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المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها-:
مكان أنعقادها

نوع
المشاركة

ت

العنوان

السنــة

1

المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية
 2009الخاص بالذكرى الخمسين لتدريس العلوم
السياسية في العراق

2009

جامعة بغداد – كلية
العلوم السياسية

مشارك

2

مؤتمر المركز العلمي العراقي لمؤسسة الشهيدين
الصدرين

2009

جامعة بغداد – كلية
العلوم السياسية

حضور

3

المؤتمر األول لمنظمة الصحفيين والمثقفين
األكاديميين لنبذ ظاهرتي العنف واإلرهاب

2009

مؤسسة السيد حسين
الصدر

حضور

4

المؤتمر العلمي السنوي لكلية العلوم السياسية
 2010بعنوان مستقبل العراق السياسي ما بعد
االنتخابات 2010

2010

جامعة بغداد -كلية العلوم
السياسية

مشارك

5

مؤتمر (برنامج حكومي مقترح للمرحلة
المقبلة) الذي أقامتة منظمة مؤتمر النخب
والكفاءات العراقية تحت شعار (لتتضافر النخب
والكفاءات العراقية في بناء العراق الجديد)

2010

جامعة بغداد -كلية
التربية الرياضية

حضور

6

ندوة حول الثورات الشعبية العربية

2011

فرع النظم السياسية في
الكلية

حضور

7

المؤتمر العلمي السنوي السابع الخاص بالقدس
وتحت عنوان (القدس مسرى وأقصى ودولة)

2011

مركز الدراسات
الفلسطينية جامعة بغداد

8

المهرجان السنوي لذكرى أستشهاد السيد
الشهيد محمد محمد صادق الصدر الذي اقامتة
(مؤسسة العهد الصادق الثقافية)

2011

قاعة المسرح الوطني

حضور

حضور

9

المؤتمر العلمي السنوي الموسوم تقويم العملية
السياسية في العراق

2012

كلية العلوم السياسية –
جامعة بغداد

مشارك

10

المؤتمر الطالبي العلمي السنوي تحت عنوان
(تقويم العملية السياسية في العراق)

2012

كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد

حضور

11

دورة التأهيل التربوي ( )160للتدريسيين من
المده  2011/12/4ولغاية 2012/1/5

2012

جامعة بغداد/مركز
التعليم المستمر

مشارك

12

ندوة عن الدستور العراقي النافذ وأهميته

2013

وزارة الثقافة  /دار
المأمون

مشاركة-
محاضر

13

ندوة عن التعايش

2012

كلية العلوم السياسية /
جامعة بغداد

حضور

14

المؤتمر العلمي السنوي للكلية (الخيار
الديمقراطي ضرورة سياسية ووطنية للعراق )

2013

كلية العلوم السياسية /
جامعة بغداد

مشاركة

15

مؤتمر مستقبل سياسات العراق بعد انتخابات
2014

2014

مركز الشرق االوسط
للدراسات الستراتيجية
التركي ( -)orsaam
انقرة

مشاركة

16

المهرجان الحسيني المركزي

2013

جامعة بغداد

مشاركة

17

القاء المحاضرات عن القيادة االستراتيجية

2015

االكاديمية العراقية
لمكافحة الفساد

محاضر

18

الديمقراطية والمشروع الوطني العراقي

2015

كلية العلوم السياسية

مشاركة

19

اسباب التدخل التركي في العراق
"السفير العراقي في تركيا

2015

كلية العلوم السياسية

حضور

20

هجرة الشباب العراقي

2015

ندوة فرع النظم
السياسية

ادارة

21

السياسة الخارجية العراقية وتحديات المرحلة

2015

ندوة -مجلس النواب-
لجنة العالقات
الخارجية

مشاركة

22

تعزيز العمل المؤسساتي في العراق

2016

ندوة فرع النظم
السياسية

ادارة

23

رؤية الحكومة العراقية لمرحلة ما بعد داعش
فالح الفياض

2016

كلية العلوم السياسية

حضور

24

فعالية االداء الحكومي معايير القياس
واالنجاز(ورقتي بعنوان :الرقابة وتقويم االداء
الحكومي)

