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االسم

العنوان

أحمد خليل ابراهيم
عباس فاضل عباس
عدنان رميض خرنوب
دالل حميد عطيه

دور الليكود في النظام السياسي
االسرائيلي
العالقات االيرانية االوربية من 2013_1979
السلم االهلي في العراق
الطروحات الفكرية الدولة والحداثة عند عبد االله بلقزيز
صالحيات رئيس الوزراء في العراق بعد عام  2003دراسة مقارنه
دور الموسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 25
كانون الثاني 2011
أثر القضية الكردية في العالقات العراقية _ التركية بعد عام 2003
العالقات بين روسيا االتحاديه واالتحاد االوربي بعد عام 2000
السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه ايران
المراجعات الفكرية للحركات االسالميه العاصرة

االء محمد عبد الخالق

الدولةالفلسطينية في الفكر االسرائيلي

رياض غالي مفتن

العالقات العراقية البحرينة بعد 2003

عامر حميد حسين
وسام محمد حسين
شاكر رزيج محمد
محمد حسين شذر

رابطة الدولة المستقلة  2013-1992دراسة في التعاون
دور الدول متوسطة القدرات في النظام الدولي -البرازيل نموذجا
أثر المتغير النفطي في العالقات الصين الدوليه بعد الحرب الباردة
العالقات العراقية _االيرانية بعد عام 2003

حيدر محمد منعم
ايهاب كريم محمد
منتصر حسين
عمر حمدان جبوري
عبير محمد عبد
سعد عبد هللا ابراهيم

المشرف
أ.م.علي دريول محمد
أ.د حميد شهاب
م.د عمر جمعة عمران
أ.م.د حميد فاضل حسن
أ.د عبد الجبار احمد عبد هللا
أ.م.د ياسين محمد حمد
أ.م.غيث سفاح متعب
أ.م.د هاله خالد مجيد
أ.م .د جاسم يونس محمد
أ.م .د بتول حسين علوان
أ.م.د حميد فاضل حسن
أ.م.د جاسم يونس محمد
أ.د نزار الحيالي
أ.م.د فائق حسن جاسم
أ.م.د هالة خالد حميد
أ.م.د سطام حسين علوان

ماجستير 2015
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االسم

1
2
3

الرا حسين علي
ياسر جميل باقر
امجد قاسم محمد
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كل فخار فالح جهاد
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ديانا حسين علي
صابرين ستار جبار
مصطفى خليل خضير
رعد حسن صادق
كرار عماد مرزوك سلمان
مهند خليل خلف

11

رياض ياسر كطان

12

عامر محمد مهدي
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14
15
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17

منذر علي صلبوخ
حسين ابراهيم حسين
عهود عبد الحسين مطلك
سامي خيون حافظ
الرا حسن عبد هللا

18

علي محمد لفتة حسين

العنوان

المشرف

دور الراي العام العراقي في الحياة السياسية بعد 2003
التجربة األسبانية في التحول الديمقراطي
المعارضة في ايران دراسة في االتجاهات المعارضة للنظام
السياسي االيراني بعد 1979
صنع السياسيات العامة الداخلية في العراق .دور الحكومات المحلية
في اعدادها
أسهامات مارتن لوثر في الفكر السياسي الغربي
العقالنيه في الفكر السياسي االسالمي الحديث
أطروحات التجديد عند زكي ميالد
دور المجلس االعلى االسالمي العراقي في الحياة السياسية العراقية
االطروحات السياسيه عند علي شريعتي
أثر العامل االقتصادي في عالقات روسيا الدولية الخليج العربي
(انموذجا )
نقد الفكر السياسي الغربي المعاصر (مدرسه فرانكفورت –
انموذجا)
نظريتي الحاكمية ووالية الفقيه في الفكر السياسي االسالمي
المعاصر (دراسيه مقارنه)
الفكر السياسي عند امانويل كانت
الفكر السياسي عند مرتضى مطهري
معوقات بناء الدولة في افريقيا التجربة الليبية
النظام السياسى في المملكة العربية السعودية
اثر متغير الطاقة على السياسة الخارجية اليابانية تجاه دول الخليج
العربي بعد الحرب الباردة
استراتيجية االمن الوطني العراقي أزاء التحديات الخارجية بعد

