سجل رسائل ماجستير
التسلسل

عنوان الرسالة

اسم المؤلف

السنة

1

القوة في العالقات الدولية

حسيب عارف العبيدي

1983

2

النفط العربي كسالح

عبد القادر محمد فهمي

1978

3

الصراع الدولي في المحيط الهندي

شوقي علي ابراهيم

1981

4

النظام القانوني الستكشاف واستثمار قيعان البحار

سعد عبد الكريم العطار

1977

5

السياسة الخارجية التركية
1983-1973
الموساد والسياسة الخارجية للكيان الصهيوني

زياد عزيز حميد

1989

عبد الرحمن احمد الداود

1986

7

دور المؤسسة العسكرية في القرار السياسي
االسرائيلي
مفهوم الكيان الصهيوني لالمن القومي

عبد حميد محمود الخطاب

1987

عبد السالم بغدادي

1982

9

امن الخليج العربي

علي حسين علي

1982

11

االمن الجماعي العربي

سبعاوي ابراهيم

1983

12

التاريخ السياسي للمؤسسة الدينية في ايران

فيصل عبد الجبار عبد علي

1988

14
15

التجربة البرلمائية في تركيا
1980-1971
اثر االيديولوجية في السياسة الخارجية

طالل يونس احمد

1988

محمد جواد مهدي

1982

16

النشاط االسرائيلي في آسيا دراسة تحليلية في النوذج

عياش هاشم عزيز

1991

17

استراتيجية المضايق العربية:دراسة مستقبلية

صالح حسن مطرود

1989

18

التخطيط السياسي الخارجي

خضر عباس احمد

1983

19

رجل الدولة في العالم الثالث ودوره في السياسة
الخارجية
نحو انشاء منطقة خالية من السالح النووي

موسى محمد طويرمش

1989

منعم صاحي العمار

1989

21

اثار الوحدة االقتصادية االوربية على الوطن العربي

سندس عباس حسن

1992

6

8

20

22

دبلوماسية الدول الصغرى الواقع والمستقبل

بسمة خليل نامق

1993

23

المضامين السياسية لنظام الضمانات في الوكالة
الدولية للطاقة

ميسون عبدالخالق
عبدالغفور

1989

24

السياسة الخارجية السعودية حيال الواليات المتحدة
االمريكية
مظاهر حظر انتشار االسلحة النووية  :دراسة قانونية

علي محمد حسين العامري

1989

ايمان ناجي عبد المجيد

1986

26

االثار االستراتيجية النتشار الصواريخ في الشرق
االوسط
الدعاية في السياسة الخارجية االمريكية تجاه منطقة
الخليج العربي
الحدود العراقية االيرانية  /دراسة جيوبوليتيكية
سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه الكيان
الصهيوني في الشرق

جاسم زبون جاسم

1992

ساجدة سعيد البرزنجي

1992

سالم محمد بديوي
عبدالكريم عبدالوهاب

1981
1981

30

دور العراق في حركة عدم االنحياز

محمد صالح العزاوي

1979

31

مشاريع واتفاقيات التسوية واثرها على الوحدة
العربية
نزع السالح الشامل ومحادثات الحد من االسلحة
االستراتيجية
العالقات العراقية االفريقية
1980-1970
Security problem in the Arabian gulf

عارف سهيل نجم

1979

واثق عبدهللا رمضان

1978

ضياء الدين جمال

1981

فادي داوود

1981

35

Oil policy as a factory in independent

محمد عارف

1979

36

العرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين

ابراهيم ابو خزام

1995

38

المؤسسة العسكرية التركية

وصال نجيب عارف

1988

39

القوة في العالقات الدولية

حسيب عارف العبيدي

1983

40

الحركة العربية في التنظيم الدولي :دراسة تحليلية

نبيل محمد سليم

1984

41

الصناعة النفطية في ايران للمدة
1985-1968
التخلف في العالم الثالث دراسة التجربة المصرية

سهام محمد عبد

1988

نداء مطشر صادق

1984

25

27
28
29

32
33
34

42

43
44
45
 45أ

التنظيمات االقليمية العربية ودورها في تحقيق
التكامل
العالقات العراقية التركية في عام
1980-1968
اوربا الموحدة عام  1992االبعاد واالنعكاسات
االقتصادية
النشاط االسرائيلي في آسيا :دراسة تحليلية

رند حكمت محمود

1991

مهدية صالح حسن العبيدي

1986

مثنى عبداالله ناصر

1991

عباس هاشم عزيز

1991

محمد احمد حسن

1980

اسماعيل نوري حميدي

1989

فاضل كاظم حسين

1988

زياد عزيز حميد

1989

طالل يونس احمد

1988

قاسم خلف عاصي الجميلي

1985
1978

46

االحزاب والحركات السياسية في ايران
1978-1950
حركة التحديث في تركيا
1938-1923
االحزاب السياسية في تركيا

49

السياسة الخارجية التركية
1983-1973
التجربة البرلمانية في تركيا
1980-1971
تطورات واتجاهات السياسة الداخلية التركية -1923
1928
القومية في ايران

ريتشارد دبليو كوتام

53

استراتيجية االوبك  :االزمة الراهنة

ايمان عبد خضير

1986

54

تقويم االداء الصناعي لمنشأة القادسية العامة
للصناعات الكهربائية للفترة 1983-1979
دور النشاط الخاص في عملية التصنيع في العراق
آفاق مستقبلية
البوسنة والهرسك /دراسة في تطور العالقات الدولية

موفق خزعل حمد

1986

كارم محمود شكري

1994

احمد علي ويس

1998

57

القرار السياسي الخارجي االردني حيال االزمة

ماجده عياده حداد

1994

58

دور االمم المتحدة في استقالل ناميبيا

انتصارخزعل كاظم

1992

59

االستقاللية في السياسة الخارجية العراقية

محمود سالم السامرائي

1982

60

النظام السياسي الدولي والصراع العربي-االسرائيلي

احمد زكي الجادر

1993

61

االمم المتحدة واالزمات الدولية /دراسة في ازمة
الخليج
التخلف في العالم الثالث /دراسة التجربة المصرية

محمود عزيز عبدالحسن

1994

نداء مطشر صادق

1984

47
48

50
51
52

55
56

62

الوحدة العربية في سياسة العراق الخارجية -1980
1986
العالقات االمريكية االيرانية ما بين
1988-1986
الصراع العربي الصهيوني في منظور السياسة
الخارجية
السياسة الخارجية االسرائيلية حيال العراق -1980
1991
سلطات الرئيس االمريكي بين النص الدستوري
والواقع
حلف بغداد ( 24فبراير -شباط )1955
الدبلوماسية العراقية ابان الحرب العراقية االيرانية

اكرم عبدهللا صالح

1982

63

خالد موسى جواد

1989

نعمة عبد حمد الراوي

1982

ميادة علي حيدر

1993

داود مراد حسين

1992

خليل فضل الكبيسي
محمد عامر شوكت

1969
1995

71

السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الوطن العربي

هيفاء عباس عيد

1982

72

سياسة اعادة البناء السوفيتية وانعكاساتها على
الوطن العربي
دبلوماسية الدول الصغرى الواقع والمستقبل

جعفر عبود هادي

1990

بسمة خليل نامق

1993

74

االمم المتحدة وقوات حفظ السالم الدولية

احمد عدنان عبدالكريم

1996

75

تقويم تجربة البناء االقتصادي في جمهورية الصين
الشعبية
منظمة الوحدة االفريقية وتسوية النزاعات

محمد ناجي محمد حبيب

1996

احمد عيادة اوستي

1998

78

الصناعة النفطية في ايران

سهام محمد عبد

1988

79
79أ
80
 80أ

التطورات السياسية الداخلية في تركيا
1963-1960
توزيع السكان في تركيا
توزيع السكان في تركيا

جاسم محمد عبدالحميد

1989

حبيب راضي الدليمي
حبيب راضي الدليمي

1988
1988

81

المجتمع الكردي في كردستان العراق

صالح ابراهيم عبدالقادر

1988

82

دور الجيش في الحياة السودانية

ساجدة حميد العادلي

1990

83

المالحة في الخليج العربي

عبدالعباس

1988

84

الدعاية في السياسة الخارجية االمريكية تجاه منطقة
الخليج

ساجدة سعيد كريم

1993

64
65

66
68
69
70

73

77

85

التطور السياسي والفكري للحركة القومية الكردية

فائزة حسين عباس

1995

86

قوة االنتشار السريع  /مسارات االستراتيجية
االمريكية
دراسة في الحركة الشيوعية في تركيا
1980-1960
تاريخ الحزب الشيوعي االيراني

وائل محمد اسماعيل

1988

حسين عبد فياض

1990

محمد طه علي

1988

89

الزامية قرارات مجلس االمن في النزلع العراقي-
االيراني
مشكلة جنوب السودان

حسن خليل حسين

1988

عبداللطيف كريم

1985

91

القومية في ايران

ريتشارد دبليو كونام

1978

92

التجربة البرلمانية في تركيا
1980-1971
الطاقة في تركيا

طالل يونس احمد

1988

ثائر محي الدين الصالحي

1989

94

تطور التكوين الطبقي في ايران

نضال كاظم سلمان

1988

95

نحو انشاء منطقة خالية من السالح النووي

منعم صاحي العمار

1989

96

تصدير الثورة

رحمن صالح مهدي

1989

97

العالقات بين اسرائيل وجمهورية جنوب افريقيا

سعد ارزيج ايدام

1991

98

الصومال

خميس ادهام حميد

1996

99

العالقات التركية –االسرائيلية
1980-1948

احمد ساجر الدليمي

1988

100
101

انتهاكات ايران لقواعد القانون الدولي االنساني
العالقات االسرائيلية االثيوبية
1990-1974
الدين والتحديث في ايران

علي جواد محمد علي
واحد عمر محي الدين

1988
1992

امجد عبدالغفور محمد

1988

103

الدعاية االيرانية

كاظم ناهي جبار

1989

104

ايران والمحيط الهندي

محمد محي عيسى

1988

105

الموارد المائية في ايران

حسين وحيد عزيز

1988

87
88

90

93

102

106

الطاقة في تركيا

ثائر محي الدين الصالحي

1989

107

الدور المستقبلي للهند على صعيد اسيا والمحيط
الهندي
النظام االقليمي العربي/دراسة في احتمال مخاطر

فريد منشد المالكي

1997

قحطان كاظم الخفاجي

1996

109

استخدام تكنولوجيا االتصاالت في المنطقة

عوف عبدالرحمن محمد

1989

110

مهارات التفاوض في االعمال/دراسة تطبيقية

عباس غالي مجيد

1989

111

تطور اساليب الدعاية واالعالن الصهيوني

عبدالرزاق محمد احمد

1986

112

ادارة برامج الدراسات العليا في الجامعات العراقية

تماضر عبدهللا احمد

1997

113

النظام القانوني للبعثات الخاصة

محمد تركي عباس

1997

114

والعولمة والتحدي الثقافي

باسم علي خريسان

1999

115

العولمة والتحدي الثقافي

باسم علي خريسان

1999

116

مستقبل العالقات االمريكية الصينية

خضر عباس عطوان

1999

117
118

مستقبل العالقات االمريكية الصينية
توظيف فكرة العدو في االستراتيجية االمريكية

خضر عباس عطوان
عماد مؤيد جاسم

1999
1999

119
120
121

توظيف فكرة العدو في االستراتيجية االمريكية
العرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين
العرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين

عماد مؤيد جاسم
ابراهيم ابو خزام
ابراهيم ابو خزام

1999
1995
1995

122

قوة االنتشار السريع /مسارات االستراتيجية
االمريكية
الهجرة الصهيونية من فلسطين المحتلة
1980-1965
دور االردن السياسي في جامعة الدول العربية

وائل محمد اسماعيل

1988

دهام ياسين محمد

1983

عناد خلقي علي

1996

126

العالقات العربية-العربية واثرها في مستقبل االمن

محمد عباس احمد

2000

127

العالقات العربية-العربية واثرها في مستقبل االمن

محمد عباس احمد

2000

108

123
125

128

التوازن النووي الهندي -الباكستاني دوافع التحول

سعدي علي حسين

2000

129

التوازن النووي الهندي -الباكستاني دوافع التحول

سعدي علي حسين

2000

130

سياسة اسرائيل حيال الجمهوريات االسالمية في آسيا

سلمان علي حسين

2000

131
132
133
134

سياسة اسرائيل حيال الجمهوريات االسالمية في آسيا
االستراتيجية االمريكية حيال منطقة جنوب شرق آسيا
االستراتيجية االمريكية حيال منطقة جنوب شرق آسيا
التسوية في الفكر الصهيوني بين االستراتيجية
والتكيف
التسوية في الفكر الصهيوني بين االستراتيجية
والتكيف
التنافس الدولي على منطقة قلب اوراسيا

سلمان علي حسين
سامر مؤيد عبداللطيف
سامر مؤيد عبداللطيف
محمد ابراهيم المصبح

2000
2000
2000
2000

محمد ابراهيم المصبح

2000

عامر هاشم الزوبعي

2000

137

التنافس الدولي على منطقة قلب اوراسيا

عامر هاشم الزوبعي

2000

138

الدعاية كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية في عصر
العولمة
الدعاية كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية في عصر
العولمة
سياسة روسيا االتحادية تجاه منطقة الخليج العربي

حسن بدري الخالدي

2000

حسن بدري الخالدي

2000

لمى مضر جري االمارة

2000

141

سياسة روسيا االتحادية تجاه منطقة الخليج العربي

لمى مضر جري االمارة

2000

142

االزمة الدولية :دراسة حالة االزمة بين العراق واالمم
المتحدة
االزمة الدولية :دراسة حالة االزمة بين العراق واالمم
المتحدة
مشروع الشراكة االورومتوسطية واثره في االفق

شيماء فرحان معروف

2000

شيماء فرحان معروف

2000

صباح صاحب العريض

2000

145

مشروع الشراكة االورومتوسطية واثره في االفق

صباح صاحب العريض

2000

146

اثر المعلومات واالستراتيجية في توزيع القوة

سليم فرحان جيثوم

2000

147
148

اثر المعلومات واالستراتيجية في توزيع القوة
االستراتيجية االمريكية حيال منطقة جنوب شرق آسيا

سليم فرحان جيثوم
سامر مؤيد عبداللطيف

2000
2000

149

العراق مشاريع الوحدة العربية

عطية خليل عباس الطائي

2000

135
136

139
140

143
144

150
151

1954-1932
العالقات العراقية-االمريكية بين
1987-1967
سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية

فاطمة حمدي عبدالرحمن

1988

فكرت نامق عبدالفتاح

1979

خالد صبحي احمد الخيرو

1979
1979

152

السياسة الخارجية العراقية بين
1953-1945
دور المثقفين في التحوالت االجتماعية

افراح داود شبيرا

154

الحوار العربي االوربي

هيفاء احمد السامرائي

1980

155

ظاهرة عدم االستقرار وانعكاساتها في العالم الثالث

محمد حردان علي

1986

156

الحرية العربية في التنظيم الدولي

نبيل محمد سليم

1984

157

اثر المتغير االمريكي في سياسة اليابان الخارجية

نغم نذير شكر

2000

158

اثر المتغير االمريكي في سياسة اليابان الخارجية

نغم نذير شكر

2000

159

توجهات سياسة تركيا حيال العراق وسوريا في
التسعينات
توجهات سياسة تركيا حيال العراق وسوريا في
التسعينات
اثر المتغير الشخصي في عملية صنع القرار السياسي

حنان فاضل اسماعيل

2000

حنان فاضل اسماعيل

2000

عمر كيالن عريبي

2000

162

اثر المتغير الشخصي في عملية صنع القرار السياسي

عمر كيالن عريبي

2000

163

الوظيفة االجتماعية لاليدولوجية العربية الثورية

رعد صالح االلوسي

1983

164

نظم المعلومات واثرها في التخطيط االستراتيجي

ضبيان شمام حسن

2001

165

نظم المعلومات واثرها في التخطيط االستراتيجي

ضبيان شمام حسن

2001

166

التوازن االستراتيجي في اقليم آسيا

باقر جواد كاظم

2001

167

التوازن االستراتيجي في اقليم آسيا

باقر جواد كاظم

2001

168

اثر خصائص المعلومات وادارة االزمة

رائد صبار لفتة

2001

153

160
161

169

اثر خصائص المعلومات وادارة االزمة

رائد صبار لفتة

2001

170

اثر القيم االجتماعية في السلوك السياسي

محمد عدنان محمود

2001

171

اثر القيم االجتماعية في السلوك السياسي

محمد عدنان محمود

2001

172

منظمة التجارة العالمية ودورها في االقتصاد العالمي

ميس صاحب عبدالوهاب

2001

173

منظمة التجارة العالمية ودورها في االقتصاد العالمي

ميس صاحب عبدالوهاب

2001

174

السياسة العامة السياحية في العراق ومعوقاتها

آزر ناجي حسين

2001

175
176

السياسة العامة السياحية في العراق ومعوقاتها
اثر التطورات االقتصادية الدولية في صياغة مسار

آزر ناجي حسين
هيثم كريم صيوان

2001
2001

177

اثر التطورات االقتصادية الدولية في صياغة مسار

هيثم كريم صيوان

2001

178

العولمة واثرها في وظائف عالم الجنوب

رعد سامي عبدالرزاق

2001

179

العولمة واثرها في وظائف عالم الجنوب

رعد سامي عبدالرزاق

2001

180

اثر االنفاق العسكري على التنمية في الوطن العربي

هيفاء خشن جاسم

2001

181

اثر االنفاق العسكري على التنمية في الوطن العربي

هيفاء خشن جاسم

2001

182

اثر التفكيراالحتمالي في التنبؤ االستراتيجي/دراسة
سياسية
اثر التفكيراالحتمالي في التنبؤ االستراتيجي/دراسة
سياسية
االتحاد االقتصادي والنقدي االوربي وانعكاساته على
االقتصاد العربي /االبعاد السياسية واالقتصادية
االتحاد االقتصادي والنقدي االوربي وانعكاساته على
االقتصاد العربي /االبعاد السياسية واالقتصادية
االتحاد االقتصادي والنقدي االوربي وانعكاساته على
االقتصاد العربي /االبعاد السياسية واالقتصادية
مقومات الدور االقتصادي للعملة االحتياطية

