
 

 من مؤلفات تدرييسين كلية العلوم السياسية

 ت العنوان  المؤلف المكان    سنة النشر  
)2002عمان (  1 مقدمة منهجية في الراي العام وحقوق االنسان  د. عامر حسن الفياض 
20029 بغداد (  2 جذور الفكر الديمقراطي في العراق الحديث  د. عامر حسن الفياض 
)2009عمان (  3 العراق وشقاء الديمقراطية المنشودة د. عامر حسن الفياض 
)2010بغداد (   د. عامر حسن الفياض 

 د.علي عباس  مراد
اشكالية السلطة في تامالت العقل الشرقي القديم 

 واالسالمي الوسيط
4 

)1985بغداد (  5 الفكر السياسي في العراق القديم د. عبد الرضا الطعان 
)2005االمارت (  6 المجتمع المدني والديمقراطية في العراق أ.د عبد الجبار احمد عبد اللة 

)2010بغداد (  7 العالم الثالث بين الوحدة الوطنية والديمقراطية أ.د عبد الجبار احمد عبد اللة 
)2009بيروت (  8 االسالم واندماج المجتمع د. علي عباس مراد 
)2010بغداد (   9 نقد  الماركسية في الفكر االسالمي المعاصر د. تغريد حنون علي 
)2010عمان (   10 الحركات االسالمية في المغرب العربي د. نغم محمد صالح 
)2010عمان ( مفاهيم مصطلحات الدولة الموحدة والدولة االتحادية (  د.نغم محمد صالح 

 الفيدرالية)
11 

)2010عمان (  12 عالقت العرب الدولية د. سعد حقي توفيق 
)2008عمان (  13 الكونغرس والنظام السياسي االمريكي  د.ياسين محمد حمد  
)2009عمان (  14 الساسية االمريكية بين الدستور والقوى السياسية د. ياسين محمد حمد 

)2011عمان (   15 ضمانات المرأة في حقوق االنسان  د. ياسين محمد حمد 
)2011عمان (  16 النظم االنتخابية  د.ياسين محمد حمد 
)1988 بغداد(  17 مالمح العامة لعلم االحتماع السياسي د. حسان محمد شفيق 
)1989بغداد (  18 االنظمة السياسية والدستورية المقارنة د. حسان محمد شفيق 
)2009بغداد (  19 نظرية الحريات العامة د.حسان محمد شفيق  

)2010بيروت (  20 اشكالية بناء ثقافة المشاركة في الوطن العربي د. حسين علوان 
)2001عمان (  النظم السياسية في اوربا الغربية بالواليات المتحدة  د. حافظ علوان 

 االمريكية
21 

1994-1971سياسية باكستان االقليمي  د.هاني الباس الحديثي    22 
 23 السياسية الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانية د. احمد نوري النعيمي 
 24 تركيا وحلف شمال االطلسي د. احمد نوري النعيمي 
 25  الدبلوماسية االسالمية د. سهيل حسين الفتالوي  
)1جرائم االبادة الجماعية وجرائم ضد االنسانية (ج د. سهيل حسين الفتالوي    26 
)2جرائم الحرب وجرائم العدوان (ج د. سهيل حسين الفتالوي    27 
)3القضاء تلدولي الجنائي (ج د. سهيل حسين الفتالوي    28 
 29 الدولة اليهودية في الفكر االسرائيلي د. حميد فاضل حسن 

)2008بغداد (  30 حقوق االنسان د.حافظ علوان 
)2005بغداد (  31 حقوق االنسان د.رياض عزيز هادي  

 32 تركيا يمين الموروث د. احمد نوري النعيمي 
 33 الدولة في فكر محمد باقر الصدر د. جاسم الشيخ زني 

)2010سليمانية (  34 قراءة معاصرة لموظوعة حقوق االنسان د. حافظ علوان  
 

 



 

 مكان وسنة النشر  اسم المؤلف عنوان الكتاب ت
مقدمة منهجية في الرأي العام وحقوق  35

 االنسان
2002عمان  ا.م.د. عامر حسن فياض  

2002بغداد  ا.م.د. عامر حسن فياض جذور الفكر الديمقراطي في العراق الحديث 36  
2009عمان  ا.م.د. عامر حسن فياض العراق وشقاء الديمقراطية المنشودة 37  
إشكالية السلطة في تامالت العقل الشرقي  38

 القديم واإلسالمي الوسيط
ا.م.د. عامر حسن فياض             

 ا.م.د. علي عباس مراد
2010بغداد   

المدخل الى الفكر السياسي الغربي الحديث  39
)2،ج1والمعاصر(ج  

 ا.م.د. عامر حسن فياض
 ا.د.عبد الرضا الطعان
 ا.م.د. علي عباس مراد

 ا.د.حسام الغرباوي

2008بغداد   

1989الموصل  ا.د. رياض عزيز هادي المشكالت السياسية في العالم الثالث 40  
حقوق االنسان - تطورها-مضامينها -  41

