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 اسم المشرف اسم الباحث عنوان الرسالة التاريخ ت

1.  
ثره على خارطة الكيانات السياسية في أالنظام االنتخابي و 2017

في دراسة  2014-2005عام  منالبرلمان العراقي 
 التحديات والنتائج

احمد اسماعيل 
 المشهدانيابراهيم 

خميس ادهم د.
 حميد

2.  
"مصر  2003العراقية العربية بعد عام  -العالقات  2017

 إنموذجا"
أحمد جاسم محمد 

 الخالدي
أحمد عبداالمير د.

 االنباري

3.  
اثر الخطاب الديني في القرار السياسي العراقي بعد عام  2017

 م, "صالة الجمعة إنموذجا"2003
بلقيس محمد .د احمد هاشم جواد

 جواد

4.  
في فاعلية النظام السياسي االحزاب السياسية واثرها  2017

 2011المصري بعد العام 
اسامة فائق 
 عبدالرسول

زيد عدنان د.
 العكيلي

5.  
مقومات رسم السياسة العامة وفاعلية النظام السياسي  2017

 م2005العراقي بعد عام 
أمير مالك ميلوخ 

 الشبالوي
زيد عدنان د.

 العكيلي

6.  
م دراسة 2011 ر عاميالنظام السياسي في تونس بعد التغي 2017

 في المؤسسات والتحديات
اياد طارق عكله 

 السعيدي
ماجد محي د.

 الفتالوي

7.  
المرتكزات الفكرية لحزب هللا اللبناني واثرها في مستقبل  2017

 دوره السياسي
محمد عطوان د. بسام يعقوب عباس

 خلف

8.  
حازم راضي لفته  سيادة العراق دراسة في االبعاد القانونية والسياسية 2017

 الحافظي
علي يوسف د.

 الشكري

9.  
والواقع  ياختيار الرئيس االمريكي بين النص الدستور 2017

 العملي
حافظ ابراهيم مالك 

 البعاج
ماجد محي د.

 الفتالوي

10.  
العنف السياسي والتحول الديمقراطي في العراق بعد  2017

 دراسة في أثر العامل الفكري -م, 2003
حسين علي حسين 

 الديراوي
محمد عطوان .د

 خلف

11.  
عادل عبد حمزة د. حميد نعيم خضير 2011المملكة العربية السعودية واالزمة السورية بعد عام  2017

 ثجيل

12.  
خالد عبد الرحمن  م2011التنافس الروسي االمريكي في سوريا بعد عام  2017

 جبر الجابري
بهاء عدنان .د

 السعبري

13.  
م, "االشكاليات 2003االقليمي بعد عام العراق واالندماج  2017

 والحلول"
د.اسامة مرتضى  دعاء قحطان باقر

 باقر السعيدي

14.  
دراسة  -الثقافة السياسية والتحول الديمقراطي في العراق  2017

 جامعة كربالء إنموذجا –مقارنة 
زهراء عبداالمير 

 الخفاجياحمد 
 نصر محمد عليد.

15.  
-م1991كردستان العراق  السياسة التركية تجاه اقليم 2017

 م2016
سالم ضياء نوري 

 مشكور
فكرت نامق د.

 عبدالفتاح

16.  
السياسات االمريكية وانتشار االرهاب الدولي بعد عام  2017

 م2001
ساهرة حسن 
 كريدي الزيادي

اسامة مرتضى .د
 باقر

17.  
بناء الدولة االمة دراسة مقارنة بين تجربتين ماليزيا  2017

 والعراق
  اياد خلف العنبرد. شبر حسين جعفر

18.  
)اثر العامل االقتصادي في االستقرار السياسي جدلية التأثير  2017

 م2003عام الوالتأثر حالة العراق بعد 
الحسين  عبد

 عصفور لفته
زيد عدنان د.

 العكيلي

19.  
 عناد كاظم حسين , روسيا االتحادية ومستقبل التوازن االستراتيجي العالمي 2017

 النائلي
ياس  محمدد.

 خضير

20.  
السلطة السياسية في الفكر االسالمي الشيعي المعاصر بين  2017

 نظريتي والية الفقيه ووالية االمة
فاضل عبدالحسين 

 القسامجواد 
 اياد خلف العنبرد.
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21.  
المشاركة السياسية واالستقرار السياسي في العراق بعد  2017

 دراسة في التأثير والتأثر -م 2003عام 
فراس كاظم 
 حسوني لفتة

 داحمد غالب
 الشاله

22.  
التوظيف السياسي لحقوق االنسان في السياسة الخارجية  2017

ايلول  11االمريكية ازاء الشرق االوسط بعد احداث 
 م "نماذج مختارة"2001

فالح احمد رضا 
 السوداني

فكرت نامق د.
 عبدالفتاح

23.  
توازن السلطة وفاعلية النظام السياسي في ظل الدستور  2017

 بين مؤشرات االداء وعملية التقييم 2005العراقي لسنة 
زيد عدنان د. فالح مطرود مزعل

 محسن

24.  
دراسة حالة  -حلف الشمال االطلسي واالمن المتوسطي  2017

 القضية السورية
كاظم جاسم محمد 

 الحسناوي
صباح صاحب د.