محمد مصطفى جمعة

2001

محمد مصطفى جمعة

2001

وسن احسان منعم

2001

وسن احسان منعم

2001

وسن احسان منعم

2001

باسم عبدالهادي حسن

2001

العراق والصراع العربي الصهيوني

اطياف حميد

2001

183
184
185
 185أ
186
187

188

العراق والصراع العربي الصهيوني

اطياف حميد

2001

189

المتغير االمريكي في السياسة الخارجية االيرانية

انعام عبدالرضا

2001

190

المتغير االمريكي في السياسة الخارجية االيرانية

انعام عبدالرضا

2001

191

الوظيفة االقليمية(اسرائيل)بعد الحرب الباردة وآفاقها

ازهار عبدهللا

2001

192

الوظيفة االقليمية(اسرائيل)بعد الحرب الباردة وآفاقها

ازهار عبدهللا

2001

193

اثر االستثمار االحنبي المباشر في تنمية اقتصادات
الدول النامية
اثر االستثمار االحنبي المباشر في تنمية اقتصادات
الدول النامية
اثر االستثمار االحنبي المباشر في تنمية اقتصادات
الدول النامية
مستقبل النفط العربي وابعاده االقتصادية واالجتماعية

مهند حميد مجيد

2001

مهند حميد مجيد

2001

مهند حميد مجيد

2001

محمد حسين هاشم

2001

196

مستقبل النفط العربي وابعاده االقتصادية واالجتماعية

محمد حسين هاشم

2001

197

ضرورة التكامل االقتصادي العربي في ظل المتغيرات
العالمية
تحديات القرن الحادي والعشرين وامن الخليج العربي

ليلى عاشور

2001

صفاء حسين علي

2001

199

تحديات القرن الحادي والعشرين وامن الخليج العربي

صفاء حسين علي

2001

200

الدور االقتصادي الياباني في االقتصاد العالمي وافاقه

زينب عبدهللا

2001

201

الدور االقتصادي الياباني في االقتصاد العالمي وافاقه

زينب عبدهللا

2001

202

الوضع القانوني السرى الحرب عبر تجربة االسير
العراقي
النظام القانوني لجزر الخليج العربي
اثر القيادة في صياغة االستراتيجية/دراسة سياسية

محمد سعيد خيرهللا

2001

علي عبدالرزاق
ايناس ضياء مهدي

2001
2001

204أ

اثر القيادة في صياغة االستراتيجية/دراسة سياسية

ايناس ضياء مهدي

2001

205

اثر القيادة في صياغة االستراتيجية/دراسة سياسية

ايناس ضياء مهدي

2001

193
أ
194
195

198

203
204

206

جدلية العالقة بين الدين والدولة في الفكر االصولي

مصطفى احمد مصطفى

2001

207

العرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين

ابراهيم ابو خزام

1995

208

العرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين

ابراهيم ابو خزام

1995

209

العرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين

ابراهيم ابو خزام

1995

210

العرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين

ابراهيم ابو خزام

1995

211

العرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين

ابراهيم ابو خزام

1995

212

الشركات عابرة القومية وصنع السياسة العامة في
البلدان النامية
الشركات عابرة القومية وصنع السياسة العامة في
البلدان النامية
اثر االزمة السياسية في التنمية االقتصادية

محمد علي حمود

2002

محمد علي حمود

2002

هشام مناف

2002

215

اثر االزمة السياسية في التنمية االقتصادية

هشام مناف

2002

216

دور المملكة المتحدة في االستراتيجية االمريكية حيال
العراق
دور المملكة المتحدة في االستراتيجية االمريكية حيال
العراق
سياسة العراق الخارجية بعد عام  1990وآفاق
المستقبل
سياسة العراق الخارجية بعد عام  1990وآفاق
المستقبل
تكنولوجيا االعالم وعملية اتخاذ القرار السياسي

رنا خالد عبدالجبار

2002

رنا خالد عبدالجبار

2002

علي وجيه محجوب

2002

علي وجيه محجوب

2002

اسامة مرتضى

2002

220أ

تكنولوجيا االعالم وعملية اتخاذ القرار السياسي

اسامة مرتضى

2002

221

تكنولوجيا االعالم وعملية اتخاذ القرار السياسي

اسامة مرتضى

2002

222

استراتيجية التقرب غير المباشر (االسرائيلية) في
مرحلة ما بعد الحرب الباردة (دراسة سياسية)
استراتيجية التقرب غير المباشر (االسرائيلية) في
مرحلة ما بعد الحرب الباردة (دراسة سياسية)

دينا محمد جبر الربيعي

2002

دينا محمد جبر الربيعي

2002

213
214

217
218
219
220

223

اثر المصلحة االقتصادية في اتخاذ القرار السياسي
الخارجي
اثر المصلحة االقتصادية في اتخاذ القرار السياسي
الخارجي
اثر المصلحة االقتصادية في اتخاذ القرار السياسي
الخارجي
اثر سياسة االنفتاح االقتصادي في السيادة الوطنية

سعد عبيد علوان

2002

224

سعد عبيد علوان

2002

سعد عبيد علوان

2002

فايق حسن جاسم

2002

227

اثر سياسة االنفتاح االقتصادي في السيادة الوطنية

فايق حسن جاسم

2002

227أ

اثر سياسة االنفتاح االقتصادي في السيادة الوطنية

فايق حسن جاسم

2002

علي حسين حميد

2002

229أ

الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية واثرها على
االمن الوطني
التغيرات الجديدة في االستراتيجية العسكرية
االمريكية
التغيرات الجديدة في االستراتيجية العسكرية
االمريكية
التغيرات الجديدة في االستراتيجية العسكرية
االمريكية
عولمة النفط العربي في االستراتيجية االمريكية

محمد فاضل نعمة

2002

علي حسين حميد

2002

علي حسين حميد

2002

عبد الصمد سعدون

2002

231أ

عولمة النفط العربي في االستراتيجية االمريكية

عبد الصمد سعدون

2002

232

عولمة النفط العربي في االستراتيجية االمريكية

عبد الصمد سعدون

2002

233

اليات العولمة وانعكاساتها السياسية في الوطن
العربي
اليات العولمة وانعكاساتها السياسية في الوطن
العربي
السياسة التعليمية في العراق/دراسة انموذج التعليم
العالي
السياسة التعليمية في العراق/دراسة انموذج التعليم
العالي
الدور االقليمي للعراق والمتغيرات الدولية

ياسر علي ابراهيم

2002

ياسر علي ابراهيم

2002

ابتسام حاتم الدليمي

2002

ابتسام حاتم الدليمي

2002

شيماء عادل فاضل

2002

238

الدور االقليمي للعراق والمتغيرات الدولية

شيماء عادل فاضل

2002

239

مشاكل البيئة وتضارب المصالح بين الشمال

سيف منذر عبد الواحد

2002

225
225أ
226

228
229

230
231

234
235
236
237

240
241
242
243

والجنوب
مشاكل البيئة وتضارب المصالح بين الشمال
والجنوب
التأثير االمريكي في السياسة الخارجية الفرنسية
حيال العراق
التأثير االمريكي في السياسة الخارجية الفرنسية
حيال العراق
القدرات العسكرية االيرانية واثرها في ميزان القوى

سيف منذر عبد الواحد

2002

انسام اسماعيل ابراهيم

2002

انسام اسماعيل ابراهيم

2002

براء عبدالقادر وحيد
محمود
براء عبدالقادر وحيد
محمود
عمر كامل حسن

2002

2002

غدير محمد سجاد

2002

غدير محمد سجاد

2002

غدير محمد سجاد

2002

مهند علي عمران

3003

مهند علي عمران

3003

مهند علي عمران

3003
2003

244

القدرات العسكرية االيرانية واثرها في ميزان القوى

245

النظام الشرق اوسطي وتأثيره على االمن المائي
العربي
االمن المائي العربي والتحديات االقتصادية
والسياسية
االمن المائي العربي والتحديات االقتصادية
والسياسية
االمن المائي العربي والتحديات االقتصادية
والسياسية
اثر القوة والقدرة وحرية العمل في االستراتيجية
الشاملة
اثر القوة والقدرة وحرية العمل في االستراتيجية
الشاملة
اثر القوة والقدرة وحرية العمل في االستراتيجية
الشاملة
برامج االصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي

ياسر خالد عبد مشرف

 250أ

برامج االصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي

ياسر خالد عبد مشرف

2003

251

برامج االصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي

ياسر خالد عبد مشرف

2003

252

القوة العسكرية والسياسة الخارجية االمريكية

زياد طارق خليل

2003

253

القوة العسكرية والسياسة الخارجية االمريكية

زياد طارق خليل

2003

254

اثر المتغير الثقافي في السياسة الدولية

زينب هادي خلف

2003

254أ

اثر المتغير الثقافي في السياسة الدولية

زينب هادي خلف

2003

246
247
247أ
248
248أ
249
250

2002

255

اثر المتغير الثقافي في السياسة الدولية

زينب هادي خلف

2003

256

الثقافة السياسية الوحدة الوطنية في مصر والسودان

زيد عدنان محسن

2003

257

الثقافة السياسية الوحدة الوطنية في مصر والسودان

زيد عدنان محسن

2003

257أ

الثقافة السياسية الوحدة الوطنية في مصر والسودان

زيد عدنان محسن

2003

258

انتفاضة االقصى والسياسة العامة للكيان الصهيوني

سداد مولود سبع ابراهيم

2003

258أ

انتفاضة االقصى والسياسة العامة للكيان الصهيوني

سداد مولود سبع ابراهيم

2003

259

انتفاضة االقصى والسياسة العامة للكيان الصهيوني

سداد مولود سبع ابراهيم

2003

260

المتغير االمريكي في السياسة الخارجية السعودية
تجاه العراق
المتغير االمريكي في السياسة الخارجية السعودية
تجاه العراق
المتغير االمريكي في السياسة الخارجية السعودية
تجاه العراق
دور القوى االقليمية الصاعدة في التوازن
االستراتيجي
دور القوى االقليمية الصاعدة في التوازن
االستراتيجي
دور القوى االقليمية الصاعدة في التوازن
االستراتيجي
االزمة اليوغسالفية في كوسوفو

يسرى مهدي صالح

2003

يسرى مهدي صالح

2003

يسرى مهدي صالح

2003

تال عاصم فائق

2003

تال عاصم فائق

2003

تال عاصم فائق

2003

مصطفى موسى توفيق

2004

265

التواجد العسكري االمريكي في منطقة الخليج العربي

مصطفى ابراهيم سلمان

2004

266

الرقابة على تنفيذ السياسة العامة /دراسة حالة مصر

امل وهاب عبدهللا

2003

267

القوة االقتصادية الفاعلة الخارجية للدولة

محمد حمزة علوان

2003

267أ

القوة االقتصادية الفاعلة الخارجية للدولة

محمد حمزة علوان

2003

268

القوة االقتصادية الفاعلة الخارجية للدولة

محمد حمزة علوان

2003

269

التسوية ومستقبل االقتصاد االسرائيلي

وليد خالد حسين االعظمي

2003

261
261أ
262
262أ
263
264

 269أ

التسوية ومستقبل االقتصاد االسرائيلي

وليد خالد حسين االعظمي

2003

270
271

التسوية ومستقبل االقتصاد االسرائيلي
التخطيط والسياسة العامة االسس والضرورات
المجتمعية
التخطيط والسياسة العامة االسس والضرورات
المجتمعية
السياسة االمنية للواليات المتحدة االمريكية تجاه
العراق
السياسة االمنية للواليات المتحدة االمريكية تجاه
العراق
السياسة االمنية للواليات المتحدة االمريكية تجاه
العراق
االمانة في الفقه االسالمي /دراسة مقارنة

وليد خالد حسين االعظمي
جواد كاظم الشمري

2003
2004

جواد كاظم الشمري

2004

تميم حسين محمد كاظم

2004

تميم حسين محمد كاظم

2004

تميم حسين محمد كاظم

2004

علي بن هالل بن محمد

1991

276
277

النفاق والمنافقون في القرآن الكريم
يزيد ةبن معاوية  ،سيرته  ،خالفته

سليمان شمرة حماد
خالد سليمان محمد

1989
1991

278

فصول االحكام في اصول االحكام

اسماعيل محمد حسن

1991

279

القرارات االدارية ومبدأ المشروعية

عبد علي الشغمانية

1988

280

قياس الهجرة الداخلية في جمهورية مصر العربية

حسين انور عبد الرحمن

1991

281

االدارة في عهد الرسول(ص)

حافظ احمد موسى

1988

282

جرائم االفالس في القانون االردني

فهد يونس الكساسبة

1990

283

الجيش العربي االردني1951-1921

سمر عبد المجيد

1991

284

التجارة الخارجية للضفة الغربية وقطاع غزة

عثمان سالمة خلف

1990

285

واقع عمان كمركز مالي ومصرفي في الوطن العربي

فايز سليم سعود

1990

286

الجنة واهلها من خالل القران الكريم

سليمان حسن سليمان

1988

287

الخيار النووي في الفكر االستراتيجي االسرائيلي

حميدي قفاص االحمدي

1989

272
273
273أ
274
275

288

الكفاءة والعدالة في االقتصاد االسالمي

جمال حسن الحمصي

1989

289

االستخبارات العسكرية في االسالم

عبدهللا علي السالم

1986

290

الدعوة واالعالم في السيرة النبوية البن هشام

تربة محمد عبدالكريم

1988

291

الزكاة واثرها على مشكلة الفقر في االردن

محمد بدوي القاضي

1988

292

سياسة المتوكل الداخلية في سامراء والمتوكلية

وائل عبد الرحيم مصطفى

1988

293

قوة حكم التحكيم االلزامية وتنفيذه في القانون
االردني
القيادة المؤمنة كما يعرضها القران الكريم

منير حنا سالم

1989

محمد كاظم رشيد صوالحة

1987

295

اثر المتغير االقتصادي في االمن االسرائيلي

حيدر اسماعيل

2004

295

اثر المتغير االقتصادي في االمن االسرائيلي

حيدر اسماعيل

2004

296

اثر المتغير االقتصادي في االمن االسرائيلي

حيدر اسماعيل

2004

297

االستراتيجية العسكرية االمريكية وانعكاساتها حيال
منطقة الخليج العربي بعد انتهاء الحرب الباردة
االستراتيجية العسكرية االمريكية وانعكاساتها حيال
منطقة الخليج العربي بعد انتهاء الحرب الباردة
االستراتيجية العسكرية االمريكية وانعكاساتها حيال
منطقة الخليج العربي بعد انتهاء الحرب الباردة
العالقات االيرانية – االوربية  /دراسة في ظل
التغيرات
الدعاية في السياسة الخارجية االمريكية

احسان عدنان

2004

احسان عدنان

2004

احسان عدنان

2004

سهيلة عبد االنيس محمد

2004

اسراء جواد

2004

301

الدعاية في السياسة الخارجية االمريكية

اسراء جواد

2004

302

متغيرات االستراتيجية االمنية (االسرائيلية)

سهاد اسماعيل

2004

302أ

متغيرات االستراتيجية االمنية (االسرائيلية)

سهاد اسماعيل

2004

303

متغيرات االستراتيجية االمنية (االسرائيلية)

سهاد اسماعيل

2004

294

297أ
298
299
300

304

العولمة الخصوصية الثقافية العربية

محمد منذر جالل

2004

304أ

العولمة الخصوصية الثقافية العربية

محمد منذر جالل

2004

305

العولمة الخصوصية الثقافية العربية

محمد منذر جالل

2004

306

سياسة التسلح النووي للقوى الكبرى ومستقبل
الهرمية الدولية
سياسة التسلح النووي للقوى الكبرى ومستقبل
الهرمية الدولية
سياسة التسلح النووي للقوى الكبرى ومستقبل
الهرمية الدولية
اثر التواجد العسكري االمريكي على النظام السياسي
في العراق
تجارة السالح الدوافع واالنعكاسات

منعم خميس مخلف

2004

منعم خميس مخلف

2004

منعم خميس مخلف

2004

رائد شهاب احمد

2005

هبة اسماعيل عبد الجبار

2004

309
أ
310

تجارة السالح الدوافع واالنعكاسات

هبة اسماعيل عبد الجبار

2004

تجارة السالح الدوافع واالنعكاسات

هبة اسماعيل عبد الجبار

2004

311

السياسة االمنية للعراق في بيئة اقليمية

قيس كريم فاضل

2004

311أ
312
313

السياسة االمنية للعراق في بيئة اقليمية
السياسة االمنية للعراق في بيئة اقليمية
الثورة المعلوما-اتصالية واالختراق الثقافي لعالم
الجنوب
الثورة المعلوما-اتصالية واالختراق الثقافي لعالم
الجنوب
الثورة المعلوما-اتصالية واالختراق الثقافي لعالم
الجنوب
ازمة االقتصاد الياباني وانعكاساتها

قيس كريم فاضل
قيس كريم فاضل
نادية عباس هادي

2004
2004
2005

نادية عباس هادي

2005

نادية عباس هادي

2005

عصام اسعد

2005

 315أـ

ازمة االقتصاد الياباني وانعكاساتها

عصام اسعد

2005

316

ازمة االقتصاد الياباني وانعكاساتها

عصام اسعد

2005

 316أ

ازمة االقتصاد الياباني وانعكاساتها

عصام اسعد

2005

317

سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه منطقة آسيا

محمد ياس

2005

306أ
307
308
309

313أ
314
315

 317أ

سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه منطقة آسيا

محمد ياس

2005

318

سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه منطقة آسيا

محمد ياس

2005

318أ

سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه منطقة آسيا

محمد ياس

2005

319

االثار السياسية واالقتصادية للتحول في نظام
التخطيط
االثار السياسية واالقتصادية للتحول في نظام
التخطيط
االثار السياسية واالقتصادية للتحول في نظام
التخطيط
الوقائية في االستراتيجية االمريكية

سالم جبار شهاب

2005

سالم جبار شهاب

2005

سالم جبار شهاب

2005

فالح مبارك

2005

322

الوقائية في االستراتيجية االمريكية

فالح مبارك

2005

322أ

الوقائية في االستراتيجية االمريكية

فالح مبارك

2005

323

مشروع االتحاد االوربي للدفاع واالمن

جمانة رعد

2005

 323أ

مشروع االتحاد االوربي للدفاع واالمن

جمانة رعد

2005

324

مشروع االتحاد االوربي للدفاع واالمن

جمانة رعد

2005

324أ

مشروع االتحاد االوربي للدفاع واالمن

جمانة رعد

2005

325

مساهمة النظم االدارية في صنع السياسات العامة

اسراء عالء الدين

2005

 325أ

مساهمة النظم االدارية في صنع السياسات العامة

اسراء عالء الدين

2005

326

مساهمة النظم االدارية في صنع السياسات العامة

اسراء عالء الدين

2005

326أ

مساهمة النظم االدارية في صنع السياسات العامة

اسراء عالء الدين

2005

327

مقومات رسم السياسة العامة في اسرائيل

نور قيس عبود

2005

328

مقومات رسم السياسة العامة في اسرائيل

نور قيس عبود

2005

 319أ
320
321

 328أ

مقومات رسم السياسة العامة في اسرائيل

نور قيس عبود

2005

329

االهمية االستراتيجية للعراق في المدرك االستراتيجي

بهاء عدنان

2005

330

االهمية االستراتيجية للعراق في المدرك االستراتيجي

بهاء عدنان

2005

331

تطور ظاهرة الصراع الدولي وافاقهل في القرن
الواحد والعشرين
تطور ظاهرة الصراع الدولي وافاقهل في القرن
الواحد والعشرين
انماط القيادة واثرها في صنع السياسة العامة