2016

ندوة فرع النظم
السياسية

مشاركة

25

مضامين شرف الوظيفة العامة

2016

ندوة /كلية العلوم
السياسية

مشاركة

26

التعليم في العراق بعد  2003الواقع والطموح
ورقتي بعنوان (دور المؤسسات التعليمية في
نشر ثقافة السالم والتعايش السلمي في المجتمع

2017

27

تطوير مسارات عالقات العراق الخارجية مع
جواره العربي واالقليمي في ضوء التحوالت
الجديدة

2017

مجلس النواب/لجنة
العالقات الخارجية

حضور

28

السياسة الخارجية العراقية  -ترصين مكانة العراق
الدولية

2017

بيت الحكمة
قسم الدراسات السياسية
واالستراتيجية

حضور

29

ندوة حوارية بحضور الدكتور وليد الحلي مستشار
السيد رئيس الوزراء لشؤون التعليم العالي

2017

دار الضيافة في رئاسة
الوزراء

مشاركة

30

انشاء أجهزة قضائية وتنفيذية في هيأة النزاهة –
المعوقات والحلول

2018

االكاديمية العراقية
لمكافحة الفساد-هيأة
النزاهة

مشاركة

ندوة فرع النظم
السياسية

مشاركة

مركز النهرين للدراسات
االستراتيجية-مستشارية
االمن الوطني

مشاركة

كلية العلوم السياسية-
جامعة بغداد

مشاركة

33

اليات الحوكمة في في مكافحة الفساد

2018

الندوة العلمية لفرع
النظم السياسية

مشاركة

34

سبل تعزيز المواطنة والسيادة الوطنية بعد مرحلة
داعش

2018

المؤتمر العلمي االول
لطلبة الدراسات العليا
(الماجستير والدكتوراه)
كلية العلوم السياسية-
جامعة بغداد

حضور

35

ورشة عمل والموسومة بـ (المكتبة االفتراضية)

2018

كلية العلوم السياسية-
جامعة بغداد

حضور

36

ندوة مشتركة عن مستقبل العراق السياسي بين
كلية العلوم السياسية وبعثة االتحاد االوربي الى
العراق

2018

كلية العلوم السياسية-
جامعة بغداد

حضور

37

ندوة عن القيادة وعلم االجتماع

2018

وزارة الدفاع-
كلية االركان

حضور

دورة كيفية تطوير مهاراتك العلمية والبحثية
38
مجانا من المواقع العالمية

2018

جامعة بغداد
مركز التعليم المستمر

مشاركة

تداول السلطة في االنظمة السياسية العربية

2019

ندوة فرع النظم
السياسية –كلية العلوم
السياسية –جامعة بغداد

مشاركة
بورقة
بحثية

31

دور الجامعات في تعزيز مفهوم الوعي االمني

2018

 32استثمار طاقات الطلبة لعزيز قيم النزاهة والمواطنة 2018

39

40

دور النخب في صنع السياسات العامة

2019

ندوة فرع النظم
السياسية –كلية العلوم
السياسية –جامعة بغداد

حضور

41

التعليم االلكتروني

2019

ورشة عمل نظمها مركز
ابن سينا-جامعة بغداد

مشاركة

42

العدالة االجتماعية وأنعكاساتها في الدول
واالقاليم

2019

ورشة عمل نظمتها كلية
العلوم السياسية-جامعة
بغداد

مشاركة

43

تشكيل الحكومة والمنهاج الوزاري للحكومة
الجديدة

2019

ندوة فرع النظم
السياسية –كلية العلوم
السياسية –جامعة بغداد

حضور

44

دورة سالمة اللغة العربية

2019

وحدة التعليم المستمر-
جامعة بغداد

مشاركة

45

االمن الوطني العراقي وتحديات المرحلة
القادمة

2019

المؤتمر العلمي السنوي
الدولي التاسع عشر لمركز
االستراتيجية
الدراسات
والدولية بجامعة بغداد
بالتعاون مع دائرة البحوث
في مجلس النواب العراقي

