
 2022-2021عناوين مشاريع التخرج واالشراف لطلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 

 عنوان البحث اسم الطالب اسم المشرف ت
1-  

 
 أ.م.د. طالل حامد خليل

 حركة طالبان بين النشأة والسيطرة والعودة لحكم اية محمود شاكر محمود
 افغانستان.

 ودورها في بناء المجتمع العراقي.مفهوم النخبة  رسل طارق قاسم صادق
 بحث في -عدم االستقرار السياسي في لبنان ابراهيم وليد خالد حسن

 االسباب والتطورات.
 –الحرية في الفكر االسالمي والفكر الغربي  علي صالح رشيد صيهود

 دراسة مقارنة.
 أ.م.د. شاكر عبد الكريم -2

 فاضل
 دراسة حالة -الجيش والسلطة في السودان زهراء طالب هادي امانة

 .2021تشرين االول  25انقالب
 صالحيات رئيس الجمهورية االستثنائية في زينب حسين عبد هللا

 وازمة النظام 2014الدستور التونسي لعام 
 السياسي التونسي.

 نظام الحكم الرشيد وتحقيق التنمية البشرية توفيق دريد توفيق شفيق
 المستدامة.

 ساد المالي واالداري في العراق وأثرهاظاهرة الف حسين ايوب حاتم احمد
 على بنية المجتمع والدولة.

 توظيف القوة الناعمة في السياسة الخارجية زينب محمد عباس أ.م.د. عماد مؤيد جاسم -3
 السياسة الخارجية االمريكية تجاه مصر بعد عام سجى سعد محمد عباس

2014. 
 سياسة اسرائل تجاه الملف النووي االيراني. حيدر كريم نجم عبد الحسن
 دور القطاع العسكري في السياسة الخارجية. علي حسن عباس خميس

 السياسة االمريكية تجاه افغانستان سماء رحيم حاكم نصيف أ.م.د. رائد صالح علي -4
2001-2021. 

 .2021-2000السياسة الروسية تجاه سوريا  ضحى سلمان محمد محمود
 منظمة الدول االمريكية ودورها في حماية حقوق  رافع محارب خليل جليل

 .االنسان
 .2021-2011الصينية -العالقات االمرييكية محمد عبد الرزاق عباس

 اليمن. التطور السياسي لحركة الحوثيين في ارازو جليل الماس عباس أ.م.د. ايمن عبد عون  -5
 اشكالية العالقة الدستورية بين الحكومة االتحادية تمارة حميد حمد محمد

 واقليم كردستان العراق.



 عبد الحسن محمد حسين
 علي

 على العملية السياسيةالواقع العشائري وانعكاسه 
 .2003في العراق بعد 

 السياسة التركية تجاه اقليم كردستان العراق ما علي رعد صالح خليل
 .2005بعد 

 الدور االقليمي في تعزيز االنقسام داخل العراق. غيث موفق حميد كاظم
 دول حوض نهر النيل انموذجًا.-دبلوماسية المياه عائشة نصر عبد هللا علوان م.د. اسماعيل ذياب خليل -6

 الدبلوماسية الرقمية في ظل تفشي وباء كورونا فاطمة عبالستار بدر صالح
 حرب اليمن-دبلوماسية التحالفات الدولية كميل مهدي ابراهيم اسماعيل

 انموذجًا.
 شبه الجزيرة الكورية-توازنات القوة االقليمية محمد قاسم عبود راضي

 انموذجاً 
 مفهوم المواطنة وسبل تعزيزها في المجتمع مريم فاضل عباس رضا م.د. محمد كاظم هاشم -7

 العراقي.
 دور الشباب العراقي في تعزيز قيم التعايش ميسم مجيد محمد عبد الرزاق

 السلمي.
 تقييم تجربة المشاركة السياسية للمراة العراقية احمد عباس محمد جاسم

 .2021 ما بعد
 الخطاب السياسي لالحزاب المدنية العراقية حسن محمد علي خليفة

 .2021في انتخابات 
 م.د. حيدر عبد الرزاق -8

 حميد
 شرعية العقوبات الدولية الفردية في احكام القانون  نجاح سليمان حسن حمود

 الدولي العام.
 أثر السيادة الوطنية على تنفيذ احكام القانون  وفاء سبع ياسر خنجر

 الدولي العام.
 جرائم المبعوث الدبلوماسي امام المحكمة الجنائية عباس مقداد منعم اسد

 الدولية.
 -تعويض الدولة المحتلة في القانون الدولي العام عبد الهادي سالم هاي عبد

 العراق انموذجًا.
 والطموح.التعايش السلمي في العراق بين الواقع  هالة جاسم محمد حسون  م.د. يسرى احمد فاضل -9

 التأثير المتنامي لدور وسائل التواصل االجتماعي اسماء محمد عبد هللا عنكود
 في المجتمعات العربية والغربية.

