
 

                  أسماء الطلبة وعناوين بحوث التخرج لقسم القانون للعام الدراسي 

 (2015ـ  2014)

 

 املشرف / أ.م. د خليفة ابراهيم عودة

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 جريمة اصدار شيك بدون رصيد وعقوبتها في القانون العراقي أ احمد حسن محمود  .1

 المعاهدات في القانون الدولي العام أ احمد عزيز عبدالكريم  .2

 أثر اختصاص القضاء الدولي في تنازع القوانين أ اسراء عامر سعيد  .3

 الدم البشري ومشروعية التصرف فيه أ اسماء كريم علي  .4

 الدفاع الشرعي حق في قانون العقوبات المدني العراقي أ ايمن خالد علي  .5

 في القانون الدولي العام االعتراف بالدولة أ ايوب سلمان اميل دلي  .6

 اليمين الحاسمة ودورها في االثبات أ رائد اياد عبد الكريم  .7

 جريمة السرقة وعقوبتها في القانون العراقي أ سارة عباس مظفر  .8

 السندات العادية ودورها في االثبات المدني أ سالي عبد السالم محمد  .9

 القانون العراقيجريمة غسيل االموال في  أ شيماء عامر محمد  .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 املشرف / م. م منتصر علوان كريم

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 عقد االستصناع أ أ زهار عبد هللا فاضل  .1

 انقضاء عقد المقاولة أ سارة خالد طالب  .2

 الوعد بالتعاقد أ سجى عباس حسن  .3

لمجلس قيادة الثورة  1977لسنة  1198تمليك العقار وفق المادة  أ سجى غفار حسن  .4
 المنحل وتعديالته

 تعاقد االشخاص مع المواقع االلكترونية  سرى حميد ابراهيم  .5

 أثر العقد االداري بالنسبة للغير أ صالح عبدالهادي صالح  .6

 انقضاء عقد الرهن الحيازي أ طيبة علي اكرم  .7

 المفاوضات في العقود االدارية أ عبدهللا فرحان عباس  .8

 مركز االدارة في دعوى االلغاء القضاء الكامل أ عباسعلي محمود   .9

 التزام المقاول بالضمان العشري أ عمر صالح حسن  .10

 أثر الظروف الطارئة على التوازن االقتصادي لعقد المقاولة أ غفران فائق ابراهيم  .11

 ظاهرة الفساد االداري وأثره على حقوق االنسان أ فالح حسن فاضل  .12

 عقد االستثمار أ نور صباح ياسر  .13

 االستمالك االداري أ زهراء سلمان تركي  .14

 

 

 

 

 

 



 

 املشرف / أ.م. د جالل عبد اهلل خلف

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين أ محمود سمير محمود  .1

 الحماية الجنائية لألثار في ضوء القانون العراقي أ مصطفى جمال ثامر  .2

 اإلبادة الجماعي في القانون الدولي أ صباح عباسمصطفى   .3

 الغاء المعاهدات الدولية أ مهدي جاسم محمد  .4

 األهلية في الزواج أ نورة ابراهيم كرم  .5

 

 

 

 املشرف / أ.م. د أمحد فاضل حسني

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 دور الرأي العام في حماية حقوق االنسان ج امرؤ القيس قيس يوسف  .1

 دور مؤسسات المجتمع في حماية حقوق االنسان ج اميمة عدنان حسين  .2

 2005تشريع القوانين في دستور العراق لعام  ج انس عدي وهيب  .3

 االعتراف بالدولة ج باسم جاسم عبود  .4

 رقابة القضاء على العقد االداري ج حمزة كاظم ناصر  .5

 االسالميةضمانات حقوق االنسان في الشريعة  ج حيدر رحيم خلف  .6

 الدعوى الدستورية ج رأفت عباس عبدالرحيم  .7

 التحقيق االداري في الوظيفة العامة ج رامي خليا ابراهيم  .8

 الرقابة البرلمانية على عمل الهيئات المستقلة ج رامي نعمة محمود  .9

 2005العالقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في دستور  ج رفل عامر نافع  .10

 التنظيم القانوني لألحزاب السياسية ج سعديسارة خالد   .11

 

