجود العربي واال احمد علي ويس 96

 والمواقف السياسية

 ا. م.د جابر حبيب جابر

 ا. د. خليل الحديثي اخالء منطقة الشرق االوسط من اسلحة التدمير الشامل عباس كاظم عبيد 97

 وان حماديا.م.د حافظ عل الديمقراطية واشكالية الثقافة السياسية في الوطن العربي هشام حكمت عبد الستار 98

علي احمد علي الحاوري  99

 )يماني(

 ا.د. جهاد الحسني الخطاب العربي االسالمي المعاصرو قضية التجديد الفكري
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 ا.د.خلدون ناجي معروف االسرائيلية-مصر والتسوية العربية  يدرميادة علي ح 100



السياسة الخارجية االمريكية تجاه الحركات االسالمية  قائد محمد عقالن )يماني( 101
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 ا.د. سعد حقي توفيق

 ا.د. رياض عزيز هادي التجربة البرلمانية في الهند وباكستان دراسة مقارنة ستار جبار عالي 102

الدولة اليهودية في الفكر االسرائيلي بين فكر االصولية  حميد فاضل حسن 103

 اليهودية وفكر الصهيونية العلمانية

 ا.د.جهاد الحسني

                                               

 2005-2004العام الدراسي                                                    

 

الحركات االسالمية في تركيا وايران في ظل الوضع الدولي  لي حسينمثنى ع 104
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 ا.د. احمد النعيمي
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 ياض عزيز هاديا.د . ر
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 –دور الواليات المتحدة االمريكية في التسوية العربية  مظهر خزعل فيصل 110

 1991االسرائيلية منذ عام 

 ا.د.خلدون ناجي معروف
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 السياسي االمريكي

 ا.م.د رياض عزيز هادي
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عبد الحميد العيد  116

 الموساوي)تونسي(

اسيا  استراتيجية الواليات المتحدة االمريكية جنوب غرب

 مطلع القرن الحادي والعشرين

 ا.د. سعد حقي توفيق

االسالم السياسي واثره في التحوالت الديمقراطية لدول  سامر مؤيد عبد اللطيف 117

 جنوب شرق اسيا

 ا.د. سعد ناجي جواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007-2006العام الدراسي  

 

 



 ا.د. سعد حقي توفيق 1991منذ عام  السياسةالتركية تجاه منطقة الخليج العربي بتول هليل جبير 118

التدخل الدولي االنساني بين ميثاق االمم المتحدة والتطبيق  انس اكرم محمد 119

 العملي

 ا.د. حسين الجميلي

 ا.د.جهاد الحسني حقوق االنسان عند االمام علي )علية السالم( غسان عكالوي صالح 120

لعربي منذ االستقالل دراسة النخبة ودورها في الوطن ا دنيا هاتف علي 121

 حالة العراق ومصر

 ا.د. سعد ناجي جواد

 ا.م.د حميد شهاب التطور االستراتيجي الروسي بعد الحرب الباردة لمى مضر جري 122

 ا.م.د حميد شهاب استخدام القوة في العالقات الدولية بين الحظر واالباحة ايناس عبد السادة علي 123

ار الحضارات في الفكر االسالمي المعاصر: دراسة حو سناء كاظم كاطع 124

 تحليلية في المضاميين الفكرية

 ا.د. جهاد الحسني

: وقائع النزاع 2003مجلس االمن والحرب على العراق  باسم كريم سويدان 125

 ومدى مشروعية الحرب

 ا.م.د حميد شهاب

 محمد شفيق ا.د. حسان المركز الدستوري لالتحاد االوربي فرح ضياء حسين 126

 ا.د. جهاد الحسني المواطنة في الفكر االسالمي المعاصر بتول حسين علوان 127

 ا.د.احمد النعيمي مبدا التدخل في السياسة الخارجية مابعد الحرب الباردة نصير نوري محمد 128

 يا.م.د خميس حزام وال النظام السياسي الياباني الواقع وافاق المستقبل نغم نذير شكر 129

 ا.د. احمد النعيمي تحول اليات الصراع في العالقات الدولية خالد حمزة جريمط 130

السياسات االوربية تجاه الهجرة وانعكاساتها على  عبد الجبار عيسى عبد العال 131

 المهاجرين العرب والمسلمين في اوربا الغربية

 ا.م.د بلقيس محمد جواد

   

 2007/2008للعام الدراسي 

 

 ا.د. عبد الرزاق مطلك الفهد 1960-1922تاريخ الحركة الوطنية في نايجيريا  زهار محمد الغرباويا 132

