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 طلبة املرحلة الرابعة تخرج جدول االشراف على بحوث

 2019/2020قسم العلوم السياسية للعام الدراس ي 
 

 الطالب بحثعنوان  اسم الطالب اسم المشرف ت
 

أ.م.د شاكر عبد الكريم  -1
 فاضل

ة ـكومة االئتالفيـي والحـي االسرائيلـام االنتخابـالنظ مريم جاسم ناجي احمد
 الة ــة حـدراس

 (2019ام ــــات الكنيست عـ)انتخاب
ظاهرة العنف في السلوك السياسي العراقي دراسة  هدى محمد علي صالح أ.م.د طالل حامد خليل -2

 في اسباب الظاهرة
-1923السياسة الخارجية التركية تجاه العراق  حنين جمعة علي حسين أ.م.د عماد مؤيد جاسم -3

1958 
دور مجلس حقوق االنسان في حماية حقوق  جمال داود سلمان محمد أ.م.د رائد صالح علي -4

 االنسان
تأثير االعالم السياسي على المشاركة السياسية  رشيد تليد رشيد عبدالكريم م.د سالم جاسم عبدهللا -5

 والسلوك االنتخابي
الشمالية بعد عام الدبلوماسية االمريكية تجاه كوريا  زهراء فدعم محمد فدعم اسماعيل ذياب خليل دم. -6

2009 
نور صباح ابراهيم عبد  محمد كاظم هاشم .دم. -7

 الرحمن
اثر ازمة الشرعية على استقرار النظام السياسي 

 العراق انموذجا""
 تسلم المجرمين السياسيين في القانون الدولي سجاد رياض علي شرقي حيدر عبد الرزاق حميد م. -8

 

موقع اقليم كردستان العراق واثره على الساحة  وفاء علي جهاد عليوي  نزال ايمن عبد عون  م. -9
 االقليمية

 
10- 

 
 م.م. ايالف نوفل احمد

 عمر مجيد خضير مجيد
 

 رؤى مظفر كمال جاسم
 
 

 ميسم محمود سعدون 

 مستقبل الدور العالمي للصين -
 

ق خارجية الروسية تجاه منطقة الشرالسياسة ال -
 )سوريا انموذجا"( 2011االوسط بعد عام 

 
 التدخل الدولي إلحالل السالم في دارفور -

 
11- 

 
 م.م. حسين علي حسين

 وسام قابل محمود ابراهيم
 

 ابراهيم يحيى لابراهيم خلي
 

 سارة سمير علي حسين

 رئيس الدولة في النظام السياسي التركي -
 

 ازمة الصحراء الغربية ودورها في العالقات -
 المغربية الجزائرية

 1979-1953العالقات االمريكية االيرانية  -
 



1 
 

 
 

12- 

 
 

 م.م رعد علي عبيد

 اريج صباح نوري 
 

 يوسف خليفة خزعل احمد
 

 مشتاق طالب خليل ابراهيم

منظمة شنغهاي للتعاون ودورها في تعزيز  -
 الصينية –العالقات الروسية 

التنافس االمريكي الصيني في بحر الصيني  -
 الجنوبي

 مكانة النفط في االستراتيجية األمريكية -
 

13- 
 

 م.م تميم عماد صادق
 علي عبدهللا كريم جاسم

 
 

 رشيد حميد رشيد حمود
 

 احمد اياد هادي حكمت 

اثر المنظمات الدولية غير الحكومية على النظام  -
 )هيومن راينس ووتش ( انموذجا" الدولي

 
 الغربيةاالمم المتحدة وقضية الصحراء  -

 
نظام انتخاب الرئيس في الواليات المتحدة  -

 االمريكية
 