مشاركة

46

المعارضة البرلمانية في النظام السياسي
البرلماني

2019

النظم
فرع
ندوة
السياسية –كلية العلوم
السياسية –جامعة بغداد

مشاركة
بورقة
بحثيه

األنشطة العلمية واالدارية االخرى -:
مقرر وحدة البحوث والدراسات السياسية
في كلية العلوم السياسية 2011

مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الموسوم (أمن
العراق والمنطقة في بيئة متغيرة)الذي أقامة مركز
النهرين للدراسات االستراتيجية في مستشارية االمن
الوطني
عضوية لجان مناقشة لبحوث الترقية في وزارة
الخارجية

عضوية اللجان االمتحانية المتعددة

التعاون مع المعهد العالي للتطوير االمني
واالداري -االشراف على بحوث طلبة المعهد اعاله.

عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي
السنوي للكلية سنة 2011

عضوية العديد من اللجان في فرع النظم السياسية -
ر

االشراف على العديد من رسائل الماجستير
والدكتوراه في وزارة التعليم العالي ووزارة
الخارجية
أمين مجلس الكلية 2012

االو
عضوية لجنة (رضا الطالب على التدريسي) و (رضا
التدريسي للمؤسسة العلمية) ضمن تقييمات االداء
الخاص بتدريسي الكلية للعام الدراسي 2019-2018

االشراف االداري والفني لمجلة كلية العلوم
السياسية – جامعة بغداد 2011
عضو أرتباط بغرفة العمليات -جامعة بغداد – االشراف على عدد من بحوث الترقية في وزارة
الخارجية
كلية العلوم السياسية 2012

عضوية لجنة الدراسات العليا في فرع النظم
السياسية

عضو لجنة االرشاد التربوي

عضوية لجنة مطابقة التعديالت في فرع النظم
السياسية

عضو في لجنة التعليم المستمر

عضوية لجنة اختبار صالحية المرشحين للتدريس

عضو في وحدة التأهيل والتوظيف

عضوية لجنة مراقبة لالمتحان الشامل لطلبة

عضو لجان مناقشة لعدد من رسائل الماجستير
وأطاريح الدكتوراه

الدكتوراه
لجنة مقابلة الطلبة المتقدمين للدراسات العليا

تقويم عدد من البحوث ورسائل الماجستير

عضوية لجنة ضمان الجودة

رئاسة فرع النظم السياسية

عضوية لجنة تقييم االنشطة العلمية المتمثلة بـ(
المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والحلقات
النقاشية التي ترد الى برنامج ندوتي االلكترونية)

عضو لجنة مطابقة التعديالت في فرع النظم
السياسية

التكليف المشترك (د.اسعد طارش -د .عمر جمعه)
باعداد مادة (منهج) مادة (النظم السياسية العربية)
كونها مادة حديثه وانها جاءت وفقا لخطة تحديث
الوزارة ومطابقة لمفردات التطوير للجنة التحديث
الوزارية .

رئيس لجنة االستالل لرسائل الماجستير في فرع رئيس لجنة االشراف الخاصة على طالب االقسام
الداخلية لكلية العلوم السياسية بجامعة بغداد
النظم السياسية-كلية العلوم السياسية –جامعة
بغداد
عضوية لجنة تحديد معايير اعتماد التخصصية
المالئمة لفرع النظم السياسية لغرض اعداد خطة
التحسين وانجازه
عضوية اللجنة العلمية في فرع النظم السياسية
2020
عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه –
فرع النظم السياسية للعام 2021-2020
عضو لجنة المقاصة العلمية في الكلية 2020

المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم -:

ت

أسم البحث

1

الحركات االسالمية في الجزائر-الجبهة االسالمية
لالنقاذ أنموذجا
االثار االجتماعية للعولمة على دول العالم الثالث

3

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي

4

االنظمة العربية ذات السلطة التقليدية

2

5
 6التحوالت الديمقراطية في البلدان العربية-المغرب
التجربة الديمقراطية في المغرب
العربي أنموذجا 2009 -1990