تاثير الثورة الفرنسية السياسية على مفكري المشرق  حسين عبد فياض 133

 العربي

 ا.د حسام الغرباوي 

 شفيقا.د. حسان محمد   2006-1921مشكلة بناء الدولة في العراق  رند حكمت محمود 134

مشكلة بناء االمة في اندونسيا وانعكاساتها على الوحدة  نادية فاضل عباس 135

 الوطنية

 ا.د حسان محمد شفيق 

 ا.د.طالل الزوبعي العنف واالرهاب: دراسة تحليلية في االفكار السياية سهى سعيد العزاوي 136

 ا.د.رياض عزيز هادي العراق وتوجهاته تجاه1980النظام السياسي التركي عام  كوثر طه ياسين 137

 ا.د. بلقيس محمد جواد ما بعد الحداثة: دراسة في المشروع الثقافي الغربي باسم علي خريسان 138

تونس الجزائر( ودورها -الحركات االسالمية في )المغرب نغم محمد صالح 139

 في التحوالت الديمقراطية

 ا.د.سعد ناجي جواد



السلطة في الفكر السياسي لالحزاب االسالمية ماهية  مصطفى احمد مصطفى 140

 العراقية المعاصرة

 ا.د.جابر حبيب جابر

 ا.د.نديم عيسى خلف الدولة في فكر االمام )محمد باقر الصدر( جاسم محمد عبد الكريم 141

 ا.م.د.علي دريول محمد في دول الخليج العربي السيايةوالتنشئة االجتماعية  رعد حافظ سليم 142

سياسة الواليات االمريكية في مجلس االمن بعد نهاية  عباس فاضل محمد 143

 الحرب الباردة

 ا.د.سعد حقي توفيق

السياية الخارجية االلمانية تجاه الشرث االوسط بعد الحرب  طارق محمد الطيب 144

 الباردة

 ا.د.سعد حقي توفيق

عامة في النظام السياي الموازنة واثرها على الحريات ال  ارواء فخري عبد اللطيف 145

 االمريكي

 ا.د.حسان محمد شفيق

 ا.د.سعد حقي توفيق 2004-1989السياسة الخارجية االمريكية تجاه سوريا  قصي غريب عليوي)سوري( 146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009-2008العام الدراسي                                                       

 

 ا.د.جهاد الحسني ضامين االساسية في فكر سيد قطبالم ديمةعبد هللا احمد 147

 ا.د. رياض عزيز هادي االصالح السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي همسة قحطان خلف 148

-مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تحقيق الديمقراطية احمد شحاذة محمد 149

 حالة العراق

 ا.م.د خميس دهام مجيد

 ا.د قحطان سليمان كر السياسي عند تقي الدين النبهانيالف تركي عبد مجيد 150

االستبداد ومواجهه في العراق دراسة في فكر ومواقف  فائزة حسين عباس 151

المجلس االعلى للثورة االسالمية واالتحاد الوطني 

 الكردستاني

 ا.د جهاد الحسني

 حمد النعيميا.د. ا 2006-1979االيرانية-العالقات التركية سعد رزيج ايدام 152

النظام الملكي الدستوري االسكندنافي ) السويد  فتح جعفر صادق 153

 1940/النرويج/الدنمارك( منذ عام 

 ا.م.د حافظ علوان حمادي

 ا.م.د. عامر حسن فياض العودة في الفكر االسرائيلي الهام عطية عواد 154

   

 2009/2010للعام الدراسي 

 

 ا.م.د خليل الربيعي بين الفكر الغربي والفكر االسالمي  دراسة مقارنةالسيادة  علي محمد علوان 155

فرص وامكانيات التحول الديموقراطي في الصين و  ياسر عبد الجبار محمد 156

 مستقبله

 ا.د رياض عزيز هادي



 ا.د. نديم عيسى خلف القضية الفلسطينية في فكر اليسار االسرائيلي انور سعيد الحيدري 157

توجه الواليات المتحدة , ازاء شمال افريقيا بعد الحرب  ر حميد ياسينعما 158

 الباردة دراسة جيو ستراتيجية

      الحياليا.م.د  نزار اسماعيل  

 ا.د. نديم عيس خلف ارض الميعاد في الفكر االسرائيلي المعاصر عبير سهام مهدي 159

 ا.م.د. عامر حسن فياض الشيرازي الفكر السياسي عند محمد الحسيني خالد عليوي جياد 160

السياسة الفرنسية تجاه الشرق االوسط مابعد الحرب  عامر محمد معاذ 161

 الباردة

 ا.د.سعد حقي توفيق

 ا.م.د مهدية صالح العبيدي الطائفية واثرها في حياة العراق السياسية احمد علي محمد 162

