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 اسماء المناقشين اسم البحث اسم الطالب ت

االدراك السعودي والتركي لالزمات االقليمية  همام مهدي صالح عسكر  .1
 الحالية

 د. احمد مشعان
 د. رسول حسين

 د. سالم داود الصعود الصيني وتاثيره على بنية النظام الدولي احمد جمال مطرود حسين  .2
 د. محمد دحام

 د . اركان ابراهيم الشرق االوسط في سياسة روسيا الخارجية زينب جمال رشيد حسن  .3
 م . شاكر رزيج

 د.طعمة محمد الدور الدولي تجاه اليمن احمد طه حميد عالوي  .4
 م جبار حسن

 م .مهند حميد اثر العولمة على المجتمع العربي المعاصر احمد علي زيدان خلف  .5
 م. شاكر رزيج

القوة الناعمة ودورها في التغيير في المنطقة  احمد غانم عبد اهلل احمد  .6
 العربية

 د . اركان ابراهيم
 محمد د. طعمة

االسرائيلي من المتغيرات االقليمية الموقف  احمد محمد احمد عبداهلل  .7
 الحاصلة في الوطن العربي

 د. محمد دحام
 د . بشير هادي

وتاثيره على  2003العنف في العراق بعد عام  احمد محمد خضر عطا  .8
 العالقات الدولية

 د. رسول حسين
 م جبار حسن

 داود د. سالم 2003العالقات العراقية االيرانية بعد عام  اسامة احمد خلف عبد  .9
 م . مازن سهمي

 د . اركان ابراهيم العالقة بين السياسة واالعالم مصطفى باسم حميد حسن  .10
 م . مازن سهمي

 د. رسول حسين تحديات االمن الوطني العراقي اسماء فاضل يوسف جيجان  .11
 م. شاكر رزيج

 د. عماد رزيك الديمقراطية في االنظمة السياسية العربية طه طارق مطلك فرحان  .12
 . مازن سهمي م

صنع السياسة العامة في نظام الجمعية  جسام احمد عبداهلل جسام  .13
 السويسري

 د عبد العزيز عليوي
 د. رسول حسين

دور رئيس الوزراء في صنع القرار السياسي في  ايمان حسن جاسم حمادي  .14
 العراق

 د. عماد رزيك
 د . حميد فجر

الديمقراطي في العراق بعد عام معوقات التحول  ايمان حسن فرحان عويد  .15
2003 

 د عبد العزيز عليوي
 م . مازن سهمي

المؤسسات غيرالرسمية و بناء الدولة المدنية  بنان زياد فيصل محمد  .16
 2003في العراق بعد عام 

 د. عماد رزيك
 د. رسول حسين

 اسماعيلد. معتز  2003الحياة الحزبية في العراق بعد عام  بيداء ابراهيم عواد حميد  .17
 م . مازن سهمي

 د عبد العزيز عليوي الفدرالية في النظام السياسي االلماني ايالف جمال عبدالمجيد فرحان  .18
 د . طعمة محمد

الدولة الريعية .. دراسة في النظم السياسية  نور الهدى سعود مشرف جاسم  .19
 الخليجية

 د . طعمة محمد
 د. معتز اسماعيل



 د عبد العزيز عليوي التعددية الحزبية واثرها على النظام السياسي أرشد ناذر عبدالكريم سبتي  .20
 د . حميد فجر

مستقبل االتحاد االوربي في ظل صعود اليمين  جاسم محمد دايح كطاع  .21
 المتطرف

 د . طعمة محمد
 د. محمد دحام

)الواقع 2003سياسات العراق النفطية بعد عام  حميد علي حسين علي  .22
 واالفاق(

 بالغيابمفصول 

 د . حميد فجر الحرب السيبرانية واثرها على االمن العالمي حنان فاضل خلف حمادي  .23
 م. جبار حسن

دور المؤسسات المالية في تعزيز العولمة  حبيب خالد صالح عبد  .24
 االقتصادية)صندوق النقد الدولي(