محمد عبدهللا

2005

محمد عبدهللا

2005

اسماء عباس

2005

334

السياسة الخارجية االمريكية حيال المملكة العربية
السعودية
السياسة الخارجية االمريكية حيال المملكة العربية
السعودية
جماعات الضغط والمصالح السياسية العامة

دانا علي صالح

2006

دانا علي صالح

2006

نصر محمدعلي

2006

337

جماعات الضغط والمصالح السياسية العامة

نصر محمدعلي

2006

338

اثر االصالحات االقتصادية في السياسة الخارجية
للصين
اثر االصالحات االقتصادية في السياسة الخارجية
للصين
مستقبل العالقة االستراتيجية االمريكية – االوربية

حسين صباح

2006

حسين صباح

2006

الياس طاهر

2006

341

مستقبل العالقة االستراتيجية االمريكية – االوربية

الياس طاهر

2006

342

مقومات صنع السياسة العامة وتأثيرها في فاعلية
النظام البريطاني
مقومات صنع السياسة العامة وتأثيرها في فاعلية
النظام البريطاني
مقومات صنع السياسة العامة وتأثيرها في فاعلية
النظام البريطاني
المتغير التكنولوجي وقدرات النظام السياسي

اوميد رفيق

2006

اوميد رفيق

2006

اوميد رفيق

2006

محمد شطب المجمعي

2006

 344أ

المتغير التكنولوجي وقدرات النظام السياسي

محمد شطب المجمعي

2006

345

المتغير التكنولوجي وقدرات النظام السياسي

محمد شطب المجمعي

2006

332
333

335
336

339
340

342أ
343
344

346

 348أ

سياسات االصالح بين متطلبات الداخل وشروط
الخارج
سياسات االصالح بين متطلبات الداخل وشروط
الخارج
مستقبل منظومة التعاون االقليمي لدول جنوب شرق
آسيا
مستقبل منظومة التعاون االقليمي لدول جنوب شرق
آسيا
مستقبل منظومة التعاون االقليمي لدول جنوب شرق
آسيا
سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه جنوب شرق
آسيا
العالقات العربية – االمريكية

حازم محمد حسن

352

االتحاد االوربي ومستقبل النظام الدولي

نجالء ثامر محمود شكر

2006

353

نور اياد علي الوتار

2006

355
355أ
356
357
357أ
358
358أ
359

مكافحة االرهاب في استراتيجية االمن القومي
االمريكي
مكافحة االرهاب في استراتيجية االمن القومي
االمريكي
دور العالقات االقتصادية العربية – العربية
دور العالقات االقتصادية العربية – العربية
دور العالقات االقتصادية العربية – العربية
السياسة الخارجية االمريكية وحقوق االنسان
السياسة الخارجية االمريكية وحقوق االنسان
السياسة الخارجية االمريكية وحقوق االنسان
السياسة الخارجية االمريكية وحقوق االنسان
الدور االلماني في بناء المستقبل االوربي

نور اياد علي الوتار

2006

همسة قصي عبداللطيف
همسة قصي عبداللطيف
همسة قصي عبداللطيف
رياض مهدي عبد الكاظم
رياض مهدي عبد الكاظم
رياض مهدي عبد الكاظم
رياض مهدي عبد الكاظم
كرار عباس متعب

2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2006

359أ

الدور االلماني في بناء المستقبل االوربي

كرار عباس متعب

2006

360

الدور االلماني في بناء المستقبل االوربي

كرار عباس متعب

2006

361

االرهاب والصراع الدولي

يوسف محمد صادق

2006

362
363

االرهاب والصراع الدولي
محددات وامكانات العالقات السياسية االقتصادية

يوسف محمد صادق
يعقوب مهدي عارف

2006
2006

347
348

349
350
351

354

جنان حسين عبدالرحيم

2006

جنان حسين عبدالرحيم

2006

عطارد عوض عبدالحميد

2006

عطارد عوض عبدالحميد

2006

عطارد عوض عبدالحميد

2006

لمياء محسن

2005
2006

364

محددات وامكانات العالقات السياسية االقتصادية

يعقوب مهدي عارف

2006

365

التغيرات البنيوية في االقتصاد الهندي

مصطفى حسين عبدالرزاق

2006

366

التغيرات البنيوية في االقتصاد الهندي

مصطفى حسين عبدالرزاق

2006

367

التنمية البشرية المستدامة وحقوق االنسان

اكرم جميل سلمان

2007

368

التنمية البشرية المستدامة وحقوق االنسان

اكرم جميل سلمان

2007

369

ازمة االقتصاد المكسيكي واثرها في تحديد نمط
العالقات
ازمة االقتصاد المكسيكي واثرها في تحديد نمط
العالقات
مستقبل الدور العالمي لليابان

حسين احمد دخيل

2007

حسين احمد دخيل

2007

ايالف راجح هادي

2006

371أ

مستقبل الدور العالمي لليابان

ايالف راجح هادي

2006

372

مستقبل الدور العالمي لليابان

ايالف راجح هادي

2006

373

مقومات رسم السياسة العامة في تركيا

سمية غالب زنجيل

2007

374

مقومات رسم السياسة العامة في تركيا

سمية غالب زنجيل

2007

375
375أ
376
377

الحقوق السياسية في الدساتير العراقية

عايد خالد رسول

2007

الحقوق السياسية في الدساتير العراقية
اثر االزمة السياسية في التنمية االقتصادية

عايد خالد رسول
زينة مدحت محمد

2007
2007

377أ

اثر االزمة السياسية في التنمية االقتصادية

زينة مدحت محمد

2007

378

اثر االزمة السياسية في التنمية االقتصادية

زينة مدحت محمد

2007

379

مؤسسات المجتمع المدني وصنع السياسة العامة

احمد عبدالهادي حسين

2007

380

مؤسسات المجتمع المدني وصنع السياسة العامة

احمد عبدالهادي حسين

2007

380أ

مؤسسات المجتمع المدني وصنع السياسة العامة

احمد عبدالهادي حسين

2007

370
371

381

سباق التسلح وانعكاسه على البيئة االمنية

رشا يحيى عبيس

2007

 381أ

سباق التسلح وانعكاسه على البيئة االمنية

رشا يحيى عبيس

2007

382

سباق التسلح وانعكاسه على البيئة االمنية

رشا يحيى عبيس

2007

382أ

سباق التسلح وانعكاسه على البيئة االمنية

رشا يحيى عبيس

2007

383

اتساع ظاهرة البطالة والفقر والتهميش

نور ضياء حسين

2007

 383أ

اتساع ظاهرة البطالة والفقر والتهميش

نور ضياء حسين

2007

384

اتساع ظاهرة البطالة والفقر والتهميش

نور ضياء حسين

2007

385

مقومات رسم السياسة العامة في الواليات المتحدة

استبرق فاضل شقير

2007

 385أ

مقومات رسم السياسة العامة في الواليات المتحدة

استبرق فاضل شقير

2007

386
387

مقومات رسم السياسة العامة في الواليات المتحدة
استراتيجية الواليات المتحدة في مكافحة االهاب

استبرق فاضل شقير
حسام ممدوح خيرو

2007
2007

388

استراتيجية الواليات المتحدة في مكافحة االهاب

حسام ممدوح خيرو

2007

389

المتغيرات الدولية الجديدة والتدخل الدولي االنساني

وسناء محمد ابراهيم

2007

390

المتغيرات الدولية الجديدة والتدخل الدولي االنساني

وسناء محمد ابراهيم

2007

الفساد واداء النظام السياسي في الدول النامية

سه رور محمد عبدهللا

2007

392

الفساد واداء النظام السياسي في الدول النامية

سه رور محمد عبدهللا

2007

393
394
 394أ
395
396

اثر التحول السياسي على االداء االقتصادي
اثر التحول السياسي على االداء االقتصادي
اثر التحول السياسي على االداء االقتصادي
مستقبل االمن االقليمي في آسيا-الباسفيك
مستقبل االمن االقليمي في آسيا-الباسفيك

رشا وليد طه البدري
رشا وليد طه البدري
رشا وليد طه البدري
ياسر عبدالرزاق وهيب
ياسر عبدالرزاق وهيب

2006
2006
2006
2007
2007

اصالح جامعة الدول العربية
اصالح جامعة الدول العربية

رشا عبدالحميد طالب
رشا عبدالحميد طالب

2007
2007

391

397
397أ

398
399
399أ
400
401
402
402أ
403
404
405
406
407
408
408
أ
409
410
 410أ
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

اصالح جامعة الدول العربية
القوى االوربية الفاعلة في القرن الحادي والعشرين
القوى االوربية الفاعلة في القرن الحادي والعشرين
القوى االوربية الفاعلة في القرن الحادي والعشرين
التحول الديمقراطي في العراق
التحول الديمقراطي في العراق
التحول الديمقراطي في العراق
منظمة حلف شمال االطلسي واالمن الدولي
منظمة حلف شمال االطلسي واالمن الدولي
االستراتيجية االمنية في آسيا-الباسفيك
االستراتيجية االمنية في آسيا-الباسفيك
الواقع االجتماعي واالقتصادي االسرائيلي
الواقع االجتماعي واالقتصادي االسرائيلي
الواقع االجتماعي واالقتصادي االسرائيلي

رشا عبدالحميد طالب
مصطفى محمد راضي
مصطفى محمد راضي
مصطفى محمد راضي
عبدالعظيم جبر
عبدالعظيم جبر
عبدالعظيم جبر
ماجد حميد خضير
ماجد حميد خضير
حسين عالوي خليفة
حسين عالوي خليفة
االء طالب خلف
االء طالب خلف
االء طالب خلف

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006

تأثير حلف شمال االطلسي في مستقبل العالقات
االمريكية
تأثير حلف شمال االطلسي في مستقبل العالقات
االمريكية
تأثير حلف شمال االطلسي في مستقبل العالقات
االمريكية
مكانة المتغير النفطي في االستراتيجية االمريكية
مكانة المتغير النفطي في االستراتيجية االمريكية
التعددية السياسية وصنع السياسة العامة في لبنان
مستقبل العالقات بين المملكة المغربية واسبانيا
السياسة الخارجية الروسية
السياسة الخارجية الروسية
مستقبل االستراتيجية االمريكية في العراق
مستقبل االستراتيجية االمريكية في العراق
نمط ادارة الحكم في العراق وآثاره السياسية
نمط ادارة الحكم في العراق وآثاره السياسية
الواليات المتحدة االمريكية وادارة االزمات الدولية
الواليات المتحدة االمريكية وادارة االزمات الدولية
مكانة المتغير النفطي في االستراتيجية االمريكية
مكانة المتغير النفطي في االستراتيجية االمريكية
البرنامج النووي االيراني والتوازن االستراتيجي
البرنامج النووي االيراني والتوازن االستراتيجي
تحليل السياسة الخارجية االمريكية من منظور
المدرسة الواقعية

عادل عبدالحمزة

2007

عادل عبدالحمزة

2007

عادل عبدالحمزة

2007

فيان هادي عبدالكاظم
فيان هادي عبدالكاظم
رحيم صدام جبر الساعدي
مجيد كامل حمزة
مهند عبد رشيد
مهند عبد رشيد
باهر مردان مصخور
باهر مردان مصخور
وجدان فالح حسن
وجدان فالح حسن
مهند قاسم علي
مهند قاسم علي
فيان هادي عبدالكاظم
فيان هادي عبدالكاظم
نور عبداالله
نور عبداالله
فريدون صالح حمه

2007
2007
2007
2003
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008

428

تحليل السياسة الخارجية االمريكية من منظور
المدرسة الواقعية
سياسات صندوق النقد الدولي واثرها في عملية...

وسن ذياب منير

430

سياسات صندوق النقد الدولي واثرها في عملية...

وسن ذياب منير

2008

431

مستقبل الدور العالمي للصين

مينا حاتم محمد

2008

432

مستقبل الدور العالمي للصين

مينا حاتم محمد

2008

433
434
435
436
437
438

العالقات الصينية – الروسية وآفاق مستقبلية
الصراع التجاري بين الواليات المتحدة والصين
االثار السياسية واالقتصادية لتوسيع االتحاد االوربي
االعالم والثقافة السياسية في الدول العربية
السياسة الخارجية التركية حيال الشرق االوسط
تحليل العالقة بين انظمة الحكم والقيمة البشرية
المستدامة
تحليل العالقة بين انظمة الحكم والقيمة البشرية
المستدامة
سياسة روسيا االتحادية تجاه ايران 2007-1991

احمد محمود عبدالمجيد
عباس جابر عبدهللا
مهند حميد مهيدي
احمد صدام ايدام
جليل عمر علي
زينب سعد شمس الدين

2007
2008
2008
2008
2008
2008

زينب سعد شمس الدين

2008

بان فوزي داود

2008

441

سياسة روسيا االتحادية تجاه ايران 2007-1991

بان فوزي داود

2008

442

االبعاد السياسية واالقتصادية للوحدة النقدية

رائد فاضل جويد

2008

443

االبعاد السياسية واالقتصادية للوحدة النقدية

رائد فاضل جويد

2008

444

اليمين االمريكي المحافظ

امنة علي سعيد

2008

445

اليمين االمريكي المحافظ

امنة علي سعيد

2008

446

االمن ومستقبل السياسة الدولية

فرهاد جالل مصطفى

2008

447

جماعات الضغط بالسلطة التشريعية في الواليات
المتحدة
الخصخصة (اتجاهات التحول الى القطاع الخاص)

رغد علي حسن

2008

باسمة علي احسان

2008

449

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

همام سعد فالح الشاوي

2008

429

439
440

448

فريدون صالح حمه

2008
2008

450

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

همام سعد فالح الشاوي

2008

451

المسألة المائية في السياسة التركية ازاء سوريا
والعراق
المسألة المائية في السياسة التركية ازاء سوريا
والعراق
استراتيجية مكافحة االرهاب ودورها في تقرير
الهيمنة
استراتيجية مكافحة االرهاب ودورها في تقرير
الهيمنة
المعلوماتية واثرها في بناء مجتمع المعرفة

عباس سعدون رفعت

2008

عباس سعدون رفعت

2008

عمر عبدالجبار كامل

2008

عمر عبدالجبار كامل

2008

حيدر صائب عبدالرزاق

2008

456

المعلوماتية واثرها في بناء مجتمع المعرفة

حيدر صائب عبدالرزاق

2008

457

السياسة االمنية االسرائيلية بعد احداث  11ايلول

اسامة محمد شهاب

2008

458

السياسة االمنية االسرائيلية بعد احداث  11ايلول

اسامة محمد شهاب

2008

459

المحددات السياسية واالقتصادية تجاه تركيا باالتحاد
االوربي
المحددات السياسية واالقتصادية تجاه تركيا باالتحاد
االوربي
السياسة االقليمية االيرانية واثرها في المصالح
االمريكية
السياسة االقليمية االيرانية واثرها في المصالح
االمريكية
االرهاب الدولي في منطقة جنوب شرق آسيا

حيدر عبدالجبار حسوني

2009

حيدر عبدالجبار حسوني

2009

شيماء جواد كاظم

2008

شيماء جواد كاظم

2008

تقى اياد خليل

2009

464

االرهاب الدولي في منطقة جنوب شرق آسيا

تقى اياد خليل

2009

465

التنافس الصيني الياباني في اقليم آسيا

حيدر زهير جاسم

2008

466

التنافس الصيني الياباني في اقليم آسيا

حيدر زهير جاسم

2008

467

السياسة الخارجية االمريكية تجاه لبنان

همام خضير مطلك

2009

468

السياسة الخارجية االمريكية تجاه لبنان

همام خضير مطلك

2009

452
453
454
455

460
461
462
463

469

المعلوماتية ودورها في الهيمنة االمريكية

فينوس غالب كامل

2009

470

المعلوماتية ودورها في الهيمنة االمريكية

فينوس غالب كامل

2009

471

مكانة آسيا الوسطى في المدرك االستراتيجي
االمريكي
مكانة آسيا الوسطى في المدرك االستراتيجي
االمريكي
االدارة والسياسة العامة