 اثار االتصاالت وادواته االلكترونية في االمن ياسمين عباس غانم
 المجتمعي.



 فضل جبار عبد هللا
 عبد الهادي

 اثر السوشيال ميديا في االنتخابات الرئاسية في
 دول العالم.

 قيس مؤيد مصطفى
 عبد الكريم

 في ضل مواقعالوعي السياسي للشباب العراقي 
 التواصل االجتماعي

 أثر االتصال السياسي على الرأي العام. أمنة علي حسين اسود م.م. فاطمة محمود حمه -10
 استخدام الدعاية السياسية في وسائل االعالم. ديانا مازن صالح قدوري 
 أهمية الرأي العام في صنع القرار السياسي محمد احمد حميد ياسين

 التسويق السياسي عبر مواقع التواصل االجتماعي محمد عبد القادر حميد حسن
 تأثير قادة الرأي على المشاركة السياسية واختيار مرتضى اياد احمد خميس

 الشباب.
 نماذج –دور رئيس الوزراء في النظم البرلمانية  حنين ابراهيم كنوت حسن م.م. تميم عماد صادق -11

 مقارنة.
 النظام السياسي في تركيا في عهد حزب العدالة سرى سعيد عباس مرجان

 .2021-2002والتنمية 
 مصطفى عبد الرحمن محمد

 حميد
 دور المؤسسات غير الرسمية في رسم السياسة

 .نماذج مقارنة-العامة
 عمل االحزاب السياسية في العراق وقانون رقم مصطفى جاسم طالب كاظم

 .2015لسنة  36
 السياسة الخارجية العراقية حيال دول الجوار بعد رحمة تركي شاني مثنى م.م. ايالف نوفل احمد -12

 .2018العام 
 االحتجاجات الشعبية واالستقرار السياسي في علوان خميس رفاه طه

 .2018العراق منذ العام 
 االيراني في العراق وانعكاسه-التنافس االمريكي سارة مشتاق طالب علي

 على االمن الوطني العراقي.
السياسة الخارجية المصرية ازاء العراق في عهد حكومة  منصورعبد هللا زينب حسين 

 الكاظمي.مصطفى 
التنافس االيراني التركي على العراق وانعكاسه على  امجد محمد حميد مجيد

 االمن الوطني العراقي.
 .2003اليات بناء دولة القانون في العراق بعد عام  زينب احمد حسن علوان م.م. حسين علي حسين -13

 اثر التعددية الحزبية على االستقرار السياسي في زينب حسين محمود حسن
 .2003العراق بعد عام 

 نظام الكوتا في التجربة الديمقراطية العراقية. صفا عبد الكريم محمود صالح



 في ضبط المجتمع واشاعةالعشائر العراقية ودورها  مصطفى جاسم محمد هندي
 القيم

 وطرق معالجتها.مشكلة البطالة والفقر في العراق  سيف سعد عبد ابراهيم
 في ظل التحدياتمستقبل االعتماد على النفط  ضحى ناهض خلف جواد م.م. رعد علي عبيد -14

 المناخية والبدائل
 ميمونة معد ابراهيم

 عبد الكريم
دور مراكز البحوث في صنع السياسة الخارجية 

 االمريكية.
 التحديات االمنية للمرات المائية وأثرها على كريمهاجر عبد الخالق علي 

 مضيق هرمز انموذجًا. -التجارة الدولية
 اشكالية التحول الديمقراطي في دول الحراك علي حامد سالم عبد الهادي

 السودان انموذجًا.–العربي 
  صادق اركان صادق كاظم

 مستوى المعرفة السياسية لدى طلبة طلبة هدى محمود صادق مهدي أ.م.د. سالم جاسم عبدهللا -15
 طلبة كلية القانون والعلوم السياسية-الجامعة

 وذجًا.مان
 

 قسم العلوم السياسية                                                                                     