 



 املشرف / أ.م. د بكر عباس علي

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 أحكام اليتيم بين الشريعة والقانون ب حيدر وليد رشيد  .1

 أحكام الرشوة بين الشريعة والقانون ب رضوان علي حاتم  .2

 أحكام المهر بين الشريعة والقانون ب رونق علي جاسم  .3

 سحب الشيك بدون رصيد ب ريام حسين غازي  .4

احكام المجنون في االحوال الشخصية )بحث مقارن بين الشريعة  ب زهراء حسن غايب  .5
 والقانون(

 طالق الفار بين الشريعة والقانون ب زهراء هشام غازي  .6

 أحكام ميراث ابناء األبناءبين الشريعة والقانون ب سارة هالل إلياس  .7

 حاالت انحالل عقد الزواج التي لم ينص عليها قانون االحوال الشخصية ب عبدالواحدسرمد عصام   .8

 تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون ب سعد حسين عبدهللا  .9

 القتل مع سبق االصرار ب ضحى محمدغايب  .10

 الطالق المعلق بين الشريعة والقانون أ عقيل خليل حسين  .11

 بين الشريعة والقانونموانع الميراث  ب علي عدنان جابر  .12

 الخلع بين الشريعة والقانون ج غزوان عباس فاضل  .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املشرف / م. د بالسم عدنان عبداهلل

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 مفهوم االتفاق الجنائي د آيات جعفر معن  .1

 جريمة ترويج المخدرات أ حنان عبداللطيف علي  .2

 استجواب المتهم أ حنين عدنان اسماعيل  .3

 الخبرة في الدعوى الجزائية أ دنيا مازن عبدالوهاب  .4

 جنوح االحداث أ ديانا محمود شاكر  .5

 العرف الدستوري أ رانيا قاسم محمد  .6

 جريمة التزوير أ رسل مجيد حميد  .7

 جريمة القتل الخطأ أ رفيف عبدالحكيم عامر  .8

 طرق انقضاء الدعوى الجزائية أ سيف سعد كامل  .9

 جريمة القتل العمد أ محمد قاسم ثامر  .10

 جريمة خيانة االمانة أ مصطفى عبود شاكر  .11

 رفع الحصانة البرلمانية االجرائية د نور ناصر حسين  .12

 الشروع في الجريمة أ هالة زاهد جميل  .13

 موانع العقاب في ظل القانون العراقي ج ياسين صالح مهدي  .14

 وعناصره القصد االحتمالي مسائي احمد جميل كامل  .15

 اثر السياسة المالية في اعادة توزيع الدخول ج زهراء محمود كرجي  .16

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عالنإ     
( تقرر ادراج بحوث التخرج 14/12/2014( في )661اشارة الى االمر االداري المرقم )

 للطلبة المدرجة اسماءهم ادناه ضمن قائمة التدريسية )م.د. نبأ محمد عبد( .

 

 نبأ حممد عبد املشرف / م. د

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 بيانات عريضة الدعوى د أياد أسعد عبد  .1

 احوال الطارئة على الدعوى د شيالن عمران محمد  .2

 رقابة القضاء االداري على عيب عدم االختصاص ج مروة عبد هللا سعيد  .3

 اليمين الحاسمة د عباس مجيد عباس  .4

 في العقدركن السبب  ج مؤيد علي عبد علي  .5

 الحماية الدولية لألطفال في النزاعات المسلحة د نياز فهمي فيزهللا  .6

 

 

 

 

 

 م. وحدة البحوث والتدريب الصيفي      

 أ. م. د. بكر عباس علي                                                                   

                                                                  15 /12/2014                                                                                     



 

 املشرف / م .د . أمحد علي بريسم 

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 الشريعة االسالمية والقانون الوضعيحقوق االنسان في  د سيف محمد حمود  .1