م.د همسة قحطان خلف الجميلي
أ.م.د سعيد رشيد عبد النبي
أ.م.د علي دريول محمد
أ.م.د فرح ضياء حسين
أ.م.د مهديه صالح العبيدي
أ.م.د تغريد حنون علي
أ.م.د مهدية صالح حسن
أ.د عبد الجبار أحمد عبد هللا
أ.م.د أمل هندي كاظم
أ.م.د فائق حسن جاسم
أ.م.د سناء كاظم كاطع
أ.م .د سعدي كريم سلمان
أ .م.د سعدي كريم سلمان
أ.م.د جاسم محمد عبد الكريم
م.د كوثر طة ياسين
أ.د حسين علوان حسين
أ .م.د سعد عبيد علوان
أ.م.د دنيا مطلك الجبوري

19

فلة حامد عباس

20
21

لؤى سعد عبد الرضا
هبة نصير عبد الرزاق
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23
24
25

محمد يحيى دحام
عادل حسن علي
هند قاسم محمد
شذى رضا عبد المجيد

26

احمد صدام ايدام
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28
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32

سلوى صكبان ابراهيم
االء محمد جوهر
محمد عبد االله ططر
احمد علي مخيلف
راويه عادل حميد
صدام حسين قاسم

33
34

أمنه داخل مسلم
عبد الحسين معالك مجهول

35
36
37

صائب طراد عبد الكاظم
تحسين علي محسن
عمر عدنان حرين

38

خلف لطيف علي

39

نجالء سامي راضي

40
41

حسن هادي رشيد
حنين عماد عبد

2003
رئيس الدولة في النظام البرلما ني دراسية سياسية مقارنه :العراق
بعد  2003انموذجا
مستقبل الدولة اليمنية (دراسية في مشكلة الجنوب)
عقيدة خصخصة الحرب في االستراتيجية االمريكية بعد عام 2001
العراق انموذجا
الطروحات الفكرية السياسية عند موسى الصدر
جدلية األخالق والسياسة في الفكر السياسي الغربي المعاصر
حق التظاهر السلمي في العراق دراسة في العوامل المؤثرة
العالقات بين الصين واالتحاد االوربي بعد انتهاء الحرب الباردة
وافاقها المستقبلية
االستقرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي الواقع
والمستقبل السعودية انموذجا
دور حلف الناتو في أمن الخليج العربي بعد عام 2003
تحديات االمن االسرائيلي بعد العام 2003
دور االمم المتحدة في االزمة السورية دراسة في دور االمين العاع
حزب الحرية والعدالة المصري  .النشاه .البرامج.المواقف
االبعاد الفكرية لحركات التغيير في المنطقة العربية
مقومات القوة في استراتيجية روسيا االتحادية الشاملة وتاثيرها
في مكانتها الدولية بعد عام 2003
العدالة االنتقالية دراسة مقارنه دولة جنوب افريقيا والعراق
السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد  2011قطر
انموذجا
الالهوات في الفكر السياسي العربي المعاصر
نقد الفكر السياسي الغربي عند محمد صادق الصدر
مفهوم التنميه عند االحزاب والقوى السياسية العراقية المعاصرة بعد
2003
العالقات االردنية –االسرائيلية واثرها على القضية الفلسطينية
2014-1994
الحكم المحلي في العراق بعد عام  2005م مجلس محافظة بغداد
نموذجا
االفكار السياسيه البي المعالي الجويني
الفكر السياسي عند ليوشتراوس

أ.م.د خميس حزام والي
أ.د ياسين محمد حمد العيثاوي
أ.م.د دينا محمد جبر
أ.م.د علي محمد علوان
أ.د عامر حسن فياض
أ.م.د عبد الجبار احمد عبد هللا
أ.م.د سعد عبيد علوان السعيدي
أ.د رياض عزيز هادي
أ.م.د عمار حميد ياسين
أ.م.د دينا محمد جبر
م.د غيث سفاح متعب
م.د عمر جمعة عمران
أ.م.د عبير سهام مهدي
أ.م.د دنيا جواد مطلك
أ.م.د خميس دهام حميد
أ.م.د سطام حسين علوان
م.د انور سعيد الحيدري
أ.م.د اياد خلف حسين
أ.م عامر حسن فياض
م.د غيث سفاح متعب
أ.م.د فرح ضياء حسين
أ.م.د حميد فاضل حسن
أ.م علي عباس مراد