 د. رسول حسين
 د . اركان ابراهيم

لمجموعة "البريكس" عل الصعيد الدور الجديد  شاكر محمود مجبل رمل  .25
 العالمي

 د . طعمة محمد
 م . مازن سهمي

 د. سالم داود 1932-1922البريطانية  –العالقات العراقية  شهالء شهاب احمد فهد  .26
 د . بشير هادي

طبيعة النظام الدستوري في العراق بعد عام  خالد ابراهيم عواد سعيد  .27
2003 

 د . طعمة محمد
 م. جبار حسن

( دراسة 2003-1925الدساتير العراقية ) مرير عناد مرار خالد  .28
 مقارنة

 د. عماد رزيك
 د. معتز اسماعيل

 د . اركان ابراهيم (2018-2003العالقات العراقية االقليمية ) عودة جاسم عودة جربوع  .29
 م. شاكر رزيج

 د . بشير هادي حق تقرير المصير في القانون الدولي رانية جاسم محمد خلف  .30
 م. شاكر رزيج

التعسف في استعمال حق النقض في مجلس  راوية سعيد احمد خلف  .31
 االمن

 د . بشير هادي
 م . مازن سهمي

مبدأ حسن الجوار في العالقات الدولية )العراق و  رشا ابراهيم مهدي صالح  .32
 ايران انموذجا(

 د . حميد فجر
 م. مهند حميد

و دورها في حل النزاعات  محكمة العدل الدولية رشا حميد علي سليمان  .33
 بين الدول

 د . طعمة محمد
 د . اركان ابراهيم

 م . مازن سهمي استخدام القوة في القانون الدولي زياد قتيبة أحميد عطااهلل   .34
 م. شاكر رزيج

 د . بشير هادي 2019 – 2011الخليجية  –العالقات االمريكية  شهباء عباس جسام حسين  .35
 د. محمد دحام

السياسة الخارجية االوربية تجاه تركيا في ظل  ماجد عبداهلل عاشورعبداهلل   .36
 االزمة السورية

 م. مهند حميد
 م. شاكر رزيج

السياسة الخارجية االيرانية في ظل ادارة حسن  اسحاق خيراهلل عسكر حسن  .37
 روحاني

 د . اركان ابراهيم
 د. رسول حسين

االزمة السورية منذ الدور االسرائيلي تجاه  أنسام حمود تايه مهيدي  .38
2011 

 د . حميد فجر
 د. محمد دحام

السياسة الخارجية االوربية تجاه الشرق االوسط  صابرين مؤيد علي عنتر  .39
 2011منذ 

 د. رسول حسين
 م. مهند حميد

الصراع على الموارد في اقليم كشمير و اثره في  علي نجم عبداهلل حسون  .40
 الباكستانية -العالقات الهندية 

 محمد دحامد. 
 م. مهند حميد

 د . بشير هادي دور الصين في بحر الصين الجنوبي عمر كريم مخلف خلف  .41
 د. محمد دحام

 م. شاكر رزيج اثر استخدام القوة الناعمة في العالقات الدولية حنين حاتم حماد غضبان  .42
 د. احمد مشعان

 



دول اواسط اسيا السياسة الخارجية التركية ازاء  عبدالباسط فاضل رشيد فياض  .43
 في عهد حزب العدالة والتنمية

 د. احمد مشعان
 م. جبار حسن

الخالف السعودي القطري واثره على االمن  علياء محمد عبداهلل علي  .44
 الخليجي

 د. احمد مشعان
 د. اركان ابراهيم

السودانية في عهد الرئيس -العالقات المصرية عبدالرحمن سعدي عناد حسين  .45
 عبد الفتاح السيسي

 م. جبار حسن
 د . سالم داود

 د. حميد فجر البعد االقتصادي في الصراع السوري حنين اسماعيل ابراهيم حسن  .46
 د. رسول علي

االسرائيلية بعد احداث  –العالقات الخليجية  دعاء محمد فاضل خلف  .47
 الربيع العربي

 م .شاكر رزيج
 م. مازن سهمي

 م. مهند حميد في ليبيا مستقبل الصراع الداخلي محمد باسم مهدي خلف  .48
 د. طعمة محمد