 المهر واحكامه بين الشريعة والقانون ج عباس مبارك خضير  .2

 بيت الزوجية من المنظور الشرعي والقانوني ب علي قاسم علوان   .3

 احكام الوالية بين الشريعة والقانون ب علي ياسين عبود  .4

 االجنبيين شرعا وقانوناالطالق وأثره على الزوجين  ب غفران حاتم علوان  .5

التشريعات القانونية المخالفة للشريعة االسالمية والمهملة في احكام  ب غفران كامل قادر  .6
 الوصايا والمواريث

 احكام الميراث باالحتياط بين الشريعة والقانون ب فراس علي سلمان  .7

 الخلع بين الطالق والفسخ )قراءة شرعية قانونية( ب محسن نوري كافي  .8

 زواج الشغار في الشريعة والقانون د محمد احمد عبدهللا  .9

 الزواج وأثره على الزوجين االجنبيين شرعا وقانونا ب محمد عباس محمد  .10

 جريمة الحرابة قراءة معاصرة بين الشريعة والقانون ب مصطفى حامد رشيد  .11

 وسائل االثبات الجنائي بين الشريعة والقانون ب مهند عذاب بخيت  .12

 الضوابط الشرعية والقانونية لعمليات التجميل ب مصدق هاشم مينا  .13

 الوصية الواجبة بين الشريعة والقانون ج علي ستار سالم  .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . م. حممد حامداملشرف / م

 

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 النظام القانوني لحضانة النزيلة ج أحمد أرشد ابراهيم  .1

  ج استبرق حمد ناصر  .2

 أثر مرفق المرور على االمن العام في مدينة بعقوبة  ج عبدالكريم محمدسارة   .3

 الطعن على قرارات قاضي التحقيق ج عمر رسول مرتضى  .4

 الخصومة في القانون العام ج فالح حسن علي  .5

 وقف تنفيذ القراراالداري ج محمد حيدر مهدي  .6

 جريمة االخالل بالثقة العامة ج نوح جاسم محمد  .7

 جريمة غسيل االموال ج هادي نور كاظم  .8

 أثر عدم كفاءة الموظف في جريمتي التزوير والرشوة ج هالة مؤيد خميس  .9

 أثر مرفق النقل الجوي على االقتصاد العراقي ج هدير محمد فهد  .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املشرف / م.م. سعاد موسى يعقوب

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 التفريق بين الشريعة والقانوناحكام  أ ديانا ابراهيم جوامير  .1

 احكام العدة بين الشريعة والقانون أ هبة محمد كاظم  .2

 الوصية الواجبة واحكامها بين الشريعة والقانون أ هديل اسماعيل كاظم  .3

 احكام الطالق واثاره بين الشريعة والقانون أ وسناء عباس حميد  .4

 

 

 

 املشرف / م .م. رفل غازي رشيد 

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 االرباح في الشركات المساهمة  أ اسماء قيس فتاح  .1

 نفقة الزوجة بين النص والتطبيق أ زينب جواد كاظم  .2

 الخلع ماهيته واحكامه في الفقه االسالمي أ قيس كريم سلمان  .3

 الشركات االلكترونية وطبيعتها القانونية أ كرار محمد عبود  .4

 

 

 املشرف / م. ندى حممد هندي

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 الضبط االداري د ذوالفقار علي هاشم  .1

 القرار االداري د رضاب سمير علي  .2

 المسؤولية العقدية د ريام حازم رميض  .3

 التصديق على المعاهدة الدولية د زيد حميد حسين  .4

 

 



 املشرف / م .م. أمحد حسني سلمان

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 جريمة القتل الخطأ د مباركسارة حيدر   .1

 سحب القرار االداري أ مصطفى عبدالرزاق كريم  .2

 الرشوة في القانون العراقي د مصطفى علي حسين  .3

 التزوير في المحررات الرسمية د مقداد هادي صالح  .4

 جرائم غسيل االموال د ميعاد خليفة صباح  .5

 الجرائم الماسة بأمن الدولة د وضاح حسين علي  .6

 الظروف المشددة في جريمة السرقة وموقف القانون العراقي ج وصفي جابركرار   .7

 جريمة القتل العمد ج علي حسين ابراهيم  .8

 االكراه كمانع من موانع المسؤولية ج علي كامل صالح  .9

 مسؤولية ادارة المستشفى عن اخطاء الطبيب ج محمد حاتم جواد  .10

 باالختالسالجرائم الملحقة  ج مالك محمد حسين  .11

 