هبة محمود مبارك

2009

هبة محمود مبارك

2009

صدام عبدالستار رشيد

2009

474

االدارة والسياسة العامة

صدام عبدالستار رشيد

2009

475

التنافس االمريكي الصيني في اقليم آسيا – الباسفيك

علي فارس حميد

2009

476

التنافس االمريكي الصيني في اقليم آسيا – الباسفيك

علي فارس حميد

2009

477

نزع السالح ومشكلة االمن االقليمي

رنا عبدالحسين

2009

478

نزع السالح ومشكلة االمن االقليمي

رنا عبدالحسين

2009

479

دور تجمع التعاون االقتصادي السيا والمحيط الهادي

نسرين رياض شنشول

2009

480

دور تجمع التعاون االقتصادي السيا والمحيط الهادي

نسرين رياض شنشول

2009

481

ثورة المعلومات والتطور االقتصادي في العالم العربي

منار عادل اسماعيل

2008

482

ثورة المعلومات والتطور االقتصادي في العالم العربي

منار عادل اسماعيل

2008

483

مسارات التنمية في دول جنوب شرق آسيا

منى خزعل خليفة

2009

484

مسارات التنمية في دول جنوب شرق آسيا

منى خزعل خليفة

2009

485

العلمانية واالحزاب السياسية المعاصرة في العراق

همام لؤي عبدالمحسن

2008

486

العلمانية واالحزاب السياسية المعاصرة في العراق

همام لؤي عبدالمحسن

2008

487

التعددية السياسية واالستقرار السياسي

امل رؤوف محمد

2008

488

التعددية السياسية واالستقرار السياسي

امل رؤوف محمد

2008

472
473

489

دور الدولة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة

علي عبدالكريم حسين

2009

490

دور الدولة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة

علي عبدالكريم حسين

2009

491

دور االمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية

ربا صاحب عبد

2009

492

دور االمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية

ربا صاحب عبد

2009

493

القدرات السياسية واالقتصادية الممكنة التحويل

نسرين فالح حسن

2008

494

القدرات السياسية واالقتصادية الممكنة التحويل

نسرين فالح حسن

2008

495

التوجه الصيني ازاء افريقيا

امجد حامد جلوب

2009

496

التوجه الصيني ازاء افريقيا

امجد حامد جلوب

2009

497

اثر الشركات متعددة الجنسيات على االختالالت

رندا طالل حسن

2009

498

اثر الشركات متعددة الجنسيات على االختالالت

رندا طالل حسن

2009

499

مقومات البيئة السياسية العامة تجاه دولة االمارات

علي محمد حسن

2009

500

مقومات البيئة السياسية العامة تجاه دولة االمارات

علي محمد حسن

2009

التسلسل

عنوان الرسالة

اسم المؤلف

السنة

501

المتغير االسرائيلي في العالقات االمريكية السورية

ساره سعد صبري

2008

502

المتغير االسرائيلي في العالقات االمريكية السورية

ساره سعد صبري

2008

503

الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في تركيا

حيدر عادل كاظم

2009

504

الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في تركيا

حيدر عادل كاظم

2009

505

مقومات صنع السياسه العامه في اليابان

علي رسول حسين

2009

506

مقومات صنع السياسه العامه في اليابان

علي رسول حسين

2009

507

خصائص الدولة الفدراليه وتطبيقاتها

علي جاسم عبد علي

2009

508

خصائص الدولة الفدراليه وتطبيقاتها

علي جاسم عبد علي

2009

509

المشاركة السياسية والقرار السياسي

سعد عبد الحسين

2009

510

المشاركة السياسية والقرار السياسي

سعد عبد الحسين

2009

511

المعلوما واتصاليه وعمليه صنع القرار السياسي
الخارجي بعد الحرب
المعلوما واتصاليه وعمليه صنع القرار السياسي
الخارجي بعد الحرب
االستراتيجية التركية حيال االتحاد االوربي

زينه صالح مهدي

2009

زينه صالح مهدي

2009

حيدر عبدالرزاق خلف

2009

514

االستراتيجية التركية حيال االتحاد االوربي

حيدر عبدالرزاق خلف

2009

515

المجتمع المدني ودوره في مكافحة الفساد

محمد سالم صالح

2009

516

المجتمع المدني ودوره في مكافحة الفساد

محمد سالم صالح

2009

517

العولمة واليه التقارب الغربي دول مجلس التعاون

لجين مصطفى اسماعيل

2009

518

العولمة واليه التقارب الغربي دول مجلس التعاون

لجين مصطفى اسماعيل

2009

519

توظيف الديمقراطية في السياسة الخارجية االمريكية
تجاه المشرق
العالقة المتبادله بين االصالح االقتصادي واالصالح
السياسي
العالقة المتبادله بين االصالح االقتصادي واالصالح
السياسي

ياسمين نوري علي

2009

علي حسين كاظم

2009

علي حسين كاظم

2009

522

العالقة السياسية واالقتصادية اليابانية االمريكية بعد
الحرب
العالقة السياسية واالقتصادية اليابانية االمريكية بعد
الحرب
المتغيرات المؤثرة في توجهات السياسة الخارجيه
االمريكية فرعها
المتغيرات المؤثرة في توجهات السياسة الخارجيه
االمريكية فرعها
المتغير العقيدي في االستراتيجية االمريكية

عالء عبدالوهاب

2009

عالء عبدالوهاب

2009

نورس نجم عبدهللا

2009

نورس نجم عبدهللا

2009

انس حسن حميد

2009

512
513

520
521

523
524
525
526

527

المتغير العقيدي في االستراتيجية االمريكية

انس حسن حميد

2009

528

مكانة الردع من االستراتيجية االمريكية

زيد محمد علي

2009

529

مكانة الردع من االستراتيجية االمريكية

زيد محمد علي

2009

530

دور المتغير التكنلوجي في النظام الدولي بعد الحرب
الباردة
دور المتغير التكنلوجي في النظام الدولي بعد الحرب
الباردة
اثر البرنامج النووي االيراني في العالقات االمريكية

خلود وليد صالح

2010

خلود وليد صالح

2010

عمر سعد خالد

2010

533

اثر البرنامج النووي االيراني في العالقات االمريكية

عمر سعد خالد

2010

534

االنتشار النووي واثره في التوازن االستراتيجي

صالح مهدي هادي

2010

535

االنتشار النووي واثره في التوازن االستراتيجي

صالح مهدي هادي

2010

536

الحرب االمريكية على العراق الدوافع االستراتيجية
واالبعاد
مكانه العراق في االستراتيجية االمريكية تجاه الخليج
العربي
مكانه العراق في االستراتيجية االمريكية تجاه الخليج
العربي
اثر التحالفات الدوليه في تطور الفكر االستراتيجي

سيف نصرت توفيق

2010

محمد وائل عبدالرحمن

2010

محمد وائل عبدالرحمن

2010

محمد ميسر فتحي

2010

540

اثر التحالفات الدوليه في تطور الفكر االستراتيجي

محمد ميسر فتحي

2010

541

مكانة االقليمية الجديده في االستراتيجية الشامله

مروان سالم علي

2010

542

مكانة االقليمية الجديده في االستراتيجية الشامله

مروان سالم علي

2010

543

مستقبل النظام السياسي في جمهوريه ايران
االسالميه
مستقبل النظام السياسي في جمهوريه ايران
االسالميه
المجمتع المدني والتحول الديمقراطي في مملكة
البحرين

حمد جاسم محمد

2010

حمد جاسم محمد

2010

حارث حيدر غربي

2011

531
532

537
538
539

544
545

546

المجمتع المدني والتحول الديمقراطي في مملكة
البحرين
االثار االقتصادية والسياسية لقررات االمم المتحدة
(1990ـ)2008
االثار االقتصادية والسياسية لقررات االمم المتحدة
(1990ـ)2008
النظام السياسي في العراق بحث في الديمقراطية
التوافقيه واشكاليه
النظام السياسي في العراق بحث في الديمقراطية
التوافقيه واشكاليه
الدور االسرائيلي في السياسة الخارجية االمريكية
حيال الشرق االوسط
الدور االسرائيلي في السياسة الخارجية االمريكية
حيال الشرق االوسط
اثر خطه الطاقه االمريكية على اقتصادات الدول
العربيىة
اثر خطه الطاقه االمريكية على اقتصادات الدول
العربيىة
التيارات السياسية وصنع الرأي العام في العراق
 2003التيار العلماني انموذجا
التيارات السياسية وصنع الرأي العام في العراق
 2003التيار العلماني انموذجا
التوازن االستراتيجي االقليمي في الشرق
االرسط2003
التوازن االستراتيجي االقليمي في الشرق
االرسط2003
مقومات الدور االقليمي للعراق دراسة مستقبلية

علي عادل حبيب

560

مقومات الدور االقليمي للعر اق دراسة مستقبلية

علي عادل حبيب

2011

561

العولمة وصنع السياسة العامة في بلدان الجنوب

سهى صفاء جواد

2011

562

العولمة وصنع السياسة العامة في بلدان الجنوب

سهى صفاء جواد

2011

563

استرتيجية التوظيف في الفكر االستراتيجي االمريكي
المعاصر (حلف الناتو انموذجا)
استرتيجية التوظيف في الفكر االستراتيجي االمريكي
المعاصر (حلف الناتو انموذجا)
الهيمنه االمريكية وسيادة الدولة القومية بعد الحرب

عمار جعفر مهدي العزاوي

2011

عمار جعفر مهدي العزاوي

2011

انمارموسى جواد

2011

547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

564
565

حارث حيدر غربي

2011

بسمه ماجد حمزة

2011

بسمه ماجد حمزة

2011

مها جابر

2011

مها جابر

2011

امالن عباس

2010

امالن عباس

2010

اشرف فايق

2010

اشرف فايق

2010

عدي ابراهيم محمود

2011

عدي ابراهيم محمود

2011

فراس محمد احمد

2011

فراس محمد احمد

2011
2011

الباردة دراسة حالة العراق
الهيمنه االمريكية وسيادة الدولة القومية بعد الحرب
الباردة دراسة حالة العراق
مشكلة المياه بين العراق وتركيا

انمارموسى جواد

2011

رائد سامي عباس

2011

568

مشكلة المياه بين العراق وتركيا

رائد سامي عباس

2011

569

الديون والتعويضات ودورها في اعاقة التنمية في
العراق (1990ــ)2005
الديون والتعويضات ودورها في اعاقة التنمية في
العراق (1990ــ)2005
السياسة الخارجية االمريكية حيال الخليج العربي بعد
عام 2003
السياسة الخارجية االمريكية حيال الخليج العربي بعد
عام 2003
السياسة الخارجية االمريكية حيال الخليج العربي بعد
عام 2003
السياسة الخارجية التركية حيال العراق بعد احداث
اب عام 1990
السياسة الخارجية التركية حيال العراق بعد احداث
اب عام 1990
السياسة الخارجية التركية حيال العراق بعد احداث
اب عام 1990
النظام االتحادي الهوية الوطنية في العراق بعد عام
2003
النظام االتحادي الهوية الوطنية في العراق بعد عام
2003
النظام االتحادي الهوية الوطنية في العراق بعد عام
2003
اثر استعمال اسلوب التعلم التعاوني في التحصيل
الدراسي لماده حقوق االنسان
اثر توسيع حلف شمال االطلسي في العالم تجاه
االمريكية ــ الروسيه
اثر توسيع حلف شمال االطلسي في العالم تجاه
االمريكية ــ الروسيه
اثر توسيع حلف شمال االطلسي في العالم تجاه
االمريكية ــ الروسيه
السياسة الخارجية التركيه حيال اسرائيل بعد عام
1996

داليا عبدالسالم

2011

داليا عبدالسالم

2011

عبدالجبار كريم عبداالمير

2011

عبدالجبار كريم عبداالمير

2011

عبدالجبار كريم عبداالمير

2011

علي هاشم عبدهللا

2011

علي هاشم عبدهللا

2011

علي هاشم عبدهللا

2011

سعدي ابراهيم حسين

2011

سعدي ابراهيم حسين

2011

سعدي ابراهيم حسين

2011

عباس وناس بدن

2011

مثنى حسن محمود عطيه

2011

مثنى حسن محمود عطيه

2011

مثنى حسن محمود عطيه

2011

بيان قادر مكي

2011
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580
581
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السياسة الخارجية التركيه حيال اسرائيل بعد عام
1996
السياسة الخارجية التركيه حيال اسرائيل بعد عام
1996
السياسة الخارجية الفرنسيه تجاه المشرق

رواء طه درويش

588

السياسة الخارجية الفرنسيه تجاه المشرق

رواء طه درويش

2011

589

السياسة الخارجية الفرنسيه تجاه المشرق

رواء طه درويش

2011

590

مستقبل حلف شمال االطلسي في ظل الخالفات
االمريكية االوربية
مستقبل حلف شمال االطلسي في ظل الخالفات
االمريكية االوربية
مستقبل حلف شمال االطلسي في ظل الخالفات
االمريكية االوربية
الوظيفة االقليمية لتركيا بعد عام 2003

احمد مطر محمد

2011

احمد مطر محمد

2011

احمد مطر محمد

2011

بلسم سعد عبدالستار

2011

594

الوظيفة االقليمية لتركيا بعد عام 2003

بلسم سعد عبدالستار

2011

595

الوظيفة االقليمية لتركيا بعد عام 2003

بلسم سعد عبدالستار

2011

596

دور المتغير السياسي واالقتصادي في سياسة ايران
الخارجية تجاه دول اسيا الوسطى
دور المتغير السياسي واالقتصادي في سياسة ايران
الخارجية تجاه دول اسيا الوسطى
دور المتغير السياسي واالقتصادي في سياسة ايران
الخارجية تجاه دول اسيا الوسطى
المعارضه السياسية واشكالية تداول السلطة في
جمهورية مصر العربية عهد الرئيس حسنى مبارك
المعارضه السياسية واشكالية تداول السلطة في
جمهورية مصر العربية عهد الرئيس حسنى مبارك
المعارضه السياسية واشكالية تداول السلطة في
جمهورية مصر العربية عهد الرئيس حسنى مبارك
مكانة العراق في المدرك االستراتيجي البريطاني
مكانة العراق في المدرك االستراتيجي البريطاني
مكانة العراق في المدرك االستراتيجي البريطاني
االحزاب السياسية وصنع السياسة العامة في تركيا
تجربة حزب العدالة والتنمية انموذجا

عقيل حسين عباس
الحرباوي
عقيل حسين عباس
الحرباوي
عقيل حسين عباس
الحرباوي
عقيل شمران مهدي
القريشي
عقيل شمران مهدي
القريشي
عقيل شمران مهدي
القريشي
سارة شكر احمد
سارة شكر احمد
سارة شكر احمد
يزن خلوق محمد ساجد

2012
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بيان قادر مكي

2011

بيان قادر مكي

2011
2011

2012
2012
2012
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2012
2011
2011
2011
2012

606
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يزن خلوق محمد ساجد

االحزاب السياسية وصنع السياسة العامة في تركيا
تجربة حزب العدالة والتنمية انموذجا
يزن خلوق محمد ساجد
االحزاب السياسية وصنع السياسة العامة في تركيا
تجربة حزب العدالة والتنمية انموذجا
عالء عبد كطافه
االزمة المالية العالمية وانعكاسها على اقتصاديات
دول مجلس التعاون الخليجي
عالء عبد كطافه
االزمة المالية العالمية وانعكاسها على اقتصاديات
دول مجلس التعاون الخليجي
عالء عبد كطافه
االزمة المالية العالمية وانعكاسها على اقتصاديات
دول مجلس التعاون الخليجي
سعيد محمد كريم
متبنيات الليبرالية الجديدة وانعكاساتها على االوضاع
االقتصادية واالجتماعية في بلدان ناميه مختارة
سعيد محمد كريم
متبنيات الليبرالية الجديدة وانعكاساتها على االوضاع
االقتصادية واالجتماعية في بلدان ناميه مختارة
سعيد محمد كريم
متبنيات الليبرالية الجديدة وانعكاساتها على االوضاع
االقتصادية واالجتماعية في بلدان ناميه مختارة
نسرين علي عرب الداؤدي
الحكم الصالح ومعوقات تطبيقية في الدول العربية
دراسة حاله العراق
نسرين علي عرب الداؤدي
الحكم الصالح ومعوقات تطبيقية في الدول العربية
دراسة حاله العراق
نسرين علي عرب الداؤدي
الحكم الصالح ومعوقات تطبيقية في الدول العربية
دراسة حاله العراق
والء لؤي طارق
مستقبل النفط العراقي بين االستثمار الوطني
واالستثمار االجنبي
والء لؤي طارق
مستقبل النفط العراقي بين االستثمار الوطني
واالستثمار االجنبي
والء لؤي طارق
مستقبل النفط العراقي بين االستثمار الوطني
واالستثمار االجنبي
االبعاد الجيو ستراتيجية لالمن القومي االمريكي بعد فاطمة محمد رضا الجابري
عام 2001م
االبعاد الجيو ستراتيجية لالمن القومي االمريكي بعد فاطمة محمد رضا الجابري
عام 2001م
االبعاد الجيو ستراتيجية لالمن القومي االمريكي بعد فاطمة محمد رضا الجابري
عام 2001م
زمن ماجد عودة
السياسة الخارجية االمريكية تجاه المغرب العربي بعد
الحرب الباردة وافاقها المستقبلية
سعد صالح عيسى الجبوري
العالقات االقتصادية العراقية المصرية 1970
ــ1986واقعها واقاق تطورها
نور فاضل شاهر
االصالح السياسي والتحول الديمقراطي في الدول

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
1988
2012م

العربية(العراق انموذجأ)
االصالح السياسي والتحول الديمقراطي في الدول
العربية(العراق انموذجأ)
االصالح السياسي والتحول الديمقراطي في الدول
العربية(العراق انموذجأ)
الثقافة السياسية والوحدة الوطنية في مصر
والسودان
السياسة الخارجية التركية حيال سوريا بعد الحرب
الباردة
السياسة الخارجية التركية حيال سوريا بعد الحرب
الباردة
السياسة الخارجية التركية حيال سوريا بعد الحرب
الباردة
حرب العراق والفكر الستراتيجي االمريكي

نور فاضل شاهر

2012م

نور فاضل شاهر

2012م

م .عبدالعظيم جبر حافظ

2003م

بالل طالل حمد

2012

بالل طالل حمد

2012

بالل طالل حمد

2012

همام عبدهللا علي

2012

633

حرب العراق والفكر الستراتيجي االمريكي

همام عبدهللا علي

2012

634

حرب العراق والفكر الستراتيجي االمريكي

همام عبدهللا علي

2012

635

العالقات التركية ــ االيرانية بعد الحرب على العراق
2003
العالقات التركية ــ االيرانية بعد الحرب على العراق
2003
العالقات التركية ــ االيرانية بعد الحرب على العراق
2003
السياسة الخارجية االمريكية حيال ايران بعد عام
 2003وآفاق المستقبل
السياسة الخارجية االمريكية حيال ايران بعد عام
 2003وآفاق المستقبل
السياسة الخارجية االمريكية حيال ايران بعد عام
 2003وآفاق المستقبل
المتغيرات االقليمية واالستراتيجية حيال العراق
المتغيرات االقليمية واالستراتيجية حيال العراق
المتغيرات االقليمية واالستراتيجية حيال العراق
العالقات االقتصادية لدول مجلس التعاون والصين
المحددات الثنائية والضغوط
العالقات االقتصادية لدول مجلس التعاون والصين
المحددات الثنائية والضغوط
العالقات االقتصادية لدول مجلس التعاون والصين

عمار مرعي حسن

2012

عمار مرعي حسن

2012

عمار مرعي حسن

2012

احمد عبدالكاظم موسى

2012

احمد عبدالكاظم موسى

2012

احمد عبدالكاظم موسى

2012

صفاء مهدي صالح
صفاء مهدي صالح
صفاء مهدي صالح
ابتهال محمد والي

2012
2012
2012
2012

ابتهال محمد والي

2012

ابتهال محمد والي

2012
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636
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641
642
643
644
645
646