7

العنف لدى الحركات االسالمية المغرب العربي
انموذجا

8

النظم الدكتاتورية قراءة في المضامين النظرية

9

ظاهرة الحكومات العسكرية في الدول العربية

10

التطورات السياسية في العراق بين الديمقراطية
والتوافقية

 11الدولة الفاشلة دراسة لحال الدول العربية الحديثة
 12التعددية الحزبية في العراق في ظل قانون
االحزاب العراقي لعام 2015

13
The role of the external factor at
the trend towards pluralism in third
world

محل النشر
مركز الدراسات الدولية -
جامعة بغداد
مركز الدراسات الدولية –
جامعة بغداد
منجز

السنة
2012
2010
2010

منجز

2010

منجز

2008

مجلة العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد
مجلة العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد
مجلة العلوم السياسية
/جامعة تكريت

2012

مجلة العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد
مركز الدراسات الدولية
واالستراتيجية  /جامعة بغداد
كتاب منشور
دار الهاشمي للطباعة
والنشر
مجلة قضايا سياسية /كلية
العلوم السياسية /جامعة
النهرين
Journal of us china
public
administration

2015

2015
2016
2016
2015

2016
2017

14

المؤسسة العسكرية العراقية في ظل المتغيرات
الداخلية والخارجية

 15التطور الدولي واالقليمي لحقوق الشباب

مجلة قضايا سياسية /كلية
العلوم السياسية /جامعة
النهرين
مجلة دراسات دولية/مركز
الدراسات الدولية
واالستراتيجية

2017

2017

 16اثر التشريع في عمل مجالس المحافظات غير
المنتظمة باقليم

مجلة دراسات دولية/مركز
الدراسات الدولية
واالستراتيجية

2017

 17مشروع توثيق معركة النصر والتحرير

مكتب دولة رئيس الوزراء

2018

 18األمن السيبراني ودوره في انتشار ظاهرة
االرهاب في العراق بعد العام 2003

مجلة دراسات دولية/مركز
الدراسات الدولية
واالستراتيجية
مجلة العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
جامعة بغداد

2019

19

العدالة االنتقالية دراسة في المفهوم واالليات

2020

كتب الشكر  -القدم  -شهادات التقدير-:

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير
شكر وتقدير من عميد الكلية
شكر وتقدير من عميد الكلية
شكر وتقدير من عميد الكلية
شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي
شكر وتقدير من مستشارية االمن الوطني
العلمي
والبحث
من عميد الكلية
وتقدير
شكر
شكر وتقدير من عميد الكلية
شكر وتقدير من رئيس مؤسسة الشهداء
شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي

 10شكر وتقدير من عميد الكلية
 11شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي
 12شكر وتقدير من عميد الكلية
 13منح قدم لحصولة على كتاب شكر وتقدير من رئيس
 14شكر وتقدير من عميد الكلية
الجامعة االجامعة
 15شكر وتقدير من عميد الكلية
 16شكر وتقدير من االمانة العامة للمكتبة المركزية جامعة
بغداد
 17شكروتقدير من النائب حمدية الحسيني

الجهة المانحة
كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
وزارة التعليم العالي
مستشار االمن الوطني
كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
رئاسة الوزراء /مؤسسة
وزارة التعليم العالي والبحث
الشهداء
كلية العلوم السياسية
العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث
كلية العلوم السياسية
العلمي
العلوم السياسية
كلية
كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
االمانة العامة للمكتبة المركزية /
جامعة بغداد
النائب حمدية الحسيني

 18شكر وتقدير من هيئة الحشد الشعبي

مديرية الشهداء والمضحين

 19شكر وتقدير من عميد الكلية
 20شكر وتقدير من عميد الكلية

كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
مكتب رئيس الوزراء

 21شكر وتقدير من عميد الكلية
 22شكر وتقدير من رئيس الوزراء
 23شكر وتقدير من النائب عبد الباري زيباري
 24شكر وتقدير من عميد الكلية
 25شكر وتقدير من عميد الكلية

