دكتواره2017
ت

االسم الثالثي

العنوان

المشرف

.1

عبد الرحمن فاضل عباس الخزرجي

الفاعلون من غير الدول .دراسة في الجماعات المسلحة العابرة
للحدود وتاثيرها على االمن الدولي

أ.م.د دنيا جواد مطلك

.2

دعاء نوري فليح

منهج مثلث الصراع في تحليل الصراعات الدولية
(أنموذج الكوريتين)

أ.م.د ايناس عبد السادة

.3

فاطمة عباس الجمالي

االطروحات الفكرية عند الفين توفلر

أ.م.د كريم حسين الجاف

.4

علي محمد حسين

تأثير المتغيرات االقليمية في العالقات السعودية –
االمريكية بعد العام 2001

أ.د حميد حمد فهد
السعدون

.5

أحمد مصطفي حسين

الثقافة االمريكية واثرها في النظام السياسي
االمريكي

أ.د خميس دهام حميد

.6

بان علي كاظم

تقويم أداءالبرلمانيات في مجلس النواب العراقي بعد
عام (2003دراسية ميدانية)

أ.م ابتسام محمد عبد

.7

رحمن عبد الحسين

دور الولي الفقيةفي عملية صنع القرار في السياسة
الخارجية االيرانية

أ.م.د سعد رزيج ايدام

ادارة روسيا االتحادية لالزمات االقليمية والدولية بعد عام
()1991

ا.م.دينا محمد جبر

ا.د احمد نوري النعيمي

.8

احمد يوسف كيطان

.9

نصار زغير دربي الربيعي

دور خبراء السلطة في عملية صنع القرار السياسي
الخارجي االمريكي كيسنجر وبريجينسكي انموذجا

.10

رقية سعيد خلخال

الفكر السياسي ( لجاك دريدا )

ا.م.د .حميد فاضل حسن

.11

فالح جاسب عودة

سوسيولوجيا السلطة التنفيذية في العراق بعد عام
2003م دراسة في االصول االجتماعية والطبقية
والفكرية

ا.م.د.خميس حزام ولي

.12

همام عبد الكاظم ربيح

الدولة في فكر الماركسيين العرب دراسة لنماذج
معاصرة مختارة

أ .م .د .تغريد حنون علي

.13

حيدر صبخي عفات الجوراني

.14

اسيل حمزة خنجر

.15

بشار سعدون هاشم الساعدي
زيد محمد باقر

.16

السياسة الخارجية الكويتية تجاه العراق بعد 2003

ا.د.عبد الجبار احمد عبد هللا

تجاه الروسية الخارجية السياسة

أ .م .د .عباس هاشم
عزيز

إقليم شمال أفريقيا بعد عام  2000م
الفكر السياسي الديني الغربي في العصر الوسيط

ا.د .أمل هندي
الخزعلي

(أوغسطين أنموذجاً)
الظاهرة السياسية في العراق بعد عام 2003م
األسباب  ،النتائج  ،التقويم

ا.د .عبد الجبار احمد عبد
هللا

.17

ماجستير 2017
ت

االسم

العنوان

المشرف

.1

سيف علي عبد المجيد

االطروحات السياسية عند عبد الوهاب
المسيري

م د خالد عبد االله عبد
الستار

.2

رسل رؤوف ارحيم

انفصال جنوب السودان دراسة في العوامل
والمسببات

أ.م.د همسة قحطان خلف

.3

سلمان بكر سلمان

دور وزارة الخارجية في صنع سياسة
العراق الخارجية بعد عام 2003

م.د عادل عبد الحمزة
ثجيل

