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 2023-2022عناوين مشاريع التخرج واالشراف لطلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 

 عنوان البحث اسم الطالب ت  اسم المشرف        ت
 أ.م.د. أيمن عبد عون -1

 
1- 

 ادريس علي عبد المهدي

تداعيات استفتاء حكومة اقليم كردستان العراق 
 المحلية واالقليمية.

2- 

 عباسحسين محمد علي 

وأثرها  معارضة السياسية داخل اقليم كردستان العراقال
 في ترسيخ الديمقراطية.

 التجربة البرلمانية في كردستان العراق ومراحل تطورها مريم باسم الطيف حسن -3
4- 

 مريم عباس عمر عباس

عالقات اقليم كردستان العراق الدولية وأثرها في رسم 
 سياسة العراق الخارجية.

 أ.م.د. طالل حامد خليل -2
 

5- 

 رسول حسين عبود علي

اثر الفكر السياسي في حقوق االنسان والحريات 
 العامة.

 التعددية الدينية ومنهج التعايش السلمي. عباس سالم مهدي صالح -6
 دور المعارضة السياسية في بناء الدولة. سوالف ماجد عباس علي  -7
 الفكر السياسي والمواطنة "المفهوم واالبعاد" شهد خالد عبدالرحمن خلف -8

 أ.م.د. شاكر عبد الكريم -3
 فاضل

 

 دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في بناء المواطنة. عادل صادق جعفر هادي -9
11- 

 محمد قاسم عيدان كاظم
المؤسسة القبلية وتأثيرها على السلطة في االنظمة 

 السياسية لدول الخليج العربي.
 اشكالية بناء الدولة في البلدان العربية. ريم ماهر هاتف -11
 وظائف االحزاب السياسية. زهراء سالم حميد عبد -12
13- 

 زهراء ولي حسين هاشم

المواد الخالفية والتعديل الدستوري ) دستور جمهورية 
 انموذجا (. 2115العراق لسنة 

 أ.م.د. عماد مؤيد جاسم -4
 

 قمم المناخ العالمي: الدور والتأثير. حسين عبدعباس علي  -14
 منتدى غاز الشرق االوسط: االهداف والغايات. عبدالرحمن صالح حسن -15
 دور االتحاد االوروبي في االزمة السياسية الليبية. زينب محمد زين العابدين -16
17- 

 عبير عبد مجيد ثابت

على الروسي في ضل الحرب -التوتر االسرائيلي
 اوكرانية

 االماراتية: البدايات والتوقعات.-العالقات االسرائيلية غفران سامي ابراهيم جامل -18
 -19 أ.م.د. رائد صالح علي -5

 عقيل مسلم نافع اسماعيل

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحد من انتشار 
 االسلحة النووية.
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 .2122-2111الصينية  -الروسيةالعالقات  مصطفى جاسم طالب كاظم -21
 النظام السياسي الدولي وقضايا حقوق االنسان لبنى حسين علي عباس -21
 مواقف الدول الصغرى من اصالح االمم المتحدة. صفا خليل عمر حمودي -22

 أ.م.د. علي عبد الحسين -6
 علوان

 

 العام.دور وسائل االعالم في تشكيل الرأي  علي جاسم رستم محمد -23
24- 

 علي جبار عامر زيدان

حرية التعبير عن الرأي وفقاً لمعايير حقوق االنسان 
 الدولية. 

25- 

 ميالد ناطق نصيف جاسم

التوظيف السياسي لمبادئ حقوق االنسان في 
 السياسة الخارجية االمريكية.

26- 

 ة محمد حسين حبيبنور 

الوعي دور مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز 
 السياسي.