رئيس لجنة العالقات الخارجية –
مجلس النواب

كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية

السنة
2007
2008
2009
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

 26شكر وتقدير من عميد كلية االداب
 27شكر وتقدير من عميد الكلية

الجامعة المستنصرية
كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية
كلية العلوم السياسية

 28شكر وتقدير من عميد الكلية
 29شكر وتقدير من عميد الكلية
 30شكر وتقدير من عميد الكلية
شكر وتقدير من السيدة عميد الكلية
 31شكر وتقدير من عميد الكلية
 32شكر وتقدير من عميد الكلية
 33شكر وتقدير من عميد كلية الدفاع الوطني

جامعة الدفاع للدراسات العسكرية-
كلية الدفاع الوطني

2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019

34

شكر وتقدير من عميد الكلية

كلية العلوم السياسية

2019

35

شكر وتقدير من عميد معهد العلمين

معهد العلمين-النجف االشرف

2019

36

شكر وتقدير من عميد كلية الدفاع الوطني

جامعة الدفاع للدراسات العسكرية-
كلية الدفاع الوطني

2020

37

شكر وتقدير من عميد الكلية

كلية العلوم السياسية

2020

38

شكر وتقدير من مديرة مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية

جامعة بغداد

2020

39

شكر وتقدير من عميد الكلية

كلية العلوم السياسية

2020

40

شكر وتقدير من وزير التعليم العالي أ.د قصي السهيل

وزارة التعليم العالي

2020

41

شكر وتقدير من وزير التعليم العالي أ.د نبيل كاظم عبد
الصاحب

وزارة التعليم العالي

2020

االشراف على البحوث والرسائل واالطاريح -:
ت

عنوان الرسالة او االطروحة

اسم الطالب

الجامعة الكلية

نوع الدرسة

1

المكانة الدستورية لنائب رئيس
الجمهورية في االنظمة السياسية العربية

عباس جواد صيوان

بغداد

كلية العلوم
السياسية

2

البرلمانات العربية الملكية وتحقيق
االستقرار السياسي دراسة حالة (االردن
والمغرب )

رماح فؤاد عبد
العباس

بغداد

كلية العلوم
السياسية

3

تاثير التخطيط االستراتيجي في تحسين
االداء العام في وزارة الخارجية

محمد طارق محمد

معهد الخدمة
وزارة
الخارجية الخارجية

بحث ترقية
لدرجة
مستشار

4

تونس بعد ثورة  2011وتحديات االرهاب مثنى كامل صالح

معهد الخدمة
وزارة
الخارجية الخارجية

بحث ترقية
لدرجة
مستشار

5

المتغيرات الدستورية والقانونية واثرها
على االدارات المحلية في العراق بعد
2003
تعزيز الحقوق السياسية للشباب في
العراق بعد 2003

7

التنافس االمريكي الروسي في الشرق
االوسط – االزمة السورية أنموذجا ً
احسان ياسين شاكر
االسترتيجية االمريكية في المنطقة
العربية ودورها في نشر الفوضى الخالقه

ماجستير
ماجستير

محمد عبد زيد

بغداد

كلية العلوم
السياسية

الماجستير

احمد عبد العباس
علي

بغداد

كلية العلوم
السياسية

الماجستير

سامر سلمان عبد

بغداد

معهد الخدمة
الخارجية
معهد الخدمة
الخارجية

عدي مهدي صالح

بغداد

كلية العلوم
السياسية

هشام عطا محمد

بغداد

معهد الخدمة
الخارجية

حيدر علي كوزاد

بغداد

معهد الخدمة
الخارجية

بغداد

معهد الخدمة
الخارجية

بحث ترقية
لدرجة
مستشار
بحث ترقية
لدرجة
مستشار
بحث ترقية
لدرجةمستشار

 13النظام السياسي اللبناني مابين
الديمقراطية والتوافقية

أحمد جمال كنهش

بغداد

معهد الخدمة
الخارجية

بحث ترقية
لدرجةمستشار

 14دور السلطة التشريعية في عملية صنع
القرار في السياسة الخارجية العراقية بعد
عام 2003