647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665

المحددات الثنائية والضغوط
هالة كريم تركي
التنشئة االجتماعية ــ السياسية والتحول الديمقراطي
في العراق
هالة كريم تركي
التنشئة االجتماعية ــ السياسية والتحول الديمقراطي
في العراق
هالة كريم تركي
التنشئة االجتماعية ــ السياسية والتحول الديمقراطي
في العراق
شهد صباح مجيد سلطان
التوجهات السياسية واالقتصادية التركية تجاه
المشرق العربي 2002ــ2011
شهد صباح مجيد سلطان
التوجهات السياسية واالقتصادية التركية تجاه
المشرق العربي 2002ــ2011
شهد صباح مجيد سلطان
التوجهات السياسية واالقتصادية التركية تجاه
المشرق العربي 2002ــ2011
زينة عبدالكريم ابراهيم
التنافس االقتصادي بين االتحاد االوربي والصين
وانعكاساته العالمية
زينة عبدالكريم ابراهيم
التنافس االقتصادي بين االتحاد االوربي والصين
وانعكاساته العالمية
زينة عبدالكريم ابراهيم
التنافس االقتصادي بين االتحاد االوربي والصين
وانعكاساته العالمية
علي حسون حاتم
العالقات االمريكية البريطانية بعد احداث  11ايلول
2001
علي حسون حاتم
العالقات االمريكية البريطانية بعد احداث  11ايلول
2001
علي حسون حاتم
العالقات االمريكية البريطانية بعد احداث  11ايلول
2001
مهدي علي مهدي
تطور العالقات االمريكية ــ الروسية منذعام
2003وافاق المستقبل
مهدي علي مهدي
تطور العالقات االمريكية ــ الروسية منذعام
2003وافاق المستقبل
كوثر حسين محمد
مشاركة المراة في الحياة السياسية في العراق بين
2003و2010
االءطالب خلف
الواقع االجتماعي ولالقتصادي االسرائيلي واثر في
الفكر االستراتيجي
المعلوما اتصالية وعملية صنع السياسة الخارجية بعد زينة صالح مهدي الفتالوي
الحرب الباردة
رسل ياسين مزعل الغبيدي
التنافس الدولي على الطاقة في افريقيا بعد احداث
11ايلول 2001
رسل ياسين مزعل الغبيدي
التنافس الدولي على الطاقة في افريقيا بعد احداث
11ايلول 2001
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2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2006
2009
2012
2012

666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683

التنافس الدولي على الطاقة في افريقيا بعد احداث
11ايلول 2001
توظيف فكرة الفوضى الخالقة في االستراتيجية
االمريكية الشاملة بعد احداث 11ايلول 2001الشرق
االوسط انموذجا
توظيف فكرة الفوضى الخالقة في االستراتيجية
االمريكية الشاملة بعد احداث 11ايلول 2001الشرق
االوسط انموذجا
توظيف فكرة الفوضى الخالقة في االستراتيجية
االمريكية الشاملة بعد احداث 11ايلول 2001الشرق
االوسط انموذجا
نحو استراتيجية اقليمية لمكافحة االرهاب في الشرق
االوسط:العراق منطلقا /دراسة مستقبلية
نحو استراتيجية اقليمية لمكافحة االرهاب في الشرق
االوسط:العراق منطلقا /دراسة مستقبلية
نحو استراتيجية اقليمية لمكافحة االرهاب في الشرق
االوسط:العراق منطلقا /دراسة مستقبلية
السياسة الخارجية لكل من ماليزيا وكوريا الجنوبية
تجاه المنطقة العربية دراسة مقارنة 1991ــ 2009
العالقات الروسية ــ الصينية بعد احداث 11ايلول
 2001منظمة شنغهاي للتعاون انموذجا
العالقات الروسية ــ الصينية بعد احداث 11ايلول
 2001منظمة شنغهاي للتعاون انموذجا
العالقات الروسية ــ الصينية بعد احداث 11ايلول
 2001منظمة شنغهاي للتعاون انموذجا
االستراتيجية الروسية في الشرق االوسط دراسة في
توظيف البرنامج النووي االيراني
االستراتيجية الروسية في الشرق االوسط دراسة في
توظيف البرنامج النووي االيراني
االستراتيجية الروسية في الشرق االوسط دراسة في
توظيف البرنامج النووي االيراني
العراق والمنظومة االمنية في الخليج العربي (دراسة
مستقبلية)
العراق والمنظومة االمنية في الخليج العربي (دراسة
مستقبلية)
العراق والمنظومة االمنية في الخليج العربي (دراسة
مستقبلية)
السياسة الخارجية الصينية حيال قارة اسيا بعد
الحرب الباردة

رسل ياسين مزعل الغبيدي

2012

علي بشار بكر اعوان

2012

علي بشار بكر اعوان

2012

علي بشار بكر اعوان

2012

اثار كاظم مفتن القيسي

2012

اثار كاظم مفتن القيسي

2012

اثار كاظم مفتن القيسي

2012

عمر حامد شكر

2012

عباس فاضل علوان

2012

عباس فاضل علوان

2012

عباس فاضل علوان

2012

فاتن مجيد ناصر الجاسمي

2012

فاتن مجيد ناصر الجاسمي

2012

فاتن مجيد ناصر الجاسمي

2012

اسراء محمد عليوي
العكيدي
اسراء محمد عليوي
العكيدي
اسراء محمد عليوي
العكيدي
زياد يوسف حمد الدليمي

2012
2012
2012
2012

684

السياسة الخارجية الصينية حيال قارة اسيا بعد
الحرب الباردة
السياسة الخارجية الصينية حيال قارة اسيا بعد
الحرب الباردة
االمكانات العسكرية االيرانية واثرها على التوازن
االستراتيجي االقليمي بعد 2003م
االمكانات العسكرية االيرانية واثرها على التوازن
االستراتيجي االقليمي بعد 2003م
االمكانات العسكرية االيرانية واثرها على التوازن
االستراتيجي االقليمي بعد 2003م
المعلوماتية والسياسة الخارجية االمريكية

690

المعلوماتية والسياسة الخارجية االمريكية

691

المعلوماتية والسياسة الخارجية االمريكية

692

تأثير العوامل الجيويوليتيكية في تكامل وتماسك بيئة
االمن القومي دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي انموذجا
تأثير العوامل الجيويوليتيكية في تكامل وتماسك بيئة
االمن القومي دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي انموذجا
تأثير العوامل الجيويوليتيكية في تكامل وتماسك بيئة
االمن القومي دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي انموذجا
االحزاب السياسية واالصالح السياسيه في االردن
(جبهة العمل االسالمي نموذجا)
االحزاب السياسية واالصالح السياسيه في االردن
(جبهة العمل االسالمي نموذجا)
االحزاب السياسية واالصالح السياسيه في االردن
(جبهة العمل االسالمي نموذجا)
مؤسسات المجتمع المدني والسياسة العامة العراق
انموذجا
مؤسسات المجتمع المدني والسياسة العامة العراق
انموذجا
مؤسسات المجتمع المدني والسياسة العامة العراق
انموذجا
السياسة الخارجية الروسية حيال القضايا الدولية
االنتشار النووي انموذجا

685
686
687
688
689

693
694
695
696
697
698
699
700
701

زياد يوسف حمد الدليمي

2012

زياد يوسف حمد الدليمي

2012

محمد نجاح محمد كاظم
الجزائري
محمد نجاح محمد كاظم
الجزائري
محمد نجاح محمد كاظم
الجزائري
سجى جعفر حنتوش
عبدالمهدي
سجى جعفر حنتوش
عبدالمهدي
سجى جعفر حنتوش
عبدالمهدي
فراس عباس هاشم مجيد

2012

2012

فراس عباس هاشم مجيد

2012

فراس عباس هاشم مجيد

2012

خلف صالح علي عبدهللا
الجبوري
خلف صالح علي عبدهللا
الجبوري
خلف صالح علي عبدهللا
الجبوري
سارة ابراهيم حسين

2012

2012

سارة ابراهيم حسين

2012

سارة ابراهيم حسين

2012

شيماء تركان صالح

2012

2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012

702

السياسة الخارجية الروسية حيال القضايا الدولية
االنتشار النووي انموذجا
السياسة الخارجية الروسية حيال القضايا الدولية
االنتشار النووي انموذجا
االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق االوسط
بعد 11ايلول 2001
االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق االوسط
بعد 11ايلول 2001
االستراتيجية االمريكية في منطقة الشرق االوسط
بعد 11ايلول 2001
الالتماثل في االداء االستراتيجي االمريكي (مكافحة
االرهاب انموذجا)
الالتماثل في االداء االستراتيجي االمريكي (مكافحة
االرهاب انموذجا)
الالتماثل في االداء االستراتيجي االمريكي (مكافحة
االرهاب انموذجا)
الوظيفية االستراتيجية لالسلحة النووية

711

الوظيفية االستراتيجية لالسلحة النووية

712

الوظيفية االستراتيجية لالسلحة النووية

713

العالقة بين الفساد االداري والمالي واالستثمار
االجنبي المباشر (دراسة حالة العراق)
العالقة بين الفساد االداري والمالي واالستثمار
االجنبي المباشر (دراسة حالة العراق)
العالقة بين الفساد االداري والمالي واالستثمار
االجنبي المباشر (دراسة حالة العراق)
الحكومات المحلية وصنع السياسة العامة في العراق
 :مجلس محافظة بغداد انموذجا
الحكومات المحلية وصنع السياسة العامة في العراق
 :مجلس محافظة بغداد انموذجا
الحكومات المحلية وصنع السياسة العامة في العراق
 :مجلس محافظة بغداد انموذجا
االنفاق العسكري في الشرق االوسط بعد الحرب
الباردة :دراسة في االثار االقتصادية والسياسية
االنفاق العسكري في الشرق االوسط بعد الحرب
الباردة :دراسة في االثار االقتصادية والسياسية
االنفاق العسكري في الشرق االوسط بعد الحرب

703
704
705
706
707
708
709
710

714
715
716
717
718
719
720
721

شيماء تركان صالح

2012

شيماء تركان صالح

2012

مؤيد حمزة عباس

2012

مؤيد حمزة عباس

2012

مؤيد حمزة عباس

2012

زهراء حسن كاظم

2012

زهراء حسن كاظم

2012

زهراء حسن كاظم

2012

سارة جاسم محمد شيخ
بزيني
سارة جاسم محمد شيخ
بزيني
سارة جاسم محمد شيخ
بزيني
زين العابدين محمد
عبدالحسين
زين العابدين محمد
عبدالحسين
زين العابدين محمد
عبدالحسين
علي عبدالرزاق شنشول
موسى الخفاجي
علي عبدالرزاق شنشول
موسى الخفاجي
علي عبدالرزاق شنشول
موسى الخفاجي
نور صبحي علي النجار

2012

2012

نور صبحي علي النجار

2012

نور صبحي علي النجار

2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

722
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724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
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الباردة :دراسة في االثار االقتصادية والسياسية
مكانة القانون الدولي العام في المدرك االستراتيجي
االمريكي
مكانة القانون الدولي العام في المدرك االستراتيجي
االمريكي
مكانة القانون الدولي العام في المدرك االستراتيجي
االمريكي
العالقات التركية ــ االسرائيلية وانعكاساتها االقليمية
العالقات التركية ــ االسرائيلية وانعكاساتها االقليمية
العالقات التركية ــ االسرائيلية وانعكاساتها االقليمية
العالقات التركية ــ االسرائيلية وانعكاساتها االقليمية
مكانة الصين في النظام الدولي (( دراسة مستقبلية
في استراتيجية الشراكة الدولية))
مكانة الصين في النظام الدولي (( دراسة مستقبلية
في استراتيجية الشراكة الدولية))
مكانة الصين في النظام الدولي (( دراسة مستقبلية
في استراتيجية الشراكة الدولية))
الدور التركي في المنطقة العربية بعد عام 2002
الدور التركي في المنطقة العربية بعد عام 2002
الدور التركي في المنطقة العربية بعد عام 2002
االبعاد السياسية واالمنية للمناطق الخالية من
االسلحة النووية دراسة معاهدة بيليندابا
االبعاد السياسية واالمنية للمناطق الخالية من
االسلحة النووية دراسة معاهدة بيليندابا
االبعاد السياسية واالمنية للمناطق الخالية من
االسلحة النووية دراسة معاهدة بيليندابا
النظم االنتخابية والتجربة العراقية بعد عام 2003
النظم االنتخابية والتجربة العراقية بعد عام 2003
النظم االنتخابية والتجربة العراقية بعد عام 2003

740
741
742
743

الحقوق السياسية في الدستور االيراني بعد عام
1979
الحقوق السياسية في الدستور االيراني بعد عام
1979
الحقوق السياسية في الدستور االيراني بعد عام
1979
مستقبل القطبية االحادية االمريكية في ظل تحوالت

عمر صبري عباس شاهر

2012

عمر صبري عباس شاهر

2012

عمر صبري عباس شاهر

2012

محمد سامي نوماس
محمد سامي نوماس
محمد سامي نوماس
محمد سامي نوماس
كرار انور ناصر البديري

2012
2012
2012
2012
2012

كرار انور ناصر البديري

2012

كرار انور ناصر البديري

2012

سامح ساهي جاسم
سامح ساهي جاسم
سامح ساهي جاسم
احمد جليل شهاب

2012
2012
2012
2012

احمد جليل شهاب

2012

احمد جليل شهاب

2012

عبدالعزيز عليوي عبد
العيساوي
عبدالعزيز عليوي عبد
العيساوي
عبدالعزيز عليوي عبد
العيساوي
رزاق فالح وحيد

2012

2012

رزاق فالح وحيد

2012

رزاق فالح وحيد

2012

مهند حميد عباس الراوي

2012

2012
2012

744
745
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747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760

النظام السياسي الدولي
مستقبل القطبية االحادية االمريكية في ظل تحوالت
النظام السياسي الدولي
مستقبل القطبية االحادية االمريكية في ظل تحوالت
النظام السياسي الدولي
التعددية السياسية وظاهرة عدم االستقرار السياسي
دراسة حالة العراق بعد2003
الفكر الفلسفي السياسي عند ليو شتراوس واثرة على
المحافظين الجدد في الفكر السياسي االمريكي
المعاصر
االستراتيجية االقليمية للصين ودورها في تحديد
مكانتها العاملية
االستراتيجية االقليمية للصين ودورها في تحديد
مكانتها العاملية
االستراتيجية االقليمية للصين ودورها في تحديد
مكانتها العاملية
معاهدة خطر انتشار االسلحة النووية لعام 1968
الواقع واالفاق المستقبلية
معاهدة خطر انتشار االسلحة النووية لعام 1968
الواقع واالفاق المستقبلية
معاهدة خطر انتشار االسلحة النووية لعام 1968
الواقع واالفاق المستقبلية
الدوالر االمريكي كعملة تسويات دولية في ظل االزمة
المالية العالمية لعام  2007ــ  2008لالقتصاد
االمريكي واالفاق المستقبلية
الدوالر االمريكي كعملة تسويات دولية في ظل االزمة
المالية العالمية لعام  2007ــ  2008لالقتصاد
االمريكي واالفاق المستقبلية
الدوالر االمريكي كعملة تسويات دولية في ظل االزمة
المالية العالمية لعام  2007ــ  2008لالقتصاد
االمريكي واالفاق المستقبلية
نفط الخليج العربي وبحر قزوين وميزان القوى
العالمي
نفط الخليج العربي وبحر قزوين وميزان القوى
العالمي
نفط الخليج العربي وبحر قزوين وميزان القوى
العالمي
العالقات الصينية ــ االمريكية مابعد احداث ايلول
وافاقها المستقبلية

مهند حميد عباس الراوي

2012

مهند حميد عباس الراوي

2012

فالح جاسب عودة

2013

محمد احمد علي ابو
النواعير

2012

زينة عبداالمير عبدالحسن

2012

زينة عبداالمير عبدالحسن

2012

زينة عبداالمير عبدالحسن

2012

نور صفاء فخري الحديثي

2013

نور صفاء فخري الحديثي

2013

نور صفاء فخري الحديثي

2013

رحيم كريم محمد

2013

رحيم كريم محمد

2013

رحيم كريم محمد

2013

رعد علي عبيد

2013

رعد علي عبيد

2013

رعد علي عبيد

2013

رشا سهيل محمد زيدان
الجواري

2013

761

التجربة الصناعية والتكنولوجية اليابانية وافاقها
المستقبلية
المنظمات الصهيونية االرهابية
العوامل المؤثرة في صياغة ستراتيجية االعمال في
المنشاة العامة للسمنت الشمالية
برامج صحة العاملين وسالمتهم واثرها في راس
المال البشري دراسة ميدانية في الشركة العامة
لصناعة البطاريات
مسؤولية المصرف المدنية عن صرف صك مزور

766

اثر المتغير االيراني على العالقات االمريكية ــ
العراقية بعد عام 2003
اثر المتغير االيراني على العالقات االمريكية ــ
العراقية بعد عام 2003
اثر المتغير االيراني على العالقات االمريكية ــ
العراقية بعد عام 2003
البطالة والعنف السياسي في العراق خالل المدة
 2003ــ(2011دراسة ميدانية)
البطالة والعنف السياسي في العراق خالل المدة
 2003ــ(2011دراسة ميدانية)
البطالة والعنف السياسي في العراق خالل المدة
 2003ــ(2011دراسة ميدانية)
تجربة مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في
العراق بعد عام  ( 2003مجلس محافظة النجف
االشرف انموذجا)
تجربة مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في
العراق بعد عام  ( 2003مجلس محافظة النجف
االشرف انموذجا)
تجربة مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في
العراق بعد عام  ( 2003مجلس محافظة النجف
االشرف انموذجا)
الحركات االسالمية واالصالح السياسي في الكويت
1992ــ2011م
الحركات االسالمية واالصالح السياسي في الكويت
1992ــ2011م
الحركات االسالمية واالصالح السياسي في الكويت
1992ــ2011م
التعاقب على السلطة وعدم االستقرار السياسي في
العراق ( 1921ــ)2005

762
763
764
765

767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778

اقبال عطيه جبري الجبوري

1994

منتهى طالب سلمان
معن وعد هللا جار هللا
المعاضيدي
اشواق جاسم جعفر
السالمي

2002
1994

احمد عبد جاسم عبدهللا
الجنابي
زهراء عبدالجليل حسيب
الضيائي
زهراء عبدالجليل حسيب
الضيائي
زهراء عبدالجليل حسيب
الضيائي
ميثم عنيدي علي حسين
العبادي
ميثم عنيدي علي حسين
العبادي
ميثم عنيدي علي حسين
العبادي
حيدر عبداللطيف موسى
التميمي