 العريض

25.  
جدلية العالمة بين الفقيه والسلطة في الفكر السياسي  2017

 االسالمي الشيعي في عصر الغيبة
محسن ساجد 

 حمدهللا
 اياد خلف العنبرد.

26.  
خيري د. محمد حسين جايع مستقبل الحوثيين في ظل الصراع السياسي في اليمن 2017

 عبدالرزاق جاسم

27.  
استراتيجية الواليات المتحدة االمريكية تجاه الجماعات  2017

 االرهابية داعش إنموذجا
احمد حسين د. محمد محسن زيدان

 شجيل

28.  
فكرت نامق د. منتظر ناهي غالب م2002 عام السياسة االقليمية التركية بعد 2017

 عبدالفتاح

29.  
, النظام السياسي العراقي وتحقيق العدالة االجتماعية بعد  2017

 م2003عام 
مهند عبدالوهاب 

 مرموص
زيد عدنان د.

 محسن

30.  
مؤسسات التنشئة االجتماعية السياسية وتحقيق المواطنة  2017

دور المدرسة في  -دراسة ميدانية  -م, 2003بعد عام 
 محافظة بابل إنموذجا  

ندى أحمد موسى 
 السعبري

بلقيس محمد د.
 جواد

31.  
-م1991التطورات السياسية في كردستان العراق للمدة  2017

 م "دراسة تاريخية سياسية"2009
نزار بالسم بجاي 

 العكيلي
 عالء الرهيميد.

32.  
االستراتيجية النووية االيرانية واثرها على دول الخليج  2017

 2015العربي بعد االتفاق النووي لعام 
نهلة رشيد مجيد 

 الجعفري
محمد ياس د.

 ريخض

33.  
المفاوضات الدولية: دراسة حالة المفاوضات الخاصة  2017

 بالبرنامج النووي االيراني
فكرت نامق د. هيثم عقيل محمود

 عبدالفتاح

34.  
اسامة مرتضى د. يونس شعيل عجيل م2015عام لاالتحاد االوروبي واالتفاق النووي االيراني  2017

 باقر

35.  
سعدي كريم .د أحمد داخل ناصر االستشراق في الرؤية السياسية العربية المعاصرة 2017

 سلمان

36.  
إنعام محمد جواد  فحصالفكر السياسي عند السيد هاني  2017

 العندليب
 إياد خلف العنبرد.

 

37.  
المتغير االيراني في العالقات العراقية التركية بعد عام  2017

2003 
جاسم محمد 
 عبدالكريم

د.حسين عليو 
 عيشون

38.  
الحشد الشعبي في العراق دراسة في االبعاد والمواقف  2017

 االقليمية والدولية
صاحب  د.صباح زينب ضياء عبود

 العريض

39.  
 2005المؤسسات الدستورية في العراق وفق دستور  2017

 "دراسة في ضرورات االصالح وطبيعة التحديات"
سعد عبدالشهيد 

 شاكر
ماجد محي د.

 الفتالوي

40.  
الوعي السياسي وأثره في االمن الوطني العراقي بعد العام  2017

 م2003
سهاد عبدالحسين 

 عبداالمير
د.زيد عدنان 

 العكيلي
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41.  
صفد عبدالعزيز  المواطنة وبناء الدولة المدنية الحديثة في التجربة العراقية 2017

 حمادي
عامر حسن د.

 فياض

42.  
ايلول  11االستراتيجية االمريكية تجاه السعودية بعد احداث  2017

 م2011
عبدعلي كريم صبار 

 وهب
بهاء عدنان د.

 السعبري

43.  
الواقع و  2003الالمركزية االدارية في العراق بعد  2017

 المستقبل مجلس محافظة بغداد إنموذجا
علي محسن عاصي 

 التميمي
د.عبدالعظيم جبر 

 حافظ

44.  
فاطمة مجيد حميد  ظاهرة التطرف وأثرة في االمن الدولي اوروبا إنموذجا 2017

 العيساوي
 د.بهاء السعبري

45.  
االستراتيجية العسكرية االمريكية تطور العقائد القتالية في  2017

 2001بعد عام 
د.محمد ياس  فراس جمال شاكر

 خضير

46.  
توازن القدرات العسكرية بين ايران ودول الخليج وتداعياتها  2017

 على العراق
أحمد غالب .د قحطان محسن علي

 الشاله

47.  
العالقات السعودية االيرانية وأثرها على المشرق العربي بعد  2017

 العراق إنموذجا2003عام 
د.فكرت نامق  لؤي حسين جبر

 عبدالفتاح

48.  
الدعاية في السياسة الخارجية االمريكية حيال العراق بعد  2017

 "دراسة سياسية" 1991عام 
صالح عباس د. ماجد حميد حسن

 الطائي

49.  
االمريكية تجاه روسيا االتحادية في عهد  السياسة الخارجية 2017

 الرئيس باراك اوباما
منتظر نايف مخيف 

 الغزالي
د.محمد ياس 

 خضير

50.  
االيرانية واثرها على التطرف الديني  -العالقات السعودية  2017

 م2001في المنطقة العربية بعد احداث ايلول 
هاشم محمد 

 محمدباقر الباججي
صباح صاحب .د

 العريض

 