 حمايتها
2005بغداد  ا.د. رياض عزيز هادي  

1992بغداد  ا.د. رياض عزيز هادي العالم الثالث من الحزب الواحد الى التعددية 42  
1999بغداد  ا.د. رياض عزيز هادي العالم الثالث وقضايا الوضع الدولي الجديد 43  
2005اإلمارات  ا.د. عبد الجبار احمد التحوالت الديمقراطية في العراق 44  
العالم الثالث بين الوحدة الوطنية  45

 والديمقراطية
2010بغداد  ا.د. عبد الجبار احمد  

السياسة الخارجية التركية بعد الحرب  46
 العالمية الثانية

1975بغداد  ا.د. احمد نوري النعيمي  

  ا.د. احمد نوري النعيمي تركيا وحلف شمال األطلسي 47
 ا.د. احمد نوري النعيمي  النظام السياسي في تركيا وإيران 48

 ا.د.حسين الجميلي
2005بغداد   

2009بغداد  ا.د. احمد نوري النعيمي السياسة الخارجية 49  
1990بغداد  ا.د. صادق األسود علم االجتماع السياسي اسسه وأبعاده 50  
1991بغداد  ا.د. صادق األسود الرأي العام ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية 51  
1992بغداد  ا.د. عبد الرضا الطعان تاريخ الفكر السياسي الحديث 52  
1985بغداد  ا.د. عبد الرضا الطعان الفكر السياسي في العراق القديم 53  
الفكر السياسي العربي اإلسالمي دراسة في  54

 ابرز االتجاهات الفكرية
1993بغداد  ا.د. جهاد صادق الحسني  

مفاهيم ومصطلحات الدولة الوحدة والدولة  55
 االتحادية (الفدرالية)

2010عمان  ا.د. غانم محمد صالح  

1992بغداد  ا.د. غانم محمد صالح الخليج العربي التطورات والنظم والسياسات  56  
2009عمان  ا.د. سعد حقي توفيق تاريخ العالقات الدولية 57  
2005بغداد  ا.د. سعد حقي توفيق مبادئ العالقات الدولية 58  
1992بغداد  ا.د. فاضل زكي الدبلوماسية في عالم متغير 59  
1990بغداد  د. طارق علي الهاشمي األحزاب السياسية 60  
1991بغداد  د.خليل اسماعيل الحديثي الوسيط في التنظيم الدولي 61  
1989بغداد  ا.د.حسان محمد شفيق األنظمة السياسية لدول امريكا االتينية 62  
1989بغداد  ا.د.حسان محمد شفيق األنظمة السياسية والدستورية المقارنة 63  
2009بغداد  ا.د.حسان محمد شفيق نظرية الحريات العامة 64  
1988بغداد  ا.د.حسان محمد شفيق المالمح العامة لعلم االجتماع السياسي 65  
1990بغداد  ا.د. سعد ناجي جواد التطورات السياسية الحديثة في افريقيا 66  
2004بغداد  ا.د. عبد القادر محمد فهمي المدخل الى دراسة اإلستراتيجية 67  



 

1999بغداد  ا.م.د.حافظ علوان حمادي المدخل الى علم السياسة 68  
2010سليمانية  ا.م.د.حافظ علوان حمادي قراءة معاصرة لموضوعة حقوق االنسان 69  
النظم السياسية في أوربا الغربية والواليات  70

 المتحدة
2010عمان  ا.م.د.حافظ علوان حمادي  

إشكالية بناء ثقافة المشاركة في الوطن  71
 العربي

2009بيروت  ا.د. حسين علوان حسين  

2010بيروت  ا.م.د. علي عباس مراد المجتمع المدني والديمقراطية 72  
2008بيروت  ا.م.د. علي عباس مراد (ترجمة) اإلسالم واندماج المجتمع 73  
النظام السياسي ومشكالت الوحدة الوطنية  74

 في جنوب أفريقيا
2009عمان  ا.م.د. خميس دهام حميد  

2010عمان  ا.م.د. خميس دهام حميد الصومال ومشكالت الوحدة الوطنية 75  
2008عمان  ا.م.د. ياسين محمد حمد الكونغرس والنظام السياسي األمريكي 76  
السياسة األمريكية بين الدستور والقوى  77

 السياسية
2009عمان  ا.م.د. ياسين محمد حمد  

2010عمان  ا.م.د. ياسين محمد حمد ضمانات المرأة في حقوق االنسان 78  
2010عمان  ا.م.د. نغم محمد صالح الحركات اإلسالمية في المغرب العربي 79  
2008بغداد  ا.م.د. حميد فاضل حسن الدولة اليهودية في الفكر اإلسرائيلي 80  
2009بيروت  م.د جاسم الشيخ زيني الدولة في الفكر محمد باقر الصدر 81  
2010بغداد  م.د تغريد حنون علي نقد الماركسية في الفكر اإلسالمي المعاصر 82  
    

 

 