 الرأي العام االلكتروني ودوره في دعم قيم المواطنة. غفران حسن جليل خلف -27
 أ.م.د. يسرى احمد فاضل -7

 
 

 معوقات ترسيخ اسس الديمقراطية في العراق علي مرتضى توفيق محمد -28
 حقوق وحريات المراة في العراق فاطمة طه حسين حبيب -29
 العولمة واثارها االيجابية والسلبية في العراق دحام حايففرقان سامر  -31

 دور الفواعل من غير الدول في السياسة الدولية غيث ماهر علوان منصور -31 م.د. اسماعيل ذياب خليل -8
دبلوماسية كوريا الشمالية النووية تجاه الواليات  الرحمن نجم عبدالله مهند عبد -32

 المتحدة االمريكية
 االثيوبية بعد انشاء سد النهضة  -العالقات المصرية مروة تحسين فرحان منهل -33
 دور الدبلوماسية الرقمية في إدارة العالقات الدولية صفاء غالب حسن شديد -34

 مفهوم االمة في الفكر السياسي االسالمي المعاصر. كاظم نجيب كاظم جاسم -35 م.د. محمد كاظم هاشم -9
36- 

 احمد عباس ياسينعلي 

مفهوم التجديد واسبابه في الفكر السياسي االسالمي 
 المعاصر.

37- 

 نور الهدى جبار قدوري

مفهوم العقالنية وأثرها في تعزيز االستقرار السياسي 
 في العراق.

38- 

 رواء جاسم خالد

موقف الفكر السياسي المعاصر من حق االنسان في 
 التميز واالختالف.

 إيالف نوفل احمدم.م.  -11
 

39- 

  دراك رشيد صبري حسين

مستقبل السياسة الخارجية االمريكية تجاه االمم 
 المتحدة .

 2121االمم المتحدة واالستقرار في ليبيا بعد العام  محمد حيدر عباس حسن -41
 2117العالقات االمريكية البريطانية بعد العام  اريج نهاد عباس صالح -41
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42- 

 استبرق محمد كامل جواد

العالقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بعد العام 
2117 

43- 

 آية حسام محمد هيدان

السياسة الخارجية االمريكية تجاه ايران في عهد 
 الرئيس ترامب.

 -44 م.م. رعد علي عبيد -12

 مرتضى علي مشعاب سلمان

الديمقراطي الوعي السياسي وأثره على عملية التحول 
 العراق انموذجا.

45- 

 مرتضى محمد ابراهيم حمد

تأثير الحرب الروسية االوكرانية على األمن الغذائي 
 العالمي.

 الحروب السبرانية: المفهوم واآلليات. طه حسين علي كريم -46
 منظمة شنغهاي للتعاون وأثرها على النظام العالمي. سالي مصطفى كريم نوار -47
48- 

 سجى ابراهيم عباس حمود

االزمة التايوانية وأثرها على العالقات األمريكية 
 الصينية.

 -49 م.م. تميم عماد صادق -13

 مصطفى عارف  مجيد حسون

النظام السياسي في تونس بعد حركة التغيير عام 
2111 

51- 

 مصطفى عامر طاهر عبد

بريطانيا ثنائية السلطة التشريعة في النظم البرلمانية 
 انموذجاً 

 النظام السياسي في الكويت الطبيعة والممارسة آية نزار مجيد حميد -51
52- 

 تمارة جاسم جواد كاظم

النظام السياسي في االردن دراسة في المؤسسات 
 الدستورية

53- 

 دعاء عادل مهدي عبدالله

االحزاب السياسية ودورها في تعزيز استقرار االنظمة 
 السياسية دراسة حالة. 

 االرهاب اإللكتروني "دراسة في التحديات والمخاطر" مقداد خميس احمد -54 م.م. حسين علي حسين -14
 مفهوم الحوكمة اإللكترونية وتطبيقاتها. مهدي سامي نايف -55
 هرمية السلطة في النظام السياسي اإليراني.  ديانة قاسم حميد هجول -56
57- 

 رفل ماجد حمود نكة

التطرف واإلرهاب في العراق: دراسة في أسباب 
 الظاهرة وسياسات المواجهة.

 األمن المجتمعي وأثره في تعزيز المواطنة. ليث ثاير هادي جاسم -58

 وأثرها في السياسية الدولية اللكترومنيةاالثورة  نذير معد كريم جاسم -59 أ.م.د. سالم جاسم عبدالله -15
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