 م.د بلقيس محمد جوادا. 1958-1920المثقف والسلطة  رهبة اسودي حسين 163

 ا.م.دعامر حسن فياض الدولة في الفكر السياسي العراقي المعاصر كاظم علي مهدي البياتي 164

 ا.م.د بلقيس محمد جواد الهوية الوطنية العراقية احمد غالب محي جعفر 165

 

 

 

 

 2010/2011للعام الدراسي 
 

نان بعد اتفاق الطائف اشكالية االستقرار السياسية في لب منى جالل عواد 166

1989 

     هللا ا.د. عبد الجبار احمد عبد

 ا.م.د حميد فاضل حسن االصولية المسيحية في الفكر السياسي االمريكي المعاصر خالد عبد االله 167

اشكالية البنية السياسية للنظم الجمهورية في المنطقة  عمر جمعة عمران 168

 العربية

 ا.د. حسين علوان الربيعي

الديمقراطية واشكالية التعاقب على السلطة في موريتانيا  جاسم محمد احمد 169

(1991-2005) 

 ا.م.د. حافظ علوان حمادي

المشاركة السياسية الحزبية للمراة العراقية بعد العام  رغد نصيف جاسم 170

2003 

 ا.م.د. بلقيس محمد جواد

 ا.م.د. امل هندي   اسي االسالمي المعاصرالدولة المدنية في الفكر السي اياد خلف العنبر 171

االسس الفكرية لالصالح السياسي في نهضة االمام  احمد عدنان  عزيز 172

 الحسين بن علي )ع(

 ا.م.د. سعدي كريم سلمان  

 ا.د. عبد الجبار احمد عبد هللا 2003التحول الديمقراطي في العراق بعد العام  فراس عبد الكريم   173

   

174 

 ا.م.د عامر حسن فياض مالمح الفكر السياسي عند علي الوردي        ض حسن جابرناه

                                                

 

 

 2012-2011العام الدراسي 

 سعد حقي توفيق  د0م0أالصيني تجاه قارة افريقيا بعد الحرب  –التنافس االمريكي  سليم كاطع علي   175



 (  الباردة ) السودان انموذجا

 د حسين علوان 0أ تجربة بناء الدولة في الخليج العربي االمارات انموذجا  فالح خلف كاظم   176

رؤية التيارات العلمانية العربية لالطروحات السياسية  مرتضى شنشول ساهي   177

 للتيارات االسالمية المعاصرة 

 د امل هندي كاطع 0م0أ

في فكر القوى السياسية العراقية وانعكاساتها الفدرالية  منى حمدي  178

 على حياة العراقي السياسية 

 د غانم محمد صالح 0م0أ

دور القيادات في االنتقال بالتنمية السياسية في المشرق  منتصر مجيد حميد   179

-1990انموذجا العراق ولبنان –العربي دراسة مقارنه 

2010  

 د بلقيس محمد جواد 0أ

حزب العدالة والتنمية /دراسة النشأة وسياسات تركيا  ود سلوم سلمان دا 180

 الداخلية والخارجية 

 د رياض عزيز هادي 0أ

 د سعدي كريم سلمان 0م0أ تداول السلطة في الفكر السياسي االسالمي المعاصر  عدنانطارق عبد الحافظ   181

االدراك االستراتيجي  تأثير المبادىء الجيوبوليتيكية على عادل عبد الحمزة ثجيل 182

 للواليات المتحدة االمريكية بعد الحرب الباردة

 أ.د.نزار اسماعيل الحيالي

 

 2013-2012للعام 
 

 أ.م.د.نغم محمد صالح العنف السياسي واثره في التحول الديمقراطي في افريقيا جمال طه علي  183

 أ.د.غانم محمد صالح سالميةمنهج التغيير السياسي في فكر الحركات اال وجيه عفدو علي 184

 أ.د.عبد الجبار احمد عبد هللا االمة–مأسسة السلطة وبناء الدولة  وليد سالم محمد 185

 أ.م.د.سعدي كريم سلمان اطروحات التجديد في الفكر السياسي العربي المعاصر محمود عزو حمدو 186

 أ.مزد.علي عباس مراد قية المعاصرةالتسامح في فكر االحزاب السياسية العرا فاتن محمد رزاق 187

 أ.م.د.عامر حسن فياض االصالح الديني في الفكر السياسي المعاصر هادي مشعان ربيع 188

السياسة التركية ازاء منطقة الشرق االوسط في المدة  خالد موسى جواد 189

 (2010-2002الواقعة بين عام)

 أ.د.احمد نوري النعيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


