دكتوراه 2014
ت

االسم

العنوان

المشرف

1

عبد العظيم جبر حافظ

الفيدرالية في العراق المعوقات الممكنات

أ-د بلقيس محمد جواد

2

محسن حساني ظاهر

السياسة الخارجية الروسية 2012-2000

أ.م.د سميرجسام راضي

3

عبد السالم شهيد

مستقبل الدولة في الفكر السياسي الغربي

أ.م.د تغريد حنون

4

عدي فالح حسين

جدلية الشراكة والمعارضة في النظام
السياسي العراقي بعد 2003

أ.د بلقيس محمد جواد

5

اسعد عبد الوهاب عبد
الكريم

الفكر السياسي عند نعوم تشومسكي

أ.د غانم محمد صالح

6

علي عبد العزيز مرزه

الديمقراطيه واالمن القومي

أ.د رياض عزيز هادي

7

حنان علي ابراهيم

السياسيه الخارجيه الروسيه تجاه سوريا
منذ عام  1992وافاقها المستقبله

دنيا محمد جبر

8

حسن عوده ابو الهيل

اسس قيام الطبقه الوسطى في العراق

أ.م.د تغريد حنون

9

عمر وهيب ياسين

بناء النظام السياسي الجديد في مصر بعد
ثورة  25يناير /كانون الثاني 2011م

أ.د رياض عزيز هادي

10

احمد يحي هادي
الزهيري

العملية السياسية في العراق بعد 2003
دراسة في اشكالية الرئاسات الثالث

أ.د .عبد الجبار احمد عبدهللا

دكتواره 2015
ت

االسم الثالثي

1

زياد سمير زكي الدباغ

2

علي طارق جاسم

العنوان

المشرف

الضمانات الدستورية للحريات العامة في
العراق الواقع والمستقبل دستور 2005
انموذجا
دور وزارة الخارجية االمريكية في
القرارالسياسي الخارجي ما بعد الحرب الباردة

أ.م.د علي دريول الجبوري
أ.م.د سعد عبيد السعيدي

3

هند محمود حميد

4

فراس كوركيس عزيز

5

كريمة لطيف عبد هللا

6

احمد مشعان نجم

7
8

جواد كاظم محسن
سيناء علي محمود

9

باسل محسن مهنا

10

يوسف راضي كاظم

11

احمد حسين شحيل

12

حسام ممدوح خيرو

13

حسين عباس حسين

14
15

كمال حسين أدهم
بدر عواد برغش

16

رياض غازي فارس

17

عبد الكريم كاظم

18

مصطفى ناجي واحد

19

سالم داود غزيل

20

زياد جهاد حمد البياتي

(العراق)
النظام الديمقراطي واشكالية الثقافة السياسية في
العراق بعد عام 2003
التعزيز المؤسسي للقيم الديمقراطية في العراق
بعد العام 2003
بناء الدولة في فكر االحزاب والقوى السياسية
العراقية بعد عام ( 2003المقومات –
المعوقات)
مكانه تركيا الدولية .دراسة في التوازنات
االقليمة والدولية
الطروحات الفكرية عند حسن حنفي
اليات نعزيز عمل النظام السياسي في العراق
بعد عام 2003م
السياسه الخارجية االمريكية تجاه جمهوريات
اسيا الوسطى بعد الحرب الباردة
البعد االسالمي للسياسة الخارجية االيرانية في
عهد الثوره االسالمية
العالقات الروسية  -االسرائيلية
مستقبل التعاون الدولي في ضوء تحوالت
الصراع بعد الحرب الباردة
التحوالت الفكرية السياسية عند الحركات
االسالمية العربية المعاصرة بين الحكم
والمعارضه
النظام الحزبي في استراليا
العالقات بين مجلس التعاون لدول الخليج
العربية واالتحاد االوربي وافاقها المستقبلية
سوسيولوجية السلوك االنتخابي في العراق
دراسة في االنتخابات النيابية2014
دور المتغيرات الخارجية في اعادة تشكيل
النظام االقليمي العربي بعد 2010
االسس الفكرية للمجلس االعلي االسالمي
العراقي
العالقات بين تركيا ودول مجلس التعاون
الخليجي العربية بعد الحرب الباردة وافاقها
المستقبلية قطر أنموذجا
الديمقراطية في الفكر السياسي العربي
المعاصر

أ.د حسين علوان
أ.د عبد الجبار احمد عبد هللا
أ.م.د مهدية صالح العبيدي
أ.م.د محمد كريم كاظم
أ.د حميد نفل جعفر
أ.م.د ستار جبار عالي
أ.م.د ايناس عبد السادة علي
أ.م أحمد نوري محمد
النعيمي
أ.د سعد حقي توفيق
أ.م.د هالة خالد حميد
أ.م.د حميد فاضل حسين
أ.م.د علي دريول محمد
أ.د حميد حمد السعدون
أ.م.د خميس حزام والي
أ.د ستار جبار الجابري
أ.م.د بتول حسين علوان
أ.د حميد شهاب أحمد
أ.د غانم محمد صالح

