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 المشرف العنوان االسم الثالثي ت

 ايمن أحمد محمد  .1
دور النظام السياسي في بناء البعد 

 السياسي لالمن االنساني العراق انموذجا
 أ .م د فرح ضياء حسين

 رقيه علي عبود  .2

العالقات بين الواليات المتحدة االمريكية 

والهند في ضوء اتفاقيات التعاون بعد عام 

1998 

 أ.م.د عبد الحميد العيد

 اياد طارق عبد المجيد  .3

االنتشار النووي وأثره على استرايتجية 

الردع واالمن االقليمي مابعد الحرب 

الباردة دراسة في الشرق االوسط  

 نموذجا

 أ د سرمد زكي حامد

4.  
أفياء وطن عنيد 

 الزيادي

دور المؤسسه العسكرية االمريكية في 

 2003م قرار الحرب على العراق عا
 أ.د مثنى علي حسين

5.  
عالية عبد االمير عيد 

 المجيد

مبدأ الحكم الصالح في فكر االحزاب 

 السياسية العراقية المعاصرة
 أ.د غانم محمد صالح

6.  
اركان عبد الخضر 

 كيالن
 أ.م.د خليل مخيف الفكر السياسي للسلفية في العراق

 أ.د حسام باقر  عباس لويسمالمح الفكر السياسي عند برنارد  وليد  بارك حسن  .7

 ياسمين نوري علي  .8
السياسة الخارجية االمريكية تجاه المشرق 

 )سوريا انموذجا ( 2003العربي بعد عام 
 ا.د مثنى علي حسين

9.  
سحر حربي عبد 

 االمير

ادارة التنوع في الدولة دراسة نظرية 

 مقارنة مع االشارة الى التجربة العراقية
 أ.د عبد السالم ابراهيم

 حيدر زاير عبوسي  .10
االنعكاسات االقليمية والدولية لحركات 

 االسالم السياسي في المنطقة العربية
 أ.د مثنى علي حسين

 احمد محمد علي  .11
التجديد في فكر القوى السياسية العراقية 

 المعاصرة
 أ.د  عامر حسن فياض



 نوار جليل هاشم  .12
السياسة االمريكية تجاه القوى الصاعدة 

 العالمي  دول بريكس انموذجافي النظام 
 أ.م.د سمير جسام راضي

 عدي عبد مزهر  .13
ظاهرة العزوف االنتخابي في العراق 

2005-2014 
 أ.د عبد الجبار احمد

 عمار جعفر مهدي  .14

االهمية االستراتيجية للعراق واثره في 

العالقات االقليمية  والدولية بعد عام 

2003 

 أ.م.د  دينا محمد جبر

 الساده خليفباسم عبد   .15

الثقافه السياسية لألحزاب السياسية 

االسالمية المشاركة في العملية السياسية 

 2003في العراق بعد عام 

 أ.م.د خميس حزام والي

 رنا مولود شاكر  .16
الفكر السياسي لالتجاه اليميني االمريكي 

 المعاصر
د.م حسين مجيد  .أ

 العبيدي

 محمد صبري ابراهيم  .17
العراق وانعكاساتها السياسة المائية في 

 2003على التنمية المستدامه بعد عام 
 أ.د حسين علوان حسين

18.  
محمود عبد الرحمن 

 خلف

العالقات التركية مع دول اقليم القوقاز 

 وافاقها المستقبلية
 سطام حسين علوان

19.  
مصطفى كامل عبد 

 الحسين

القيم في الفكر السياسي االمريكي 

 المعاصر
 أ.م.د امل هندي الخزعلي

20.  
عبد العزيز عليوي 

 عبد

الثقافة السياسية للنخبة الحاكمة في العراق 

 2003واثرها في ادارة الدولة بعد عام 
 أ.د عبد السالم ابراهيم داود

 كرار انور ناصر  .21

دور المدرستين الواقعية واللبيرالية في 

السلوك السياسي الخارجي للواليات 

 المتحدة االمريكية

 أ.م.د هالة خالد حميد

 جاسم محمد سهراب  .22
الدور السياسي للحركات االجتماعية في 

 2015-2003العراق 
 أ.د عبد الجبار احمد

 محمد كاظم عباس  .23
توجهيات الصين نحو العالمية دراسية في 

 الفرص والتحديات
 أ.م.د عمار حميد ياسين



 مروان عوني كامل  .24

عالم ما بعد االحادية القطبية واعادة 

الدولي : دراسة في تعدد تشكيل النظام  

 القطبية الدولية

 أ.م.د ايناس عبد السادة

 احمد عبد الكريم  .25
جدلية الحرية والعدالة في الفكر السياسي 

 الغربي
 أ.م حميد فاضل حسن

 

 

 