2006
2001
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

حيدر عبداللطيف موسى
التميمي

2013

حيدر عبداللطيف موسى
التميمي

2013

حازم حميد جبر

2013

حازم حميد جبر

2013

حازم حميد جبر

2013

جاسم محمد دايش

2013

779
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782
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793
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التعاقب على السلطة وعدم االستقرار السياسي في
العراق ( 1921ــ)2005
التعاقب على السلطة وعدم االستقرار السياسي في
العراق ( 1921ــ)2005
دور السلطة التشريعية في صنع السياسات العامة في
جمهورية العراق بعد عام2003دراسة في المعوقات
دور السلطة التشريعية في صنع السياسات العامة في
جمهورية العراق بعد عام2003دراسة في المعوقات
دور السلطة التشريعية في صنع السياسات العامة في
جمهورية العراق بعد عام2003دراسة في المعوقات
التوجهات السياسية واالقتصادية التركية حيال دول
اسيا الوسطى بعد الحرب الباردة وافاقها المستقبلية
التوجهات السياسية واالقتصادية التركية حيال دول
اسيا الوسطى بعد الحرب الباردة وافاقها المستقبلية
التوجهات السياسية واالقتصادية التركية حيال دول
اسيا الوسطى بعد الحرب الباردة وافاقها المستقبلية
الدور االقليمي لتركيا بين محددات الناتو والتطلع
القومي
الدور االقليمي لتركيا بين محددات الناتو والتطلع
القومي
الدور االقليمي لتركيا بين محددات الناتو والتطلع
القومي
االستراتيجية الروسية تجاه منطقة اسيا الوسطى
(االرث والمستقبل)
االستراتيجية الروسية تجاه منطقة اسيا الوسطى
(االرث والمستقبل)
االستراتيجية الروسية تجاه منطقة اسيا الوسطى
(االرث والمستقبل)
القومية في عصر العولمة القومية الكوردية انموذجا

جاسم محمد دايش

2013

جاسم محمد دايش

2013

مجيد نجف زوار علي

2013

مجيد نجف زوار علي

2013

مجيد نجف زوار علي

2013

سرمد خليل ابراهيم البياتي

2013

سرمد خليل ابراهيم البياتي

2013

سرمد خليل ابراهيم البياتي

2013

نضال جهاد حميد العبيدي

2013

نضال جهاد حميد العبيدي

2013

نضال جهاد حميد العبيدي

2013

سهى مصطفى جابر زاجي
الموسوي
سهى مصطفى جابر زاجي
الموسوي
سهى مصطفى جابر زاجي
الموسوي
بشنيوان حمه سعيد محمد
امين
علي زياد عبدهللا فتحي
سياسة القوة االمريكية في النظام الدولي للمدة
العلي
2000ــ 2012
علي زياد عبدهللا فتحي
سياسة القوة االمريكية في النظام الدولي للمدة
العلي
2000ــ 2012
علي زياد عبدهللا فتحي
سياسة القوة االمريكية في النظام الدولي للمدة
العلي
2000ــ 2012
مكانة العامل الديني في التفكير االستراتيجي االمريكي حيدر حمزة مهدي الشريفي
اليمين المحافظ انموذجا
مكانة العامل الديني في التفكير االستراتيجي االمريكي حيدر حمزة مهدي الشريفي

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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802
803
804
805
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807
808
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اليمين المحافظ انموذجا
مكانة العامل الديني في التفكير االستراتيجي االمريكي حيدر حمزة مهدي الشريفي
اليمين المحافظ انموذجا
انسجام سعيد جاسم حمد
الستراتيجية االمريكية تجاه المنطقة العربية للمدة
( 2001ــ )2012دراسة في ابعادها السياسية
واالقتصادية)
انسجام سعيد جاسم حمد
الستراتيجية االمريكية تجاه المنطقة العربية للمدة
( 2001ــ )2012دراسة في ابعادها السياسية
واالقتصادية)
انسجام سعيد جاسم حمد
الستراتيجية االمريكية تجاه المنطقة العربية للمدة
( 2001ــ )2012دراسة في ابعادها السياسية
واالقتصادية)
هناء حسن عبيد نصرهللا
اثر المتغير االمريكي في العالقات العراقية االيرانية
الفرنجي
(2003ــ)2011
حسن عادل محمد
الدور السياسي للمؤسسة العسكرية التركية في عهد
حزب العدالة والتنمية
حسن عادل محمد
الدور السياسي للمؤسسة العسكرية التركية في عهد
حزب العدالة والتنمية
حسن عادل محمد
الدور السياسي للمؤسسة العسكرية التركية في عهد
حزب العدالة والتنمية
السياسة الخارجية االمريكية حيال العراف منذ احداث مصطفى غيثان عبدالجبار
حمزة
2اب 1990وافاق المستقبل
السياسة الخارجية االمريكية حيال العراف منذ احداث مصطفى غيثان عبدالجبار
حمزة
2اب 1990وافاق المستقبل
السياسة الخارجية االمريكية حيال العراف منذ احداث مصطفى غيثان عبدالجبار
حمزة
2اب 1990وافاق المستقبل
منى حبيب احمد العبيدي
دور العامل االقتصادي في ديناميات التنافس االقليمي
لدول مختارة السعودية ايران تركيا
منى حبيب احمد العبيدي
دور العامل االقتصادي في ديناميات التنافس االقليمي
لدول مختارة السعودية ايران تركيا
منى حبيب احمد العبيدي
دور العامل االقتصادي في ديناميات التنافس االقليمي
لدول مختارة السعودية ايران تركيا
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( 2001ــ )2012دراسة في ابعادها السياسية
واالقتصادية)
الستراتيجية االمريكية تجاه المنطقة العربية للمدة
( 2001ــ )2012دراسة في ابعادها السياسية
واالقتصادية)
اثر المتغير االمريكي في العالقات العراقية االيرانية
(2003ــ)2011
الدور السياسي للمؤسسة العسكرية التركية في
عهد حزب العدالة والتنمية
الدور السياسي للمؤسسة العسكرية التركية في
عهد حزب العدالة والتنمية
الدور السياسي للمؤسسة العسكرية التركية في
عهد حزب العدالة والتنمية
السياسة الخارجية االمريكية حيال العراف منذ
احداث 2اب 1990وافاق المستقبل
السياسة الخارجية االمريكية حيال العراف منذ
احداث 2اب 1990وافاق المستقبل
السياسة الخارجية االمريكية حيال العراف منذ
احداث 2اب 1990وافاق المستقبل
دور العامل االقتصادي في ديناميات التنافس
االقليمي لدول مختارة السعودية ايران تركيا
دور العامل االقتصادي في ديناميات التنافس
االقليمي لدول مختارة السعودية ايران تركيا
دور العامل االقتصادي في ديناميات التنافس
االقليمي لدول مختارة السعودية ايران تركيا
السلوك السياسي للمراة العراقية بعد عام 2003
السلوك السياسي للمراة العراقية بعد عام 2003
السلوك السياسي للمراة العراقية بعد عام 2003
االستراتيجية االسرائيلية تجاه افريقيا منطلقات
جديدة
االستراتيجية االسرائيلية تجاه افريقيا منطلقات
جديدة
االستراتيجية االسرائيلية تجاه افريقيا منطلقات
جديدة
أزمة الشرعية في االنظمة السياسية العربية(مصر
انموذجا)
أزمة الشرعية في االنظمة السياسية العربية(مصر
انموذجا)
أزمة الشرعية في االنظمة السياسية العربية(مصر

انسجام سعيد جاسم حمد

2013

هناء حسن عبيد نصرهللا
الفرنجي
حسن عادل محمد

2013
2013

حسن عادل محمد

2013

حسن عادل محمد

2013

مصطفى غيثان عبدالجبار حمزة

2013

مصطفى غيثان عبدالجبار حمزة

2013

مصطفى غيثان عبدالجبار حمزة

2013

منى حبيب احمد العبيدي

2013

منى حبيب احمد العبيدي

2013

منى حبيب احمد العبيدي

2013

طيف مكي عبدالخالق العزاوي
طيف مكي عبدالخالق العزاوي
طيف مكي عبدالخالق العزاوي
مناسك عبدالوهاب حكمت
عبدالقادر
مناسك عبدالوهاب حكمت
عبدالقادر
مناسك عبدالوهاب حكمت
عبدالقادر
عمار ظافر محي الدين

2013
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2013

عمار ظافر محي الدين

2013

عمار ظافر محي الدين

2013
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2013
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انموذجا)
تأثير القوى الصاعدة على المكانة العالمية لالقتصاد
االمريكي
تأثير القوى الصاعدة على المكانة العالمية لالقتصاد
االمريكي
تأثير القوى الصاعدة على المكانة العالمية لالقتصاد
االمريكي
دور التدخل الحكومى فى احداث االستقرار
االقتصادى العراقى للمدة()2011_2003

826

دور التدخل الحكومى فى احداث االستقرار
االقتصادى العراقى للمدة()2011_2003
دور التدخل الحكومى فى احداث االستقرار
االقتصادى العراقى للمدة()2011_2003
دور مراكز البحوث االستراتيجية فى تخطيط
السياسة الخارجية االمريكية(العراق انموذجا)
مكانة اسرائيل فى االستراتيجية االمريكية حيال
الشرق االوسط بعد عام 2001
مكانة اسرائيل فى االستراتيجية االمريكية حيال
الشرق االوسط بعد عام 2001

831

مكانة اسرائيل فى االستراتيجية االمريكية حيال
الشرق االوسط بعد عام 2001
الدرع الصاروخى وميزان القوى االستراتيجى
الدرع الصاروخى وميزان القوى االستراتيجى
الدرع الصاروخى وميزان القوى االستراتيجى
العالقات المصرية_االسرائيلية دراسة فى االبعاد
السياسية واالقتصادية منذ عام  2000وافاقها
المستقبلية
العالقات المصرية_االسرائيلية دراسة فى االبعاد
السياسية واالقتصادية منذ عام  2000وافاقها
المستقبلية
العالقات المصرية_االسرائيلية دراسة فى االبعاد
السياسية واالقتصادية منذ عام  2000وافاقها
المستقبلية
مشكلة الفساد فى العراق واليات هيئة النزاهة فى
مكافحتة
مشكلة الفساد فى العراق واليات هيئة النزاهة فى
مكافحتة
مشكلة الفساد فى العراق واليات هيئة النزاهة فى
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آنس رياض جواد

2013

آنس رياض جواد

2013

آنس رياض جواد

2013

عبد القادر نايف تاية كمر

2013

عبد القادر نايف تاية كمر

2013

عبد القادر نايف تاية كمر

2013

رندة علوان حسين على

2013

على جبار حافظ الربيعى

2013

على جبار حافظ الربيعى

2013

على جبار حافظ الربيعى

2013

عباس جبار حاتم المحمداوى
عباس جبار حاتم المحمداوى
عباس جبار حاتم المحمداوى
سعيد خليل حمد
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سعيد خليل حمد

2013

سعيد خليل حمد

2013

حيدر علي عبد هللا

2013

حيدر علي عبد هللا

2013

حيدر علي عبد هللا

2013
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مكافحتة
السياسة الخارجية الفرنسية تجاه القضايا العربية
في عهد نيكوال ساركوزي
اشكالية االمن االقليمي لدول مجلس التعاون
الخليجي منذ عام 1990
اشكالية االمن االقليمي لدول مجلس التعاون
الخليجي منذ عام 1990
اشكالية االمن االقليمي لدول مجلس التعاون
الخليجي منذ عام 1990
العالقات التركية االسرائيلة بعد عام2002
العالقات التركية االسرائيلة بعد عام2002
العالقات التركية االسرائيلة بعد عام2002
مدرك االمن القومي في االستراتيجية االمريكية بعد
2003
مدرك االمن القومي في االستراتيجية االمريكية بعد
2003
مدرك االمن القومي في االستراتيجية االمريكية بعد
2003
العالقات االقتصادية الصينية االفريقية السودان
وجنوب السودان انموذجا
العالقات االقتصادية الصينية االفريقية السودان
وجنوب السودان انموذجا
العالقات االقتصادية الصينية االفريقية السودان
وجنوب السودان انموذجا
السياسة الخارجية االيرانية تجاه الخليج العربي منذ
عام  2003وافاق المستقبل
السياسة الخارجية االيرانية تجاه الخليج العربي منذ
عام  2003وافاق المستقبل
السياسة الخارجية االيرانية تجاه الخليج العربي منذ
عام  2003وافاق المستقبل
االتحاد االفريقي ودوره في حل المشكالت السودانية
( دار فور انموذجا )
العالقات االمريكية البكستانية مرحلة ما بعد الحرب
الباردة
دور الطاقة الناضبة في رسم مالمح الصراعات
االقليمية (الشرق االوسط انموذجا)
دور الطاقة الناضبة في رسم مالمح الصراعات
االقليمية (الشرق االوسط انموذجا)
دور الطاقة الناضبة في رسم مالمح الصراعات

اماني خالد عبد الهادي الزهيري

2013

بسمة عبد المحسن سعيد

2013

بسمة عبد المحسن سعيد

2013

بسمة عبد المحسن سعيد

2013

روى خليل سعيد
روى خليل سعيد
روى خليل سعيد
اسراء قاسم غانم خلف

2013
2013
2013
2013

اسراء قاسم غانم خلف

2013

اسراء قاسم غانم خلف

2013

شهد جمال محمد امين

2013

شهد جمال محمد امين

2013

شهد جمال محمد امين

2013

نشوان عالء حسين

2013

نشوان عالء حسين

2013

نشوان عالء حسين

2013

امل فاروق ابراهيم

2013

االء حسين محمد المكصوصي

2013

زياد عبد الرحمن علي محمود
الكوران
زياد عبد الرحمن علي محمود
الكوران
زياد عبد الرحمن علي محمود
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877
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االقليمية (الشرق االوسط انموذجا)
االمن القومي االمريكي والتغير في المنتطقة العربية
االمن القومي االمريكي والتغير في المنتطقة العربية
االمن القومي االمريكي والتغير في المنتطقة العربية
واقع العالقات الروسية – االيرانية وافاقها
المستقبلية
االبعاد السياسية واالقتصادية لالحتالل االمريكي
للعراق وانعكاستها على دول الجوار
االبعاد السياسية واالقتصادية لالحتالل االمريكي
للعراق وانعكاستها على دول الجوار
االبعاد السياسية واالقتصادية لالحتالل االمريكي
للعراق وانعكاستها على دول الجوار
صياغة استراتيجية االمن الوطني العراقي (دراسة
مستقبلية )
صياغة استراتيجية االمن الوطني العراقي (دراسة
مستقبلية )
صياغة استراتيجية االمن الوطني العراقي (دراسة
مستقبلية )
مشاريع الشراكة االوربية المتوسطية (دراسة في
االحتماالت المستقبلية )
ادارة االزمة في المدرك االستراتيجي االسرائيلي
ادارة االزمة في المدرك االستراتيجي االسرائيلي
ادارة االزمة في المدرك االستراتيجي االسرائيلي
التوظيف السياسي للمحكمة الجنائية الدولية دراسة
حالة السودان
السياسة االقليمية للصين بعد الحرب الباردة
السياسة االقليمية للصين بعد الحرب الباردة
السياسة االقليمية للصين بعد الحرب الباردة
منظمات المجتمع المدني تنمية الوعي الديمقراطي
في العراق بعد عام 2003
منظمات المجتمع المدني تنمية الوعي الديمقراطي
في العراق بعد عام 2003
منظمات المجتمع المدني تنمية الوعي الديمقراطي
في العراق بعد عام 2003
واقع العالقة بين السلطات النظام السياسي االردني
واقع العالقة بين السلطات النظام السياسي االردني
واقع العالقة بين السلطات النظام السياسي االردني
العالقات االمريكية _المصرية بعد 2001
العالقات االمريكية _المصرية بعد 2001

الكوران
ثائر خليل حمد
ثائر خليل حمد
ثائر خليل حمد
مصطفى سلمان علوان العبودي
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2013

جعفر بهلول جابر الحسيناوي

2013

جعفر بهلول جابر الحسيناوي

2013

جعفر بهلول جابر الحسيناوي

2013

اياد نوري جاسم

2013

اياد نوري جاسم

2013

اياد نوري جاسم

2013

بان صباح جمعة

2013

زهراء صالح مهدي
زهراء صالح مهدي
زهراء صالح مهدي
ميعاد عبد الرزاق عبد الوهاب

2013
2013
2013
2013

نور احمد عبد الحسين
نور احمد عبد الحسين
نور احمد عبد الحسين
زهراء كاظم هاشم

2013
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زهراء كاظم هاشم

2013

زهراء كاظم هاشم

2013

حسين جبار مسلم
حسين جبار مسلم
حسين جبار مسلم
مصطفى اديب حميد عبد الربيعى
مصطفى اديب حميد عبد الربيعى
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2014
2014
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898
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العالقات االمريكية_المصرية بعد 2001
النشئة السياسية في اسرائيل تأثير االحزاب
االسرائيلية انموذجا
النشئة السياسية في اسرائيل تأثير االحزاب
االسرائيلية انموذجا
النشئة السياسية في اسرائيل تأثير االحزاب
االسرائيلية انموذجا
الية صنع السياسة العانة في النظام السياسي
البرلماني (دراسة حالة العراق بعد )2003
الية صنع السياسة العانة في النظام السياسي
البرلماني (دراسة حالة العراق بعد )2003
الية صنع السياسة العانة في النظام السياسي
البرلماني (دراسة حالة العراق بعد )2003
التحول الديمقراطي لنظام السياسي في العراق
واليمن بعد عام 2003
الحكومات االئتالفية وظاهرة عدم االستقرار
الحكومي في اسرائيل
الحكومات االئتالفية وظاهرة عدم االستقرار
الحكومي في اسرائيل
الحكومات االئتالفية وظاهرة عدم االستقرار
الحكومي في اسرائيل
العالقات العراقية التركية بعد عام ( 2003دراسة
في ابعادها السياسية وواالقتصادية)
العالقات العراقية التركية بعد عام ( 2003دراسة
في ابعادها السياسية وواالقتصادية)
العالقات العراقية التركية بعد عام ( 2003دراسة
في ابعادها السياسية وواالقتصادية)
تداول السلطة بين االصالحيين والمحافظين فى
جمهورية ايران االسالمية
االحزاب السياسية في الهند واثرها في بنية النظام
السياسي المعاصر(نظم)
سياسة العراق الخارجية تجاه المنطقة العربية
(2005ــ )2012
سلطات الرئيس االمريكي في الظروف االستثنائية
في الدستور
االىستراتيجية االمريكية تجاة منطقة القرن االفريقى
بعد2001
االستراتيجية االمريكية تجاة منطقة القرن االفريقى
بعد 2001

