
الموضوعالسنةالشهادةالمشرفاسم الرسالةاسم الباحثت

1

هاشم محمد محمد باقر 

الباججي

اإليرانية - العالقات السعودية

واثرها على التطرف الديني في 

المنطقة العربية بعد احداث أيلول 

م2001

عالقات دوليةم2018صباح صاحب العريض

2

االفريقية - العالقات العراقيةهاشم سرحان سلمان

وافاق المستقبل دراسة في البعد 

الثقافي

عالقات دوليةم2018دكتوراهابتسام محمد عبد

3

دور السلطة التشريعية في صناعة سالم علي محمد

دراسة حال / السياسة الخارجية

2005العراق بعد عام 

بلقيس محمد جواد، محمد 

ياس خضير

عالقات دوليةم2018

4
نهاد كاظم حسين 

المياحي

 التوظيف السياسي لإلرهاب في 

السياسة الخارجية االمريكية بعد 

2001 ايلول عام 11احداث 

فكرت نامق عبدالفتاح، 

قاسم محمد عبيد

عالقات دوليةم2018ماجستير

5

احسان باقر محمد

 التحالف الدولي واالمن االقليمي 

في الشرق االوسط بعد عام 

قاسم محمد عبيدم2011

عالقات دوليةم2018

6

احمد شريف جواد

االيرانية –  العالقات السعودية 

واثرها على منطقة الخليج العربي 

بهاء السعبري2003بعد عام 

عالقات دوليةم2018

7
حازم ناظم عبدالهادي 

الشيباني

 التوازن االستراتيجي في الشرق 

 واثره 2011االوسط بعد عام 

قاسم محمد عبيدعلى العراق

عالقات دوليةم2018

8

حسن رشك غياض

 التنافس بين منظمة اوبك ودول

االنتاج النفطي وانعكاساته سياسيا

-واقتصاديا على البلدان المتحولة 

علي كاظم شديد-العراق إنموذجا 

عالقات دوليةم2018دكتوراه

9
حسن عكاب مالك 

الغانمي

 االستراتيجية االمريكية تجاه 

 2001العالم االسالمي بعد عام 

دول مختارة من منطقة الشرق 

بهاء السعبرياالوسط

عالقات دوليةم2018

10

حسين صالح مهدي

 دور حزب هللا في السياسة 

صباح صاحب عبد الحسينااليرانية اتجاه اسرائيل

عالقات دوليةم2018



11

حسين مهدي هاشم

 العالقات الروسية االيرانية بعد 

 دراسة مقارنة في 2011عام 

قاسم محمد عبيداالبعاد العسكرية واالمنية

عالقات دوليةم2018الماجستير

12

حيدر غضبان فرحان

 المعلوماتية والحروب غير 

المتماثلة الحرب على تنظيم 

بهاء عدنان السعبريداعش إنموذجا

عالقات دوليةم2018

13

ربيع جبير شالكة

التركية بعد –  العالقات الروسية 

حسين عليوي وآفاقها المستقبلية2011عام 

عالقات دوليةم2018

14

سمير هادي سلمان

 التنظيم القانوني للمالحة في خور 

عبدهللا واثره على العالقات 

محمد الحاج حمودالكويتية- العراقية 

عالقات دوليةم2018دكتوراه

15
طالب طاهر حبيني 

الداودي

 السياسة الخارجية السعودية تجاه 

بهاء عدنان يحيى2011االزمة السورية بعد عام 

عالقات دوليةم2018ماجستير

16
عامر حسين 

عبدالخضر

 السياسة الخارجية لسلطنة عمان 

ازاء الخليج العربي منذ عام 

قحطان حسين ظاهر دراسة في سياسة الحياد1991

عالقات دوليةم2018

17
عبد العظيم اسماعيل 

عبيد

 الدبلوماسية الوقائية واثرها في 

بهاء عدنان يحيىادارة النزاعات ايران إنموذجا

عالقات دوليةم2018

18
عبدعلي غضبان 

عبدعلي حسين

 أمن الطاقة في االداء 

االستراتيجي الروسي بعد عام 

قاسم محمد عبيد الجنابي2000

عالقات دوليةم2018

19

عقيل حمدان عباس

 سوريا في االدراك االستراتيجي 

قاسم محمد عبيد2003االمريكي بعد عام 

عالقات دوليةم2018

20
عالء الدين رياض 

محمد

 السياسة الخارجية االيرانية تجاه 

أسامة مرتضى باقر2012اليمن بعد عام 

عالقات دوليةم2018

21

علي عبد العكيلي

 العالقات االقليمية واثرها على 

 2003االمن الوطني بعد عام 

السعودية وإيران إنموذجا

أسامة مرتضى باقر 

السعيدي

عالقات دوليةم2018ماجستير



22

علي نايف مخيف

 المتغير االيديولوجي في السياسة 

الخارجية االمريكية في عهد 

بهاء عدنان يحيىالرئيس بوش االبن

عالقات دوليةم2018ماجستير

23

عماد فاضل فيصل

 مبدأ اوباما وسوسيلوجيا ادارة 

االزمات الدولية دراسة في 

استراتيجية التفاوض الدولي ما 

بعد الحداثة

: سرمد زكي الجادر و د

بلقيس محمد جواد

عالقات دوليةم2018دكتوراه

24

ماهر سعدون خوشي