 

 املشرف / م .م. جبار حممد مهدي 

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

الطبيعة القانونية لدولة مدينة الفاتيكان كشخص من اشخاص  ب ازهار كاظم حسن  .1
 القانون الدولي العام

 تفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة ب حمزة ثعبان عبد  .2

 القانونية للفرد كشخص من اشخاص القانون الدوليالطبيعة  ب حوراء هاشم طالب  .3

 االختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية ب حيدر جواد كاظم  .4

 أثر الحرب في المعاهدات ب زينب ابراهيم خليل  .5

 االختصاص الموضوعي لمحكمة العدل الدولية ب زينب طاهر مولود  .6

 التسوية السلمية للمنازعات الدوليةالتحكيم احدى وسائل  ب زينة عبدالكريم محمد  .7

 محكمة نورمبرغ ب عمر عبد السالم علوان  .8

 أثر خالفة الدول على المعاهدات ب عمر كامل خلف  .9

 المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسالفيا ب فردوس شعبان منديل  .10

 النظام القانوني لألنهار الدولية ب مروان ناجي عبدهللا  .11

 االهلية كشرط لصحة التعاقد وأثر تخلفها على العقد ج رحمة عماد عبد  .12

 

 

 



 املشرف / م .م. رغد عبد االمري مظلوم

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 المهجرين في ظل القانون الدولي االنساني ب االء عدنان طه  .1

 التعاقد عن طريق الهاتف ب احمد جاسم محمد  .2

 الطارئة في ظل القانون المدني العراقينظرية الظروف  ب احمد خلف عبداللطيف  .3

 المسؤولية المدنية لجراح التجميل ب احمد فؤاد جواد  .4

 عقود خدمات المعلومات االلكترونية في القانون الدولي الخاص ب اسراء محمود احمد  .5

 االفالس في القانون الدولي الخاص ب اسماعيل ابراهيم شاكر  .6

 الشخصية في القانون الدولي الخاصاالحوال  ب اسيل عبد الستارهوبي  .7

 المسؤولية المدنية للمهندس في العقود االنشائية ب افنان رحمان عبدالمنعم  .8

 عقد النقل البحري )البيوع البحرية( في ظل القانون الدولي الخاص ب تغريد مهدي عباس  .9

 استخدام االسلحة النووية في القانون الدولي  ب جاسم محمد جراد  .10

حق الصحفي والموازنة بين حرية الصحافة وحماية الحياة الخاصة  ب محمد ستارنور   .11
 في ظل القانون الدولي 

 

 

 م.م. صفاء حسن نصيفاملشرف/
 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 الجريمة االرهابية ب أثير حميد أسعد  .1

 جريمة تزوير المعلومات في الحاسب األلي ج سرمد نجم الدين محمد  .2

 الحماية الجنائية للحريات الفردية ج حسن عبدهللامحمد   .3

 جرائم المخدرات ووسائل حمايتها ج محمد رشيد محمود  .4

 جريمة اعطاء صك بدون رصيد ج محمد نجم عبدالباري  .5

 المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل االعضاء البشرية ج مصطفى فايق خلف  .6

 العراقيجريمة القذف في التشريع  ج منير جواد حميد  .7

 التحقيق في الجرائم المعلوماتية ج نور محمود غالم  .8

 االثبات في الجرائم االلكترونية ج هاشم طه هاشم  .9

 االكراه وأثره في المسؤولية الجزائية ج ياسر حافظ غايب  .10

 جريمة االحتيال في التشريع العراقي ج ياسر حميد حمودي  .11

 العقابتعدد الجرائم وأثره في  ج يوسف مهدي نصيف  .12

جرية خيانة االمانة )دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون  ج هالة فؤاد عبد حميد  .13
 المصري(

 



 

 املشرف / م .م. شهالء سليمان حممد

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 التنظيم القانوني لحالة الطوارئ د احمد ابراهيم حسن  .1