مصطفى اديب حميد عبد الربيعى
وسام حسين علي العيثاوي

2014
2014

وسام حسين علي العيثاوي

2014

وسام حسين علي العيثاوي

2014

علي حسين حسن سفيح
الساعدي
علي حسين حسن سفيح
الساعدي
علي حسين حسن سفيح
الساعدي
عبدالكريم عبدالصاحب حسن
دروش الحمداني
ناصر كاظم خلف

2013

20144

ناصر كاظم خلف

20144

ناصر كاظم خلف

2014

شهد عادل صبحي العبيدي

2014

شهد عادل صبحي العبيدي

2014

شهد عادل صبحي العبيدي

2014

حسين على مكطوف طاهر
االسدي
سحر عبدالسادة دريعي علي
العيساوي
عدنان هادي نور علي االسدي

2014

2014

عماد نهاد عبدالواحد عبدالقادر

2014

اسراء رشيد عبد اللة البياتى

2014

اسراء رشيد عبد اللة البياتى

2014

2013
2013
2014

2014
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االىستراتيجية االمريكية تجاة منطقة القرن االفريقى
بعد2001
حوار الحضارات بين مشروع الهيمنة االمريكى
واالصولية االسالمية
حوار الحضارات بين مشروع الهيمنة االمريكى
واالصولية االسالمية
حوار الحضارات بين مشروع الهيمنة االمريكى
واالصولية االسالمية
المجال الحيوى لروسيا االتحادية في اطار دورها
االقليمي
دور االستثمار االجنبي في تطوير االقتصاد التركي
بعد عام 2002
دور االستثمار االجنبي في تطوير االقتصاد التركي
بعد عام 2002
دور االستثمار االجنبي في تطوير االقتصاد التركي
بعد عام 2002
التنافس االقتصادي الفرنسي االمريكي على بعض
دول المغرب العربي بعد الحرب الباردة
التنافس االقتصادي الفرنسي االمريكي على بعض
دول المغرب العربي بعد الحرب الباردة
التنافس االقتصادي الفرنسي االمريكي على بعض
دول المغرب العربي بعد الحرب الباردة
االحزاب السياسية والهوية الوطنية في العراق بعد
2003
االحزاب السياسية والهوية الوطنية في العراق بعد
2003
االحزاب السياسية والهوية الوطنية في العراق بعد
2003
االصالح السياسي ومستقبل االنظمة السياسية في
دول الخليج العربي (دراسة حالة المملكة العربية
السعودية )
االصالح السياسي ومستقبل االنظمة السياسية في
دول الخليج العربي (دراسة حالة المملكة العربية
السعودية )
االصالح السياسي ومستقبل االنظمة السياسية في
دول الخليج العربي (دراسة حالة المملكة العربية
السعودية )
اشكالية صياغة الدساتير في الوطن العربي بعد
التغير (تونس أنموذجا)

اسراء رشيد عبد اللة البياتى

2014

حسن سعد عبد الحميد التحافى

2014

حسن سعد عبد الحميد التحافى

2014

حسن سعد عبد الحميد التحافى

2014

هدى مهدي صالح غالي

2014

محمد غسان زالل

2014

محمد غسان زالل

2014

محمد غسان زالل

2014

سلمى عبد الرحيم عبد الحسن

2013

سلمى عبد الرحيم عبد الحسن

2013

سلمى عبد الرحيم عبد الحسن

2013

مريم محمد حسين

2014

مريم محمد حسين

2014

مريم محمد حسين

2014

زيد حسن علي الكرطاني

2014

زيد حسن علي الكرطاني

2014

زيد حسن علي الكرطاني

2014

هدى والي شويع كاظم

2014

926

السياسة الخارجية االيرانية تجاه التغير في الوطن
العربي
االستراتيجية االمريكية حيال السودان بعد اتفاق
السالم الشامل
االستراتيجية االمريكية حيال السودان بعد اتفاق
السالم الشامل
االستراتيجية االمريكية حيال السودان بعد اتفاق
السالم الشامل
مؤسسات المجتمع المدني والعنف في العراق بعد
2003
مؤسسات المجتمع المدني والعنف في العراق بعد
2003
مؤسسات المجتمع المدني والعنف في العراق بعد
2003
الحقوق السياسية في العراق 2010-1986
الحقوق السياسية في العراق 2010-1986
الحقوق السياسية في العراق 2010-1986
العالقات االمريكية الصينية ()2000-2012
العالقات االمريكية الصينية ()2000-2012
العالقات االمريكية الصينية ()2000-2012
تركيا والمتغيرات االقليمية في الشرق االوسط
(سوريا انموذجا )
تركيا والمتغيرات االقليمية في الشرق االوسط
(سوريا انموذجا )
تركيا والمتغيرات االقليمية في الشرق االوسط
(سوريا انموذجا )
البرنامج النووى االيرانى والوكالة الدولية للطاقة
الذرية
البرنامج النووى االيرانى والوكالة الدولية للطاقة
الذرية

944

البرنامج النووى االيرانى والوكالة الدولية للطاقة
الذرية
الردع النووى االسرائيلى فى ضوء المتغيرات
االقليمية(الواقع والمستقبل)
الردع النووى االسرائيلى فى ضوء المتغيرات
االقليمية(الواقع والمستقبل)
الردع النووى االسرائيلى فى ضوء المتغيرات
االقليمية(الواقع والمستقبل)

927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943

945
946
947

رائد حسن زغير

2014

سهى سامي حسين

2014

سهى سامي حسين

2014

سهى سامي حسين

2014

ياسر خالد ياسر الخفاجي

2014

ياسر خالد ياسر الخفاجي

2014

ياسر خالد ياسر الخفاجي

2014

عطور حسين علي الموسوي
عطور حسين علي الموسوي
عطور حسين علي الموسوي
شهد وليد خالد
شهد وليد خالد
شهد وليد خالد
باسم خميس خير هللا

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

باسم خميس خير هللا

2014

باسم خميس خير هللا

2014

صفا رشيد برع الدليمى

2014

صفا رشيد برع الدليمى

2014

صفا رشيد برع الدليمى

2014

شجاع عدى محمد الحمادى

2014

شجاع عدى محمد الحمادى

2014

شجاع عدى محمد الحمادى

2014

948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968

جوان علي مهدي
جوان علي مهدي
جوان علي مهدي
محمد علي سلمان العبيدي

تأثير الطاقة على االمن االسرائيلي  1990ــ 2010
تأثير الطاقة على االمن االسرائيلي  1990ــ 2010
تأثير الطاقة على االمن االسرائيلي  1990ــ 2010
حق تقرير المصير واثره على االمن االقليمي
(جنوب السودان انموذجا)
محمد علي سلمان العبيدي
حق تقرير المصير واثره على االمن االقليمي
(جنوب السودان انموذجا)
محمد علي سلمان العبيدي
حق تقرير المصير واثره على االمن االقليمي
(جنوب السودان انموذجا)
معتز اسماعيل خلف الصبيحي
صنع القرار السياسي في الديمقراطيات التوافقية
(العراق انموذجا)
معتز اسماعيل خلف الصبيحي
صنع القرار السياسي في الديمقراطيات التوافقية
(العراق انموذجا)
معتز اسماعيل خلف الصبيحي
صنع القرار السياسي في الديمقراطيات التوافقية
(العراق انموذجا)
احمد يوسف كيطان الجميلي
متغيرات البيئة الداخلية والسياسة الخارجية التركية
بعد عام 2002
احمد يوسف كيطان الجميلي
متغيرات البيئة الداخلية والسياسة الخارجية التركية
بعد عام 2002
احمد يوسف كيطان الجميلي
متغيرات البيئة الداخلية والسياسة الخارجية التركية
بعد عام 2002
التنافس التركي ــ االيراني وتاثيره على العراق بعد ندى عليوي لعيبي حسن العبودي
عام ( 2003المستنصرية)
عبدالزهرة صاحب علي
السياسة الخارجية التركية تجاه التغيير في العالم
الكريماوي
العربي
محمد قاسم هادي المفرجي
التخطيط االستراتيجي واثره في صنع القرار
االمريكي االنسحاب من العر اق انموذجا
محمد قاسم هادي المفرجي
التخطيط االستراتيجي واثره في صنع القرار
االمريكي االنسحاب من العر اق انموذجا
محمد قاسم هادي المفرجي
التخطيط االستراتيجي واثره في صنع القرار
االمريكي االنسحاب من العر اق انموذجا
عبداالمير عبدالواحد فليح
التدخل الدولى االنساني ومبدا السيادة الوطنية بعد
الحرب الباردة (العراق انموذجا)
عبداالمير عبدالواحد فليح
التدخل الدولى االنساني ومبدا السيادة الوطنية بعد
الحرب الباردة (العراق انموذجا)
عبداالمير عبدالواحد فليح
التدخل الدولى االنساني ومبدا السيادة الوطنية بعد
الحرب الباردة (العراق انموذجا)
سداد نوري جاسم العيساوي
العالقات الروسية ــ الصينية للمدة من  2000ــ
2012

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988

العالقات الروسية ــ الصينية للمدة من  2000ــ
2012
العالقات الروسية ــ الصينية للمدة من  2000ــ
2012
الدور االمنى_العسكرى االمريكى الجديد فى
افريقيا()2012_1991
االتحاد االوربى واالداء االستراتيجى االلمانى بعد
الحرب الباردة
االتحاد االوربى واالداء االستراتيجى االلمانى بعد
الحرب الباردة
االتحاد االوربى واالداء االستراتيجى االلمانى بعد
الحرب الباردة
السياسة الخارجية االمريكية حيال
تركيا()2012_2002
السياسة الخارجية االمريكية حيال
تركيا()2012_2002
السياسة الخارجية االمريكية حيال
تركيا()2012_2002
الدور االمنى_العسكرى االمريكى الجديد فى
()2012_1991
تجربة التناوب السلمى على السلطة فى المغرب
وافاق المستقبل
السياسة الخارجية الروسية حيال اقليم اوراسيا بعد
الحرب لباردة
السياسة الخارجية الروسية حيال اقليم اوراسيا بعد
الحرب الباردة
السياسة الخارجية الروسية حيال اقليم اوراسيا بعد
الحرب لباردة
دور المؤسسة العسكرية في النظام السياسي
االسرائيلي بعد عام 2006
دور المؤسسة العسكرية في النظام السياسي
االسرائيلي بعد عام 2006
دور المؤسسة العسكرية في النظام السياسي
االسرائيلي بعد عام 2006
وسائل االتصال وصنع القرارالسياسى(دراسة حالة
مصر)
وسائل االتصال وصنع القرارالسياسى(دراسة حالة
مصر)
وسائل االتصال وصنع القرارالسياسى(دراسة حالة

سداد نوري جاسم العيساوي

2014

سداد نوري جاسم العيساوي

2014

بان عالء كشكول جواد

2014

انمار على ابراهيم محمد
الزهيرى
انمار على ابراهيم محمد
الزهيرى
انمار على ابراهيم محمد
الزهيرى
هدى نبيل كاظم

2014

2014

هدى نبيل كاظم

2014

هدى نبيل كاظم

2014

بان عالء كشكول جواد

2014

احمد حميد عباس سعيد
االرناؤوطى
ريام على حسين

2014
2014

ريام على حسين

2014

ريام على حسين

2014

محمد ارمين كرانيت

2014

محمد ارمين كرانيت

2014

محمد ارمين كرانيت

2014

عالء عمر محمد

2014

عالء عمر محمد

2014

عالء عمر محمد

2014

2014
2014

989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

مصر)
التغيير السياسى المصرى وانعكاساتة على(اسرائيل) سند وليد سعيد نعمان العبيدى
مستقبل الدور االمريكي في النظام السياسي الدولي نوال عبدالسادة كريم الصبيحاوي
معمر منعم صاحي العمار
الدولة واستراتيجية ادارة التغيير
معمر منعم صاحي العمار
الدولة واستراتيجية ادارة التغيير
معمر منعم صاحي العمار
الدولة واستراتيجية ادارة التغيير
محمد جاسم محمد
االمن القومي االمريكي ومكافحة االرهاب دراسة
مستقبلية
محمد جاسم محمد
االمن القومي االمريكي ومكافحة االرهاب دراسة
مستقبلية
محمد جاسم محمد
االمن القومي االمريكي ومكافحة االرهاب دراسة
مستقبلية
مياسة اكرم خزعل
العالقات التركية ــ االسرائيلية ((دراسة في االبعاد
االقتصادية والسياسية )) للمدة 1996ــ 2012
مياسة اكرم خزعل
العالقات التركية ــ االسرائيلية ((دراسة في االبعاد
االقتصادية والسياسية )) للمدة 1996ــ 2012
مياسة اكرم خزعل
العالقات التركية ــ االسرائيلية ((دراسة في االبعاد
االقتصادية والسياسية )) للمدة 1996ــ 2012
نور على صكب
الدور االمريكى تجاة التغيير فى العالم العربى(مصر
انموذجا)
نور صالح احمد
التكامل االقتصادى بين دول حوض النيل(الفرص
والتحديات)
نور صالح احمد
التكامل االقتصادى بين دول حوض النيل(الفرص
والتحديات)
نور صالح احمد
التكامل االقتصادى بين دول حوض النيل(الفرص
والتحديات)
ظاهرة اليمين المتطرف في اوربا دراسة سياسية ــ سعيد كاظم احمد بشارة علي نور
اجتماعية في االسباب واالبعاد (الجامعة
المستنصرية)
اسعد نبيل محمد علي
االستراتيحية التركية حيال الدول العربية بعد عام
 (( 2002العراق وسوريا انموذجا))
اسعد نبيل محمد علي
االستراتيحية التركية حيال الدول العربية بعد عام
 (( 2002العراق وسوريا انموذجا))
اسعد نبيل محمد علي
االستراتيحية التركية حيال الدول العربية بعد عام
 (( 2002العراق وسوريا انموذجا))
سوسن محمد علي المسلماوي
دور رئيس الوزراء في النظام السياسي الياباني
رشا رعد حميد شنشول
مستقبل الدولة الوطنية في العراق
السلطاني
رشا رعد حميد شنشول
مستقبل الدولة الوطنية في العراق

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

1011

مستقبل الدولة الوطنية في العراق

1012

التعددية السياسية واثرها في اداء البر لماني
العراقي بعد عام2003
التعددية السياسية واثرها في اداء البر لماني
العراقي بعد عام2003
التعددية السياسية واثرها في اداء البر لماني
العراقي بعد عام2003
دور السلطة التشريعية في النظام السياسي االلماني
االهمية االسترتيجية لمنطقة البلقان في السياسية
الدولية
ايران وآمن الطاقة دراسة (جيوستراتيجية)

1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034

ايران وآمن الطاقة دراسة (جيوستراتيجية)
دور الالمركزية فى تحقيق التبمية االقتصادية
المحلية (نماذج من دول مختارة بضمنها العراق)
دور الالمركزية فى تحقيق التنمية االقتصادية
المحلية (نماذج من دول مختارة بضمنها العراق)
دور الالمركزية فى تحقيق التنمية االقتصادية
المحلية (نماذج من دول مختارة بضمنها العراق)
القوة الناعمة واثرها فى مستقبل الهيمنة االمريكية
القوة الناعمة واثرها فى مستقبل الهيمنة االمريكية
القوة الناعمة واثرها فى مستقبل الهيمنة االمريكية
سياسة االمن الوطنى فى العراق بعد 2003
سياسة االمن الوطنى فى العراق بعد 2003
سياسة االمن الوطنى فى العراق بعد 2003
اشكالية العالقة بين المؤسسات االتحادية
والمؤسسات المحلية فى العراق فى العراق وفق
دستور 2005
متغير الطاقة في السياسة الخارجية االمريكية بعد
عام (2000النفط انموذجا)
متغير الطاقة في السياسة الخارجية االمريكية بعد
عام (2000النفط انموذجا)
متغير الطاقة في السياسة الخارجية االمريكية بعد
عام (2000النفط انموذجا)
توظيف القوة الناعمة في السياسة الخارجية
االمريكية اتجاه الشرق االوسط
– INDIA”S GLobal profile in the post

السلطاني
رشا رعد حميد شنشول
السلطاني
علي مراد كاظم العبادي

2014

علي مراد كاظم العبادي

2014

علي مراد كاظم العبادي

2014

سمير محمود جاسم
غدير عبدالرسول شواي حاتم
فيهود السوداني
حسنين عبدالرضا حسن

2014
2014

حسنين عبدالرضا حسن
رياض حسين خليل التميمى

2014

2014
2014
2014
2014

رياض حسين خليل التميمى

2014

رياض حسين خليل التميمى

2014

علي محمد امنيف
علي محمد امنيف
علي محمد امنيف
على عبد الهادى المعمورى
على عبد الهادى المعمورى
على عبد الهادى المعمورى
قيصر مجيد عابد العامري

2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015

محمد حودت عامر

2015

محمد حودت عامر

2015

محمد حودت عامر

2015

مصطفى احمد جاسم العبيدي

2014

MOHADA NADA

2012

1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051

cold Wer
الواليات المتحدة االمريكية ومستقبل االقليات في
منطقة ا الشرق االوسط بعد عام (2003الكرد
انموذجا)
الواليات المتحدة االمريكية ومستقبل االقليات في
منطقة ا الشرق االوسط بعد عام (2003الكرد
انموذجا)
الواليات المتحدة االمريكية ومستقبل االقليات في
منطقة ا الشرق االوسط بعد عام (2003الكرد
انموذجا)
دور االحزاب في التنمية السياسية ( المغرب
انموذجا)
االداء السياسي الخارجي للرئيس جورج ووكر بوش
والرئيس باراك اوباما دراسة مقارنة وفق المنهج
السلوكي
االستراتيجية االمريكية حيال دول مجلس التعاون
الخليجي بعد 2001م
االستراتيجية االمريكية حيال دول مجلس التعاون
الخليجي بعد 2001م
االستراتيجية االمريكية حيال دول مجلس التعاون
الخليجي بعد 2001م
واقع ومستقبل الصراع االيراني الصهيوني وآثره
على المشرق العربي
دور النظام السياسي في النشئة السياسية في العراق
بعدعام 2003
دور النظام السياسي في النشئة السياسية في العراق
بعدعام 2003
دور النظام السياسي في النشئة السياسية في العراق
بعدعام 2003
دور المبادرات السلمية في ادارة العالقات الدولية
روسيا االتحادية انموذجا
آثر العالقات االسرائيلية ــ الهندية على االمن
القومي الباكستاني
آثر العالقات االسرائيلية ــ الهندية على االمن
القومي الباكستاني
آثر العالقات االسرائيلية ــ الهندية على االمن
القومي الباكستاني
االحزاب السياسية واالنتماءات التقليدية في دول
المشرق العربي دراسة حالة العراق