 المتغير السوري في سياسة ايران 

الخارجية ازاء دول الخليج 

محمد ياس خضير2011العربي بعد عام 

عالقات دوليةم2018

25

محمد جبار مطلك

 السياسة الخارجية االيرانية تجاه 

المنطقة العربية بعد الربيع العربي 

فكرت نامق عبدالفتاحنماذج مختارة

عالقات دوليةم2018

26

مروان حسين ياسين ,

 المتغيرات المؤثرة في اداء 

المنظمات الدولية بعد الحرب 

الباردة منظمة الصحة العالمية 

محمد ياس خضيرإنموذجا

عالقات دوليةم2018

27

اسعد تركي سواري

 القيادة في الفكر السياسي 

والية الفقيه / االسالمي االمامي 

حميد فاضل حسنإنموذجا

فكر سياسيم2018

28

اسعد دخيل هادي

 حقوق االنسان في الفكر السياسي 

خالد العرداوياالسالمي االمامي المعاصر

فكر سياسيم2018

29

رحيم إبراهيم حزام 

الحمراني

معوقات تطبيق النظام البرلماني 

2005في العراق بعد عام 

نظم سياسيةم2018دكتوراهبلقيس محمد جواد

30

ازمة التغيير السياسي في مصر زيد محمد علي امين

2011بعد عام 

نظم سياسيةم2018ماجستيرسعيد مجيد دحدوح

31

احمد امجد هليل

 حزب الدعوة االسالمية في 

المؤسسة التشريعية العراقية من 

اياد خاف العنبر2014 – 2005

نظم سياسيةم2018

32

احمد داخل سلمان

 الطبقة الوسطى وأثرها في 

االستقرار السياسي في العراق 

احمد غالب محي2016 – 1990

نظم سياسيةم2018



33
احمد راضي محمد 

علي

 العالقة بين التعددية الحزبية 

والنظام االنتخابي في العراق بعد 

زيد عدنان محسن2003عام 

نظم سياسيةم2018

34
رياض مرتضى محمد 

باقر

 النظام السياسي العراقي دراسة 

في أثر التحديات االجتماعية بعد 

ماجد محي الفتالوي2003عام 

نظم سياسيةم2018

35

سعد نهد عزيز

 التنظيم القانوني لهيأة الحشد 

مصدق عادل طالبالشعبي في العراق

نظم سياسيةم2018ماجستير

36
طالب شاكر عزوز 

الجعفري

 الثقافة السياسية لألحزاب 

 االحزاب 2003العراقية بعد 

زيد عدنان محسناالسالمية الشيعية إنموذجا

نظم سياسيةم2018

37
عريبي شنين محمد 

الزاملي

 تأثير الثقافة السياسية في تحديد 

السلوك التصويتي للناخب العراقي 

احمد غالب محي2003بعد العام 

نظم سياسيةم2018ماجستير

38

علي احمد عبد مرزوك

 الحمالت االنتخابية لألحزاب

السياسية وأثرها في سلوك الناخب

العراقي انتخابات مجلس النواب

ماجد محي عبدالعباس إنموذجا2018العراقي لعام 

نظم سياسيةم2018ماجستير

39

علي حسين بداي

 دور المشاركة السياسية في 

ترشيد نظام الحكم في العراق بعد 

حافظ علوان حمادي2003

نظم سياسيةم2018ماجستير

40

علي عبود مهدي

 المجتمع المدني وتحقيق المواطنة 

زيد عدنان محسن2005في ظل دستور العراق لعام 

نظم سياسيةم2018دكتوراه

41

علي عريان صالح

 النزوح السكاني وأثره في االمن 

قاسم محمد عبيدالوطني العراقي

نظم سياسيةم2018دكتوراه

42
عنفوان عبدالعزيز 

حمادي

 العوامل المؤثرة في السلوك 

/ 2003االنتخابي في العراق بعد 

احمد غالب شالهمحافظة القادسية إنموذجا

نظم سياسيةم2018

43

كاظم محمد كاظم

 دور المؤسسة التعليمية الجامعية

في تنمية الوعي السياسي الوطني

 دراسة2003في العراق بعد 

احمد غالب شالهميدانية جامعة الكوفة إنموذجا

نظم سياسيةم2018



44

محمد ابراهيم موسى

 ظاهرة العنف السياسي المتطرف 

واثرها على الوحدة الوطنية في 

زيد عدنان العكيلي2003العراق بعد عام 

نظم سياسيةم2018

45
محمد حميد فاضل 

الموسوي

 اثر النظام االنتخابي في السلوك 

السياسي للناخب العراقي بعد العام 

زيد عدنان محسن2003

نظم سياسيةم2018ماجستير

46

محمد عدنان مشوش

 مظاهر التحول في المعارضة 

العراقية بين النخبوية والشعبية 

علي دريول الجبوري1991-2003

نظم سياسيةم2018

47

مهدي احمد جعفر

 السياسة العامة للطاقة في العراق 

بين مؤشرات االداء وعملية التقييم 

زيد عدنان محسن2003بعد عام 

نظم سياسيةم2018ماجستير

48
نادر اموري ناجي 

السماك

 دور الرأي العام االمريكي في 

السياسة العامة دراسة حالة 

نصر محمد علي2003العراق بعد 

نظم سياسيةم2018