 حل البرلمان د اسامة صالح صبري  .2

 االجازة الدراسية ج نهاد محمدآالء   .3

 الجزاءات التي تفرضها االدارة على المتعاقد معها د أوس متعب عبداللطيف  .4

 النظام القانوني النتهاء خدمة الموظف العام د رغد جبار غني  .5

 وقف تنفيذ القرار االداري المطعون فيه)دراسة مقارنة( د رؤى سامي ابراهيم  .6

في ضوء احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المحافظ  د رؤى هزبر خلف  .7
 2008لسنة  21رقم 

الالمركزية االدارية في العراق في ضوء احكام قانون المحافظات  د سراب حسين كامل  .8
 2008لسنة  21غير المنتظمة في اقليم رقم 

 المحكمة االتحادية العليا في العراق د شروق حسين خضير  .9

 المسؤولية االدارية د عمر تركي جبار  .10

 وسائل الرقابة البرلمانية د عمر سعدي نايف  .11

 االختصاص المالي للبرلمان د محمد جالل فالح  .12

 توزيع االختصاصات في الدولة الفدرالية  د وجدان كاظم حسن  .13

 

 

 

 

 

 



 املشرف / م .م. عبد الباسط عبدالرحيم 

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

الحق في التعليم في ظل مواثيق حقوق االنسان والتشريعات العراقية  د ابراهيمابراهيم منذر   .1
 النافذة

 الحقوق المحمية في ظل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة د استبرق جبار سعدي  .2

 حرية الصحافة  د استبرق محمد عبدالرحمن  .3

 االنساندور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق  د اسيل جاسم محمد  .4

الحق في الزواج في ظل مواثيق حقوق االنسان والتشريعات  د آمنة فوزي سهم  .5
 العراقية النافذة

 الحق في الضمان االجتماعي د انوار حياوي حسين  .6

 حقوق السجناء د انور محمد حسين  .7

 آليات حماية حقوق االنسان في اطار منظمة االمم المتحدة د بيداء محمود خليفة  .8

الحق في الكرامة في ظل مواثيق حقوق االنسان والتشريعات  د ابراهيم ابو العينينتغريد   .9
 العراقية النافذة

 2005الحق في الحياة في اطار مواثيق حقوق االنسان ودستور  د حسام طه يوسف  .10

 التنظيم الدستوري للمحكمة االتحادية العليا في العراق د حيدر فراس محمد  .11

 

 

 علي)باسم غناوي( املشرف / م .م. رعد

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 جامعة الدول العربية د سجى احمد خليل   .1

 المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية د سجا عبد الحميد مهدي  .2

 حلف شمال االطلسي د شهد خالد كريم  .3

 أجهزة االمم المتحدة د عمار هادي عبد الوهاب  .4

 القانونية للمنظمات الدوليةالشخصية  د لمى صالح الياس  .5

 منظمة التجارة العالمية د ليث سعد خليفة  .6

 محكمة العدل الدولية د محمد علي شهاب  .7

 الحدود العراقية ـ الكويتية وخرقها لالتفاقيات الدولية ب علي سلطان حسن  .8

 

 

 



 قائد هادي دهش املشرف / م .م.

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

التداخل بين حقوق االنسان في زمن السلم وحقوق االنسان في زمن  ب حسن شعالن ساجت  .1
 النزاع المسلح

 آ لية تنفيذ القانون الدولي االنساني ب طارق محمود محي  .2

 التطور التاريخي للقانون الدولي االنساني د عبدالقادر ماهر حمود  .3

 االنساني دور مجلس االمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي ب محمد محمود حسين  .4

 دور العرف الدولي في تكوين قواعد القانون الدولي االنساني ب نور عبد احمد حسون  .5

 دور القضاء الدولي في تطبيق قواعد القانون الدولي االنساني ب هديل شاكر محمود  .6

 التدخل االنساني ودوره في حماية قواعد القانون الدولي االنساني ب هند علي عبيد  .7

 حماية السكان المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ب سلطانوسام عامر   .8

 

 

 املشرف / م .م. لؤي حسني

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 دور الشهادة كدليل معنوي في االثبات  بناز صباح سمين  .1