مستقبل مجلس التعاون الخليجي في ظل  مصطفى قاسم عواد عبد  .49
 التطورات االقليمية الراهنة

 د. سالم داود
 د. محمد دحام

ازمة المياه وعالقات العراق االقليمية بعد عام  عبدالرحمن حسين علي صبار  .50
2017 

 د. احمد مشعان
 م. جبار حسن

 د. سالم داود االزمة اليمنية واالمن االقليمي الخليجي مسلم رحيم محمد عبداهلل  .51
 د. حميد فجر

أثر العقوبات االمريكية على الدور االقليمي  منى شاكر زبار مناجد  .52
 االيراني

 م. مهند حميد
 د. احمد مشعان

 م. مهند حميد العراق والعقوبات االمريكية على ايران علي قدوري علي فراس  .53
 بشير هاديد . 

 د. مؤيد جبير حقوق االنسان في االسالم وابعادها السياسية عبدالعظيم نصير حامد  .54
 م.م. ايسر عويد

االمامة واحكامها بين طروحات نظرية النص  عالء محمد علي مظهور  .55
 ونظرية الشورى دراسة مقارنة

 د. احمد علي
 د. مؤيد جبير

العراق و محاوالت التعايش السلمي في  دحام زود دحام صالح  .56
 2003المصالحة الوطنية بعد عام 

 د. عماد رزيك
 م. جبار حسن

 د. احمد علي االقليات غير المسلمة في الحضارة االسالمية  محمد عبداهلل حسن جمعة  .57
 م.م. ايسر عويد

 د. اركان ابراهيم القوة الذكية في السياسة الخارجية االمريكية صالح عبد عباس محمد  .58
 محمدد . طعمة 

 م. مهند حميد أثر التكنولوجيا في تطور مفهوم الدبلوماسية قتيبة عبد عبود حمادي  .59
 د. حميد فجر

أثر الدبلوماسية الشعبية في السياسة الخارجية  قيس فيصل ابراهيم غازي  .60
 االمريكية

 د. سالم داود
 د. اركان ابراهيم

 د . بشير هادي الواقعيةمفهوم القوة في اطار النظرية  معن اسماعيل فهد هراط  .61
 د. احمد مشعان

 د. سالم داود الروسي في اسيا الوسطى التنافس االمريكي احمد سوعان مناع مشعان  .62
 د. محمد دحام

دور االعتدال في السياسة الخارجية:السياسة  لمى شاكر زبار مناجد  .63
الخارجية للعراق في عهد حكومة العبادي 

2014-2018 

 د . بشير هادي
  سالم داودد. 

االنسحاب االمريكي من االتفاق النووي مع ايران  طيف سعد شوقي حسن  .64
وتداعياته على الوضع السياسي واالمني في 

 العراق

 د. حميد فجر
 د. احمد مشعان



الدعم البريطاني للحكومة العراقية في مجال  محمد فريح محسن جاسم  .65
مكافحة االرهاب وتعزيز االمن في العراق بعد 

 2014عام 

 د. عماد رزيك
 د. معتز اسماعيل

ظاهرة االرهاب الدولي :بحث في االسباب  مروان عبدالملك جفال جمعة  .66
 والنتائج )العراق انموذجا(

 د. عبد العزيز عليوي
 م, مازن سهمي

السلطة و الدولة في الفكر االسالمي السياسي  اسماء محمد سلطان فرحان  .67
 المعاصر

 د. احمد علي
 عويدم.م. ايسر 

 د. مصطفى جابر المعارضة السياسية في الفكر السياسي االسالمي محمد محمود حماد حسن  .68
 م.م. ايسر عويد

الديمقراطية في الفكر العربي المعاصر, العراق  محمد عبدالرزاق جبير فرحان  .69
 انموذجا2003بعد

 د. مصطفى جابر
 د. احمد علي

الشرق االوسط التحول الديمقراطي في  محمد فريح محسن جاسم  .70
 والمصالح االمريكية

 د. عبد العزيز عليوي
 م . جبار حسن

 د. مصطفى جابر فقه الطاعة عند المرجئة مصطفى احمد طراد عويد  .71
 د, مؤيد جبير

 د. مصطفى جابر ازمة بناء الهوية في العراق مصطفى رحيم احمد عبيد  .72
 م.م. ايسر عويد