بان علي كاظم

بغداد

معهد الخدمة
الخارجية

بحث ترقية
لدرجةمستشار

6

8

 9الحكم المحلي في النظم المركزية
والالمركزية العراق ومصر –دراسة
مقارنة-
 10العالقات العربية -المكسيكية  :الحاضر
واستشراف المستقبل

 11الدولة الكردية بين الواقع والطموح:
اكراد العراق انموذجا-دراسة في االسباب
والنتائج
 12النظام السياسي لسلطنة عمان وتأثيراته علي خليل مصطفى
الخارجية

بغداد

بحث ترقية
لدرجة مستشار

بحث ترقية
لدرجة وزير
مفوض
الماجستير

 15االندماج والتكامل في دول االتحاد
االوربي  :اسبانيا انموذجا

لؤي سعد عبيد

بغداد

كلية العلوم
السياسية

دكتوراه

 16مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء
قرار الرئيس االمريكي ترامب بنقل
السفارةاالمريكية الى القدس

محمد حسن سعيد

بغداد

معهد الخدمة
الخارجية

بحث ترقية
لدرجة وزير
مفوض

محمد خليل اسماعيل

بغداد

معهد الخدمة
الخارجية

بحث ترقية
لدرجةمستشار

كلية العلوم
السياسية

رسالة
ماجستير

 19السياسة التعليمية وأثرها في مواجهة
التطرف  :العراق بعد عام  2006انموذجا

ايالف حسن جعفر

بغداد

كلية العلوم
السياسية

اطروحة
دكتوراه

 20االمن السبراني وأثره في االمن الوطني
العراقي بعد العام 2003

علي ابراهيم مشجل

بغداد

كلية العلوم
السياسية

رسالة
ماجستير

 21سياسات العدالة االنتقالية في المملكة
المغربية للمدة 2017-1999

هند مالك حسن

بغداد

كلية العلوم
السياسية

رسالة
ماجستير

 22االشراف على بحوث التخرج لطلبة
الدراسات االولية البكلوريوس

مجموعة اسماء

بغداد

كلية العلوم
السياسية

بحوث تخرج

زهراء حيدر جاسم

بغداد

كلية العلوم
السياسية

رسالة
ماجستير

قيصر محسن قاسم

النجف

معهد العلمين
للدراسات العليا

رسالة
ماجستير

حسن ساجت

بغداد

عبد الكريم جاسم

بغداد

علي صباح محمد

بغداد

اطروحة
كلية العلوم
السياسية-جامعة دكتوراه
بغداد
اطروحة
كلية العلوم
السياسية-جامعة دكتوراه
بغداد
رسالة
كلية العلوم
السياسية-جامعة ماجستير
بغداد

 17دور منظمة االغذية والزراعة ()FAO
في اغاثة الدول المتضررة  :العراق
انموذجا
 18االصالح السياسي والمؤسسي في االردن براء ماجد عبد الحميد بغداد
بعد العام 1999

23
24
25
26

ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واثره
في االستقرار السياسي في الجزائر للمدة
من 2019-1999
الحزب الديمقراطي والسياسة العامة في
الواليات المتحدة االمريكية-مرحلة حكم
الرئيس باراك اوباما
التغييرات الديمغرافية وأثرها في
االستقرار المجتمعي في العراق بعد العام
2003
تداول السلطة واالستقرار السياسي الهند
وباكستان دراسة مقاربه