 جريمة الموت المفضي الى الموت  حسن فليح حسن  .2

 الركن المادي للجريمة  يوسف شاكر محمود  .3

 القرينة ودورها في االثبات الجنائي  محمود يوسف محمد  .4

 القتل الخطأ  اخالص حمد صالح  .5

 

 

 

 

 

 

 



 املشرف / م .م. زهراء عبد املنعم عبداهلل

 عنوان البحث الشعبة االسم ت

 احكام الطالق في الشريعة د احالم ثامر عبد رحمان  .1

 والفقه االسالميموانع سماع الشهادة في القانون الوضعي  أ رشا ابراهيم جاسم  .2

 جريمة االختالس في القانون العراقي ب زينب جاسم محمد  .3

 التحكيم التجاري االلكتروني أ صالح احمد سليم  .4

 خيار الرؤية ب علي رياض جعفر  .5

 انعقاد البيع بوسائل االتصال الحديث ب ميس محمود مبدر  .6

 االسالمية والقانونأدلة توريث المرأة في الشريعة  ب نور عبدالستار منصور  .7

 1948حقوق المرأة في ضوء االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام  ج هديل جمال ابراهيم  .8

 جريمة االختطاف ج ورود رشيد حسن  .9

 التظهير كطريقة من طرق تداول االوراق التجارية ج سجال نصيف جاسم  .10

 القانون العراقيالحماية القانونية للشيك في ظل  ج عبدالوهاب هاشم عبدعباس  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بحوث قسم العلوم السياسية

 أ .م.د طالل حامد خليل  املشرف /

 عنوان البحث االسم ت

  2003جدلية االندماج والتنوع وبناء الدولة في عراق ما بعد  احمد صادق جعفر  .1

 الحداثة في الفكر السياسي الغربي زينب مسعود عزيز  .2

 الحراك العربي ـ االسباب والنتائج ـ مصر انموذجا سجاد عدنان محمد  .3

 المجتمع المدني والدولة في الفكرين الليبرالي واالشتراكي محمد فاروق حسن  .4

 

 أ .م.د شاكر عبدالكريم فاضل املشرف /

 عنوان البحث االسم ت

 مسار التغيير الديمقراطي في البلدان العربية : رؤية مستشرق أجود ابراهيم كريم  .1

 النظام الحزبي اإلسرائيلي : الخصائص وآليات العمل إيالف واثق إبراهيم  .2

 السلطة الوطنية الفلسطينية: المؤسسات والتحديات سرى قاسم محمد  .3

 بناء المواطنة : دراسة في الثقافة السياسية علي حسين عليوي  .4

 المعارضة في النظم السياسية العربية نبيل سلمان خليل  .5

 

 .م.د عماد مؤيد جاسمأ  املشرف /

 عنوان البحث االسم ت

 تأثير النفط في العالقات الدولية كمال صبار بريسم  .1

 العالقة بين المن االقليمي واالمن الدولي ريزان عدنان علي  .2

 العقوبات االقتصادية في السياسة الخارجية أيان يوسف توفيق  .3

4.    

 

 

 



 

 أ .م.د حسن تركي عمرياملشرف / 

 عنوان البحث االسم ت

 2003العراق بعد عام االحزاب السياسية في  محمد جاسم محمد  .1

 1989المعارضة السياسية لنظام الحكم في ايران بعد عام  مروة خليل ابراهيم  .2

التعديالت الدستورية في النظام السياسي التركي وانعكاسها على  احمد عبدالكريم مرزا  .3
الثالثة ظاهرة التهجير والنزوح دور المؤسسة العسكرية في األلفية 

 القصري في العراق : الدوافع ـ األسباب ـ المعالجة

 2003المرحلة االنتقالية في العراق بعد  ماجد حميد عبد  .4

 التجربة الديمقراطية إلقليم كردستان العراق ومصادر التهديد نور اياد نوروز  .5

 