 د, مؤيد جبير لطه جابر علوانالفكر السياسي  مصطفى نصرت خيري خليل  .73
 م.م. ايسر عويد

مفهوم المواطنة: دراسة مقارنة بين النموذج  محمود اياد سعيد طالب  .74
 الفكري الغربي و االسالمي

 د. مصطفى جابر
 د, مؤيد جبير

دور وسائل االعالم في صنع القرار السياسي في  مؤمن احمد عبطان عبد  .75
 العراق

 د. عماد رزيك
 اسماعيلد. معتز 

دور السلطة التنفيذية في النظام السياسي  ميرهان فالح محمد احمد  .76
 الرئاسي : مقارنة بين الواليات المتحدة و تركيا

 د. معتز اسماعيل
 م . جبار حسن

 د. عماد رزيك 2011النظام السياسي التونسي بعد ثورة  نبأ محمد شتوان فتحي  .77
 د. محمد دحام

دور الرئيس في السياسة الخارجية  مروان محمد عبود حمادي  .78
 االمريكية)دونالد ترامب انموذجا(

 د. عماد رزيك
 د. معتز اسماعيل

العقالنية بين الفكر السياسي الغربي والفكر  عمار جمعة شاحوذ سميط  .79
 االسالمي)دراسة مقارنة(

 د. مصطفى جابر
 د, مؤيد جبير

 د, مؤيد جبير المعاصرالعنف في الفكر السياسي  يوسف عبدالعزيز طه احمد  .80
 د. احمد علي

تيارات الفكر السياسي االسالمي  و موقفها من  هيام جمال تركي عبد  .81
 الثورة

 د. مصطفى جابر
 د. احمد علي

اليات هيئة النزاهة في مكافحة الفساد في العراق  هيام جمال عبدالعزيز حسين  .82
 2003بعد عام 

 د. عماد رزيك
 د. معتز اسماعيل

دور االحزاب ا السالمية في العملية السياسية في  نوري احمد صباح  .83
 العراق

 د. معتز اسماعيل
 د. مصطفى جابر

 م. مهند حميد 2003االنتخابات النيابية في العراق بعد  االمين ناظم جهاد  .84
 د. رسول علي

السياسة الخارجية السعودية ازاء اليمن منذ  حامد ناجي محمود  .85
2011 

 د. سالم داود
 فجر د. حميد

 د. احمد مشعان موقع اوكرانية في االستراتيجية الروسية عبد الرحمن عبد الستار  .86
 م. شاكر رزيج

 د. معتز اسماعيل دور رئيس الجمهورية في االنظمة البرلمانية  عثمان عبد الرحمن حمد  .87
 د. عبد العزيز عليوي



 جابرد. مصطفى  البراغماتية في الفكر الغربي المعاصر علي خضير عباس  .88
 م.م. ايسر عويد

 د. بشير هادي (2018-2003العالقات العراقية االقليمية ) عمر محمود ابراهيم  .89
 د. احمد مشعان

 د. عبد العزيز عليوي االزمة اليمنية واليات حلها اوس ناظم منصور  .90
 م.م. ايسر عويد

السياسة االمريكية في العراق في ظل ادارة  كمال عبداهلل حامد  .91
 ترامب

 عبد العزيز عليويد. 
 د. مؤيد جبير

دور الدولة في ترسيخ اسس الديمقراطية  هشام سامي نصيف  .92
 )امريكا انموذجا(

 د. عبد العزيز عليوي
 د. مؤيد جبير

التدخل االنساني واثره على سيادة الدول)دارفور  محمد كريم مطر  .93
 انموذجا(

 د. احمد علي
 م.م. ايسر عويد

 د, مؤيد جبير القوة في اطار النظرية الواقعيةمفهوم  هبة كريم صداع  .94
 د. احمد علي

 د. مصطفى جابر التجديد في الفكر االسالمي جمعة عبد الرحمن  .95
 د. احمد علي

 