 27النظام السياسي الموريتاني بعد عام
 2005الواقع والتحديات

عضوية ورئاسة لجان المناقشات-:
ت

عنوان البحث  -الرسالة  -االطروحة مكان المناقشة

1

التجاوزات التركية على مياه نهري وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة
دجلة والفرات واالتفاقيات المعقودة
المستشار
بين الدول المتشاطئة
رسالة ماجستير 2015
كلية العلوم
العدالة االنتقالية:دراسة مقارنة
مابين دولة جنوب افريقيا والعراق السياسية-
جامعة بغداد
رسالة ماجستير 2015
كلية العلوم
حزب الحرية والعدالة
المصري:النشأة-البرامج-المواقف السياسية-
جامعة بغداد
رسالة ماجستير 2015
الديمقراطية والياتها في فكر وسلوك معهد العلمين
االحزاب والقوى السياسية الشيعية للدراسات العليا
في العراق بعد عام 2003
2016
وزارة الخارجية بحث ترقية
الموارد البشرية في وزارة
لدرجة
الخارجية..دراسة في واقعها وسبل
المستشار
تطويرها
رسالة ماجستير 2016
البرلمانات العربية الملكية وتحقيق كلية العلوم
السياسية-
االستقرار السياسي:دراسة حالة
جامعة بغداد
االردن والمغرب انموذجا
رسالة ماجستير 2016
كلية العلوم
المكانة الدستورية لنائب رئيس
السياسية-
الجمهورية في االنظمة السياسية
جامعة بغداد
العربية
2016
معوقات العمل الدبلوماسي  ..العراق وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة
انموذجا
المستشار

2
3
4
5
6
7
8

نوع المناقشة

السنة
2014

 9تحوالت النظام الدولي وأثرها في
مكافحة االرهاب في الشرق االوسط
بعد 2003
 10مستقبل العالقات العراقية-االوربية:
دراسة في تأثير الهجرة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

 11التعاون الدولي في مواجهة تحديات
التغير المناخي

وزارة الخارجية

 12تونس بعد ثورة  2011وتحديات
االرهاب

وزارة الخارجية

13
14
15
16
17
18
19
20
21

تأثير التخطيط االستراتيجي في
تحسين االداء العام في وزارة
الخارجية
الفلسفة السياسية بين جون لوك
وجان جاك روسو-دراسة تحليلية
مقارنة
االصالح السياسي وأثره على عملية
صنع السياسة العامة في االردن بعد
عام 1989
الدبلوماسية العامة في سياسة
العراق الخارجية بعد عام -2003
كينيا انموذجا
التجربة االسبانية في مكافحة
االرهاب

وزارة الخارجية

بحث ترقية
لدرجة
المستشار
بحث ترقية
لدرجة
المستشار
بحث ترقية
لدرجة
المستشار
بحث ترقية
لدرجة
المستشار
بحث ترقية
لدرجة
المستشار
رسالة ماجستير

كلية االداب-
الجامعة
المستنصرية
رسالة ماجستير
كلية العلوم
السياسية-
جامعة بغداد
وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة
المستشار
وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة وزير
مفوض
العالقات العراقية-الفرنسية وأثرها وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة
في مكافحة االرهاب 2016-2033
المستشار
وزارة الخارجية بحث ترقية
التنافس االمريكي الروسي في
لدرجة
الشرق االوسط:االزمة السورية
المستشار
انموذجا
ظاهرة المقاتلين االجانب في العراق وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة
وفقا ألحكام القانون الدولي
المستشار
االستراتيجية االمريكية في المنطقة وزارة الخارجية بحث ترقية

2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

العربية ودورها في نشر الفوضى
الخالقه
 22المتغيرات الدستورية والقانونية
وأثرها على االدارات المحلية في
العراق بعد عام 2003
 23النظام الفيدرالي االلماني
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33

الحشد الشعبي في العراق-دراسة
في االبعاد والمواقف االقليمية
والدولية
معوقات تطبيق النظام البرلماني في
العراق بعد عام 2005
توظيف حقوق االقليات في السياسة
الخارجية االمريكية بعد أحداث 11
سبتمبر
تعزيز الحقوق السياسية للشباب في
العراق بعد 2003

كلية العلوم
السياسية-
جامعة بغداد
كلية العلوم
السياسية-
جامعة بغداد
معهد العلمين
للدراسات العليا