 م.د رائد صاحل علياملشرف / 

 عنوان البحث االسم ت

 2003العالقات التركية ـ االيرانية بعد عام  حسن علي حسن  .1

 2003العالقات االلمانية ـ االيرانية بعد عام  شروق علي شاكر  .2

 حق الدفاع الشرعي عن النفس في ظل المتغيرات العالمية سمر احمد اسماعيل  .3

 التركيةمشكلة نهر الفرات وأثرها على العالقات العراقية ـ  كاظم حيدر كاظم  .4

 2003العالقات التركية ـ المصرية بعد عام  نور عالم غالم  .5

 

 م.علي ياسني عبداهللاملشرف / 

 عنوان البحث االسم ت

 األبعاد السياسية واالقتصادية  لمشكلة المياه مع تركيا إبراهيم حميد حسن  .1

ودوره في التداول  2003العراق بعد عام التحول الديمقراطي في  براء فرهود طه  .2
 السلمي للسلطة

 دراسة تقيمية في دور البرلمان العراقي في دورته من سمير فهمي ناصر  .3
 2014الى   2010 

 التنمية السياسية في المنطقة العربية ـ الواقع والطموح محمد أمير عطية  .4

 الدبلوماسية العراقية ــ الواقع والتحدياتـ ــ يونس عامر جاسم  .5

 

 



 

 /  م.م سامي امحد صاحلاملشرف 

 عنوان البحث االسم ت

 الحرب الباردة : بدايتها ونهايتها كردستان عدنان محمد  .1

 الربيع العربي : أسبابه ونتائجه حسين علي مجيد  .2

 2003العراق بعد عام التنافس االيراني ـ التركي في  سجى مهدي نصيف  .3

 واالرهاب في الشرق االوسطالواليات المتحدة  سارة عمر محمود  .4

 االنظمة الحزبية ـ محاسنها ومساؤها غيث رعد سعد  .5

 

 أيمن عبد عون/  م.م املشرف 

 عنوان البحث االسم ت

 العالقات االمريكية ـ االسرائيلية واثرها على العالم العربي المصطفى عبد نجم  .1

 2001ايلول  11العالقات االمريكية ـ العربية بعد احداث  همسة كريم عبد  .2

 العالقات االمريكية ـ االيرانية قبل وبعد الثورة عبدهللا عقيل علوان  .3

 حرب الخليج الثانية وانعكاسها على العالقات العراقية ـ العربية نور سعد علوان  .4

 

 م.م نظري حممود أمني  املشرف /

 عنوان البحث االسم ت

 الداخلية والخارجية( حوار الحضارات )دراسة في معوقاته حيدر احمد كرمش  .1

النظرية االلهية في الحكم )دراسة مقارنة بين الفكرين االسالمي  هدى خلف جادر  .2
 والغربي(

االسس الفكرية لالتجاه المؤيد للديمقراطية في الفكر السياسي  محمد عادل هادي  .3
 المعاصر

 تحقيقها(المصالحة الوطنية في العراق )دراسة في معوقات  ابتهاج ماجد إرزوقي  .4

 

 

 



 

 م.م  إمساعيل خليل ذياب  املشرف /

 عنوان البحث االسم ت

 الدبلوماسية الحصرية في المحافل الدولية محمد قدوري سلمان  .1

 الدبلوماسية الشعبية في تعزيز العالقات الدولية مروة عدنان محمد  .2

 عولمة االرهاب وسبل مكافحته دوليا محمد عادل مرتضى  .3

 البعثات الدبلوماسية الخاصة قهرمانتماره اكرم   .4

 توظيف التكنولوجيا الحديثة في مؤ سسات العمل الدبلوماسي كنعان عبدالكريم عبدالرحمن  .5

 

 م.م هدى مهدي صاحل  املشرف /

 عنوان البحث االسم ت

 عالقة روسية ـ أوكرانية في ظل متغيرات دولية علي مهدي خسرو  .1

 أزمة الهوية في الصراعات العراقية لعالم ما بعد الحرب الباردة  سيفان إبراهيم داني  .2
 )العراق انموذجا(

 2003العالقات العراقية ـ االيرانية بعد عام  هاني حسين جواد  .3

 2003العالقات الروسية ـ االيرانية بعد عام  محمد عبدالهادي حسين  .4

 

 

 

 

 

 

 


