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 اسم المشرف اسم الباحث عنوان الرسالة التاريخ ت

الوضع الدستوري إلقليم كوردستان وفقا لدستور  2016 1
 م2005جمهورية العراق لسنة 

تيسير ناظم 
 معتوق

عدنان عاجل .د
 عبيد

مبدأ الفصل بين السلطات "دراسة مقارنة بين الفكرين  2016 2
 االسالمي والغربي الحديث

حسن حمزة 
 موسى

عبد االمير د.
 كاظم زاهد و

حسين عليوي د.
 عيشون

توظيف الفوضى الخالقة في السياسة االمريكية بعد  2016 3
 الحرب الباردة "العراق إنموذجا"

حيدر ابراهيم 
 حسن

صالح عباس .د
 الطائي

 حمودي زهير , االمريكي االنتخابي والسلوك الخارجية السياسة 2016 4

 قنبر
 حسين داود.د

 مردان

سوران محمود  االبعاد السياسية لفكر االخوان المسلمين 2016 5
 سليم سيوكاني

تركي عبيد .د
 مجيد

توظيف القوة في االستراتيجية االمريكية بعد العام  2016 6
 م2001

د. قاسم محمد  صالح كاظم جبر
 عبيد

السياسية الخارجية العراقية في ظل دستور عام  2016 7
 م2005

عباس روكان 
 ماجود

د. علي هادي 
 حميد الشكراوي

المتغير الكردي في السياسة الخارجية التركية ازاء  2016 8
 م2002اعراق منذ عام 

عبدهللا محسن 
 فاهم الجبوري

محمد ياسر .د
 خضر

-1968المعارضة السياسية في التجربة العراقية  2016 9
2003 

عالء هادي 
 عبود الحطاب

عامر حسن .د
 فياض

 االستراتيجية في االوسط الشرق ازمات توظيف 2016 10

 إنموذجا السورية االزمة - الروسية

 عبدالسادة عمار

 كيطان
 محمد قاسم.د

 الجنابي عبيد

فرزدق علي  م2003ازمات التنمية السياسية في العراق بعد عام  2016 11
عبداالمير 

 التميمي

خيري .د
عبدالرزاق 

 الخفاجي

والممارسات السياسية بعد عام االحزاب العراقية  2016 12
 م2003

كاظم مهدي 
 كاظم الحار

بلقيس محمد .د
 جواد.

مكانة العراق في السوق النفط العالمي بعد عام  2016 13
 م2003

كرار موسى 
 محسن الياسري

اسامة مرتضى .د
 باقر

المتغير التركماني في سياسة تركيا الخارجية تجاه  2016 14
 م2002العراق بعد عام 

حمزة  محمد
 كاظم الجبوري

محمد ياس .د
 خضير

القوة في السياسية الخارجية االمريكية حيال العراق بعد  2016 15
 انتهاء الحرب الباردة

يحيى مطر 
 مهدي السلطاني

صالح عباس .د
 الطائي

ابتهال  م2003أداء السلطة التشريعية في العراق بعد عام  2016 16
 عبدالهادي حسن

ليث د.
جواد  عبدالحسن

 الزبيدي

م 2003استراتيجية أمن الطاقة في العراق بعد عام  2016 17
 "النفط والغاز إنموذجا"

اثير عبدالحسن 
 عبدالواحد

حسين عالوي .د
 خليفة
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عدم االستقرار السياسي واثره في االداء الحكومي في  2016 18
 "2014-2003العراق "

جعفر علوان 
 كاظم

زيد عدنان .د
 العكيلي

 في واثره االشرف النجف في الدينية المرجعية خطاب 2016 19

 "2003 العام بعد "العراقي العام الراي

 نصير راجي

 دوارة
 فاضل حميد.د

الديمقراطية التوافقية واثرها في النظام السياسي في  2016 20
 م2005العراق في ظل دستور 

سمير عبدعلي 
 ظاهر

ماجد محي د.
 الفتالوي

الخارجية الروسية حيال العراق في عهد السياسية  2016 21
 بوتين

عبد الكريم 
عبدالجبار 

 عبدالكريم الثابت

د. صالح عباس 
 الطائي

عبدالكريم دايح  االخوان المسلمون والسلطة "دراسة حالة مصر 2016 22
 الدجيلي علي

امل هندي د.
 كاطع

السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون لدولة الخليج  2016 23
 م "دول مختارة2003ة تجاه العراق بعد العربي

علي محمد 
 جلوب الجنابي

 صالح الطائي.د

التركية انعكاساتها على العراق من  -العالقات االمريكية  2016 24
 م2014-م2003

عمار محمدعلي 
 رضا الغرابي

صباح صاحب .د
 العريض

م 2003اليات بناء الدولة المدنية في العراق بعد عام  2016 25
 المعوقات" -"المقومات 

قاسم كاظم علك 
 الزاملي

بلقيس محمد  د.
 جواد

ليث عصام  الفكر السياسي للسيد محمد بحر العلوم 2016 26
 العبيدي

انور سعيد .د
 جواد الحيدري

-2003التعددية الحزبية وأزمة بناء الدولة في العراق  2016 27
 م2014

محمد هادي 
 عبدالخضر

د. زيد عدنان 
 العكيلي

الطائفية السياسية وتأثيرها على بناء الدولة العراقية  2016 28
 م2003بعد عام 

نضال عبدالرضا 
 نصار

اياد خلف .د
 العنبر

 