لدرجة وزير
مفوض
رسالة ماجستير 2017
رسالة ماجستير 2017
رسالة ماجستير 2017
2017

اطروحة
معهد العلمين
للدراسات العليا دكتوراه
2017
وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة
المستشار
رسالة ماجستير 2017
كلية العلوم
السياسية-
جامعة بغداد
2018
اطروحة
كلية العلوم
النظام السياسي االيراني في عهد
دكتوراه
االصالحيين:حسن روحاني انموذجا السياسية-
جامعة بغداد
رسالة ماجستير 2018
ادارة التنوع واشكاليات بناء الهوية كلية االمام
الكاظم(ع)
الوطنية دراسة مقارنة حالة:
للعلوم االسالمية
العراق-لبنان-جنوب افريقيا
الجامعة
2018
اطروحة
قوانين االحزاب السياسية في الدول كلية العلوم
دكتوراه
السياسية-
العربية بعد عام  :2011دراسة
جامعة بغداد
مقارنة انموذج لحاالت
(تونس،مصر،العراق)
2018
الدولة الكردية بين الواقع والطموح وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة
أكراد العراق انموذجا دراسة في
المستشار
االسباب والنتائج
رسالة ماجستير 2018
المشاركة السياسية للمرأة في دول كلية العلوم
السياسية-
المغرب العربي
جامعة بغداد
(تونس،المغرب،الجزائر انموذجا)
2018
وزارة الخارجية بحث ترقية
دور االردن في استقرار المنطقة

العربية بعد عام :2010دراسة
تحليلية في الواقع واالفاق
المستقبلية
 34المعلوماتية وأثرها السياسي في
تغيير النظم العربية بعد عام 2011
(مصر،تونس،ليبيا انموذجا)
 35الحكومات المحلية في العراق ودورها

لدرجة
المستشار
كلية العلوم
السياسية-
جامعة بغداد

رسالة ماجستير 2018

كلية العلوم
السياسية-جامعة
بغداد

رسالة ماجستير 2018

في ضوء برنامج االمم المتحدة
االنمائي
 36العالقات العربية المكسيكية واستشراق وزارة الخارجية بحث ترقية
المستقبل
لدرجة
 37النظام السياسي اللبناني مابين
الديمقراطية والتوافقية
 38النظام السياسي لسلطنة عمان

39
40
41
42
43
44

رقابة السلطة االتحادية على اداء
مجالس المحافظات في العراق بعد عام
2005
دور السلطة التشريعية في عملية صنع
القرار في السياسة الخارجية العراقية
بعد عام 2003
دور مؤسسات الحكم المحلي في
تحقيق التنمية المحلية-العراق انموذجا
بعد عام 2003
الحكم المحلي في النظم المركزية
والالمركزية العراق ومصر دراسة
مقارنة
االحزاب السياسية في العراق ودورها
في بناء الدولة-دراسة في احزاب
التحالف الوطني
االستقالل المالي وأثره على الحكومات
المحلية-دراسة مقارنة

 45دور منظمة االغذية والزراعة (الفاو)
في اغاثة الدول المتضررة –العراق
انموذجا

2018

المستشار
2018
وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة
المستشار
2018
وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة
المستشار
كلية العلوم
رسالة ماجستير 2018

السياسية-جامعة
بغداد

2018

وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة
المستشار
رسالة ماجستير 2018
كلية العلوم
السياسية-جامعة
بغداد

رسالة ماجستير 2018

كلية االمام الكاظم
للعلوم االسالمية
الجامعة

رسالة ماجستير 2018

كلية العلوم
السياسية-جامعة
بغداد

رسالة ماجستير 2018

وزارة الخارجية بحث ترقية
لدرجة

2018

 46اشكالية تداول السلطة في دول الخليج
العربي:المملكة العربية السعودية
انموذجا
 47دور الحكومة المحلية والمؤسسة
العسكرية في تنفيذ السياسات العامة –
العراق بعد عام 2003

48

49
50
51

المستشار
كلية العلوم
اطروحة
السياسية-جامعة دكتوراه

2018

بغداد

جامعة الدفاع
للدراسات
العسكرية  -كلية
الدفاع الوطني
دور الحركات االجتماعية في عملية كلية العلوم
التغيير السياسي في مصر عام السياسية-جامعة
:2011حركة كفاية وحركة  6ابريل بغداد
انموذجا
ظاهرة عدم االستقرار السياسي وأثره كلية العلوم
على الحكم المحلي :العراق بعد عام السياسية-جامعة
 2003محافظة ديالى انموذجا
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