Jadaanمهند ندا جدعان
توفيق جبار عبود العزاوي

2014

توفيق جبار عبود العزاوي

2014

توفيق جبار عبود العزاوي

2014

فرح كريم ماذي بدن

2015

منار عزالدين محمود حسين
الجاف

2015

صدام حسين خلف درباش
العيساوي
صدام حسين خلف درباش
العيساوي
صدام حسين خلف درباش
العيساوي
وسام شاكر مطشر السراي

2015

2015

رقية كريم جارهللا ياسر

2015

رقية كريم جارهللا ياسر

2015

رقية كريم جارهللا ياسر

2015

حميد نعمة عيدان جلود

2015

ابتهال مالك جليل محمد

2015

ابتهال مالك جليل محمد

2015

ابتهال مالك جليل محمد

2015

آماني هاشم لطيف

2015

2015
2015
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آماني هاشم لطيف

االحزاب السياسية واالنتماءات التقليدية في دول
المشرق العربي دراسة حالة العراق
آماني هاشم لطيف
االحزاب السياسية واالنتماءات التقليدية في دول
المشرق العربي دراسة حالة العراق
مناف نزار احمد
مكانة اوراسيا في االستراتبجبة الشاملة الواليات
المتحدة وآفاق المستقبل
مناف نزار احمد
مكانة اوراسيا في االستراتبجبة الشاملة الواليات
المتحدة وآفاق المستقبل
مناف نزار احمد
مكانة اوراسيا في االستراتبجبة الشاملة الواليات
المتحدة وآفاق المستقبل
دعاء عبدالمنعم خفي
االستراتيجية االمريكية والنفط العراقي بعد عام
(2003دراسة في االدراك والتوظيف)
دعاء عبدالمنعم خفي
االستراتيجية االمريكية والنفط العراقي بعد عام
(2003دراسة في االدراك والتوظيف)
دعاء عبدالمنعم خفي
االستراتيجية االمريكية والنفط العراقي بعد عام
(2003دراسة في االدراك والتوظيف)
دعاء حمادي صالح النداوي
المكانة االستراتيجية لجمهوريات اسيا الوسطى
االسالمية واثرها في السياسة الدولية
عبير عبدالحسين محمد جاسم
دور القبيلة في الحياة السياسية في العراق بعدعام
2003
أسامة محمد صاحب
تجربة ادارة االقليم في النظام االتحادي العراقي
(منظور تنموي)
أسامة محمد صاحب
تجربة ادارة االقليم في النظام االتحادي العراقي
(منظور تنموي)
أسامة محمد صاحب
تجربة ادارة االقليم في النظام االتحادي العراقي
(منظور تنموي)
دعاء عبدالحسين رسن سوادي
ادارة الواليات المتحدة االمريكية لالزمات الدولية
:الحرب على االرهاب انموذجا
مؤمن طارق صالح
رسالة( القوة الناعمة والسياسية الخارجية االمريكية
في عهد الرئيس باراك اوباما)
مؤمن طارق صالح
رسالة( القوة الناعمة والسياسية الخارجية االمريكية
في عهد الرئيس باراك اوباما)
مؤمن طارق صالح
رسالة( القوة الناعمة والسياسية الخارجية االمريكية
في عهد الرئيس باراك اوباما)
شمس ضاري كامل الدليمي
دور الحوكمة في االصالح السياسي (دبي انموذجا)
زينب طالب سلمان احمد الدليمي
العملية التشريعية في النظم البرلمانية االتحادية
(دراسة مقارنة) العراق ــ الهند
كرار ذياب عبد جودة
الواليات المتحدة االمريكية وادارة االزمات الدولية (
االزمة السورية انموذجا

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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الواليات المتحدة االمريكية وادارة االزمات الدولية (
االزمة السورية انموذجا
الواليات المتحدة االمريكية وادارة االزمات الدولية (
االزمة السورية انموذجا
االمن الجماعي بين ميثاق االمم المتحدة والتطبيق
العملي (العراق انموذجا)
االمن الجماعي بين ميثاق االمم المتحدة والتطبيق
العملي (العراق انموذجا)
االمن الجماعي بين ميثاق االمم المتحدة والتطبيق
العملي (العراق انموذجا)
التنافس االيراني ــ التركي في العراق بعد م2003
التنافس االيراني ــ التركي في العراق بعد م2003
التنافس االيراني ــ التركي في العراق بعد م2003
افريقيا في المدرك االستراتيجي الصيني ( القرن
افريقيا انموذجا)
افريقيا في المدرك االستراتيجي الصيني ( القرن
افريقيا انموذجا)
افريقيا في المدرك االستراتيجي الصيني ( القرن
افريقيا انموذجا)
الدوافع السياسية واالقتصادية لهجرة الكفاءات
العربية بعدعام ( 1990العراق انموذجا)
الدوافع السياسية واالقتصادية لهجرة الكفاءات
العربية بعدعام ( 1990العراق انموذجا)
الدوافع السياسية واالقتصادية لهجرة الكفاءات
العربية بعدعام ( 1990العراق انموذجا)
الصين واليوازن االستراتيجى العالمى بعد عام
 2001وافاق المستقبل
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الصين واليوازن االستراتيجى العالمى بعد عام
 2001وافاق المستقبل
الصين واليوازن االستراتيجى العالمى بعد عام
 2001وافاق المستقبل
دور القوى غير الرسمية فى صنع السياسات العامة
فى العراق (2013/2003نظم سياسية)
ايران وامن الطاقة(دراسة جيوستراتيجية)
التنافس االقتصادى السياسى الروسى _االمريكى فى
منطقة الشرق االوسط للمدة  1991ــ  2014وافاق

1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086

1088
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1090
1091

كرار ذياب عبد جودة

2015

كرار ذياب عبد جودة

2015

يعمر ابراهيم حسن

2015

يعمر ابراهيم حسن

2015

يعمر ابراهيم حسن

2015

خالد عدنان صاحب
خالد عدنان صاحب
خالد عدنان صاحب
تغريد صغاء مهدي التميمي

2015
2015
2015
2015

تغريد صغاء مهدي التميمي

2015

تغريد صغاء مهدي التميمي

2015

أحمد فؤاد حسن

2015

أحمد فؤاد حسن

2015

أحمد فؤاد حسن

2015

احمد عبدالجبار عبدهللا

2015

احمد عبدالجبار عبدهللا

2015

احمد عبدالجبار عبدهللا

2015

احمد رسول عبد عجيل الالمى

2015

حسنين عبد الرضا حسن
عمار بهاء الدين شمس الدين

2014
2015

1092
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1094
1095
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1100
1101
102
1103
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المستقبلية
التنافس االقتصادى السياسى الروسى _االمريكى فى
منطقة الشرق االوسط للمدة  1991ــ  2014وافاق
المستقبلية
التنافس االقتصادى السياسى الروسى _االمريكى فى
منطقة الشرق االوسط للمدة  1991ــ  2014وافاق
المستقبلية
دول مجلس التعاون الخليجي في النظام االقليمي
العربي بعدعام 2003
السياسة الروسية اتجاه دول مجلس التعاون
الخليجي
السلوك السياسي الخارجي الروسي تجاه اسيا
الوسطى بعدعام 2000
السلوك السياسي الخارجي الروسي تجاه اسيا
الوسطى بعدعام 2000
السلوك السياسي الخارجي الروسي تجاه اسيا
الوسطى بعدعام 2000
الدور الروسي في الصراعات الدولية الجديدة اهداء
الجامعة المستنصرية العالقات الدولية السياسة
الخارجية
مجلس النواب العراقي واالمة الكويتي  :دراسة
مقارنة في الصالحيات واليات العمل
التنئشة االجتماعية ــ السياسية ودورها في تعزيز
الوحدة الوطنية ((العراق انموذجا))
العدالة والعدالة االجتماعية في فكر االحزاب
السياسية العراقية المعاصرة
العدالة والعدالة االجتماعية في فكر االحزاب
السياسية العراقية المعاصرة
العدالة والعدالة االجتماعية في فكر االحزاب
السياسية العراقية المعاصرة
الثقافة السياسية والتحول الديمقراطي في الوطن
العربي (مصر انموذجا)
السياسية الخارجية االمريكية تجاه ايران في عهد
ادارة اوباما
السياسية الخارجية االمريكية تجاه ايران في عهد
ادارة اوباما
السياسية الخارجية االمريكية تجاه ايران في عهد
ادارة اوباما
تركيا والقضية الفلسطينية منذ2002

عمار بهاء الدين شمس الدين

2015

عمار بهاء الدين شمس الدين

2015

مها سعد عبدالكريم التميمي

2015

فرح هشام عمر عبدالرحمن
الشيخلي
انصاف طالب محمد عبيد

2015
2015

انصاف طالب محمد عبيد

2015

انصاف طالب محمد عبيد

2015

محمد معزز اسكندر

2015

رغدة نبيل فوزي نصرهللا

2015

رائد ربيع فاضل عبدالرزاق

2015

حنين عبداالمير جالب

2015

حنين عبداالمير جالب

2015

حنين عبداالمير جالب

2015

مروة حسام محمد ناجي

2015

ايناس جاسم محمد

2015

ايناس جاسم محمد

2015

ايناس جاسم محمد

2015

محمد هاشم عبدهللا الزوبعي

2015
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1111
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1123
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تركيا والقضية الفلسطينية منذ2002
تركيا والقضية الفلسطينية منذ2002
التنافس االقتصادي االمريكي اروسي االسرائيلي
على كازاخستان للمدة (1991ــ )2012
التنافس االقتصادي االمريكي اروسي االسرائيلي
على كازاخستان للمدة (1991ــ )2012
التنافس االقتصادي االمريكي اروسي االسرائيلي
على كازاخستان للمدة (1991ــ )2012
المجموعات االثنية والمشاركة السياسية في
المشرق العربي(نماذج مختارة)
المجموعات االثنية والمشاركة السياسية في
المشرق العربي(نماذج مختارة)
المجموعات االثنية والمشاركة السياسية في
المشرق العربي(نماذج مختارة)
العالقات العراقية ــ االمريكية دراسة في االبعاد
السياسية واالقتصادية للمدة  2003ــ 2013
العالقات العراقية ــ االمريكية دراسة في االبعاد
السياسية واالقتصادية للمدة  2003ــ 2013
العالقات العراقية ــ االمريكية دراسة في االبعاد
السياسية واالقتصادية للمدة  2003ــ 2013
العالقة بين المؤسسة الدينية والنظام السياسي في
المملكة العربية السعودية
الدور الروسي في ادارة النظام الدولي بعد عام
2001
الدور الروسي في ادارة النظام الدولي بعد عام
2001
الدور الروسي في ادارة النظام الدولي بعد عام
2001
ظاهرة الفساد في العراق بعد التغيير السياسي
دراسة في اثر عدم االستقرار السياسي
دور االحزاب الكردية في العملية السياسية في
العراق بعد عام 2003
العالقات العراقية التركية بعد عام  2003دراسة في
البعد االستراتيجي
العالقات العراقية التركية بعد عام  2003دراسة في
البعد االستراتيجي
العالقات العراقية التركية بعد عام  2003دراسة في
البعد االستراتيجي
التنافس السياسي واالقتصادي االيراني واالسرائيلي

محمد هاشم عبدهللا الزوبعي
محمد هاشم عبدهللا الزوبعي
شفق نجم عبدالوهاب المختار

2015
2015
2015

شفق نجم عبدالوهاب المختار

2015

شفق نجم عبدالوهاب المختار

2015

سعد محمد حسن محمد الكندي

2015

سعد محمد حسن محمد الكندي

2015

سعد محمد حسن محمد الكندي

2015

غفران حبيب ظاهر

2015

غفران حبيب ظاهر

2015

غفران حبيب ظاهر

2015

عقيل ناصر هادي كاظم التميمي

2015

رفاه احمد رجب

2015

رفاه احمد رجب

2015

رفاه احمد رجب

2015

هديل ناصر جاسم

2015

هدى عبدالحسين فياض ناصر

2015

داليا فاتك احمد السهيل

2015

داليا فاتك احمد السهيل

2015

داليا فاتك احمد السهيل

2015

زيد حميد جابر الجبوري

2015
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1141
1142
1143
1144
1145
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في اسيا الوسطى
التنافس السياسي واالقتصادي االيراني واالسرائيلي
في اسيا الوسطى
التنافس السياسي واالقتصادي االيراني واالسرائيلي
في اسيا الوسطى
الصراع الدولي على المياه حوض النيل انموذجا
(بعد )2011
الصراع الدولي على المياه حوض النيل انموذجا
(بعد )2011
الصراع الدولي على المياه حوض النيل انموذجا
(بعد )2011
التنمية البشرية المستدامة وصنع السياسة العامة
دراسة مقارنة (بين العراق دولة االمارات العربية
المتحدة ( 2003ــ )2013
التنمية البشرية المستدامة وصنع السياسة العامة
دراسة مقارنة (بين العراق دولة االمارات العربية
المتحدة ( 2003ــ )2013
التنمية البشرية المستدامة وصنع السياسة العامة
دراسة مقارنة (بين العراق دولة االمارات العربية
المتحدة ( 2003ــ )2013
صالحيات رئيس الدولة في النظام السياسي المتسلط
دراسة مقارنة (فرنسا ــ روسيا االتحادية)
مكافحة االرهاب في االستراتيجية الروسية للمدة
 1007ــ 2014
مكافحة االرهاب في االستراتيجية الروسية للمدة
 1007ــ 2014
مكافحة االرهاب في االستراتيجية الروسية للمدة
 1007ــ 2014
السياسة الخارجية االمريكية تجاة كوريا الشمالية
بعد الحرب الباردة
االفاق المستقبلية للعالقات اللبنانية/العراقية
التنشئة االجتماعية_السياسية ودورها فى تكوين
االتجاة السياسى فى تونس
اشكالية العالقة بين المواطنةوالتغيير فى الدول
العربية(مصر انموذجا)
العالقات الروسية _الهندية الواقع واالفاق
المستقبلية
ازمة رئاسة الجمهورية فى لبنان دراسة فى االسس

زيد حميد جابر الجبوري

2015

زيد حميد جابر الجبوري

2015

دنيا عباس مضروب

2015

دنيا عباس مضروب

2015

دنيا عباس مضروب

2015

سماح سهيل بهنان

2015

سماح سهيل بهنان

2015

سماح سهيل بهنان

2015

حيدر عبد جساس

2015

بشير حميد فاضل الموسوي

2015

بشير حميد فاضل الموسوي

2015

بشير حميد فاضل الموسوي

2015

مهند عبد اللة عبد الرحمن على
الرشيد

2015

عليا عبد اللة محفوظ
خلود عبد الكريم خلف
المسعودى
صبا حميد صالح التميمى

2016
2015
2016

سرى ثامر هادى محمد

2015

سالى سعد محمد الفراجى

2016

1149
1150
1151

واالبعاد المستقبلية
السياسة الخارجية االيرانية اتجاة قارة افريقيا بعد
الحرب الباردة
العالقاتالمصرية_االثيوبية بعد الحرب الباردة
جيوبولتك الطاقة والصراع الدولى فىالشرق االوسط
بعد الحرب الباردة(سوريا انموذجا)

1152

جيوبولتكا الطاقة والصراع الدولى فى الشرق
االوسط بعد الحرب الباردة (سوريا انموذجا)
جيوبولتك الطاقة والصراع الدولى فى الشرق
االوسط بعد الحرب الباردة(سوريا انموذجا)
دور االمم المتحدة فى مكافحة االرهاب
دور االمم المتحدة فى مكافحة االرهاب

1156
1157

دور االمم المتحدة فى مكافحة االرهاب
البنية الفكرية لالحزاب والحركات السياسية
االسالمية فى العراق قبل وبعد 2003

1153
1154
1155

 1158البنية الفكرية لالحزاب والحركات السياسيةاالسالمية
فى العراق قبل وبعد 2003
 1159البنية الفكرية لالحزاب والحركات السياسيةاالسالمية
فى العراق قبل وبعد 2003
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167

اثر المتغير النفطى فى السلوك السياسى الخارجى
العراقى
السياسات التعليمية والتنشئة السياسية فى العراق
بعد عام 2003
السياسات التعليمية والتنشئة السياسية فى العراق
بعد عام 2003
السياسات ىالتعليمية والتنشئة السياسية فى العراق
بعد عام 2003
مكانة القوى االقليمية فى التحالفات الدولية(مكافحة
االرهاب انموذجا)
مكانة القوى االقليمية فىالتحالفات الدولية(مكافحة
االرهاب انموذجا)
مكانة القوى االقليمية فى التحالفات الدولية (مكافحة
االرهاب انموذجا)
المؤسسات الفكرية وصنع السياسة الخارجية
االمريكية الصراع العربى_االسرائيلى

محمد مضحى عبد على

2015

خالد مشرف عيدان
نجم عبد الزهرة على

2015
2016

نجم عبد الزهرة على

2016

نجم عبد الزهرة على

2016

مروة رعد عبد اللطيف
مروة رعد عبد اللطيف

2016
2016

مروة رعد عبد اللطيف
محمد حسام على

2016
2016

محمد حسام على

2016

محمد حسام على

2016

ريم فيصل جرجيس

2016

ايالف حسن جعفر

2016

ايالف حسن جعفر

2016

ايالف حسن جعفر

2016

بتول مبدر على

2016

بتول مبدر على

2016

بتول مبدر على
على راسم عبد الغانمى

2016
2016

للمدة()2014_1991انموذجا
1168
1169

1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184

المؤسسات الفكرية وصنع السياسة الخارجية
االمريكية الصراع العربى_االسرائيلى
للمدة()2014_1991انموذجا
المؤسسات الفكرية وصنع السياسة الخارجية
االمريكية الصراع العربى_االسرائيلى للمدة
()2014_1991

على راسم عبد الغانمى

2016

على راسم عبد الغانمى

2016

دعاء جمعة نعمة

2016

دول مجلس التعاون الخليجي وادارة االزمات
االقليمية (ازمة اليمن انموذجا)
دعاء جمعة نعمة
دول مجلس التعاون الخليجي وادارة االزمات
االقليمية (ازمة اليمن انموذجا)
دعاء جمعة نعمة
دول مجلس التعاون الخليجي وادارة االزمات
االقليمية (ازمة اليمن انموذجا)
هند احمد عبدالبهادلي
النظام السياسي في العراق بعدعام 2003بين
المؤسساتية والشخصية
هند احمد عبدالبهادلي
النظام السياسي في العراق بعدعام 2003بين
المؤسساتية والشخصية
هند احمد عبدالبهادلي
النظام السياسي في العراق بعدعام 2003بين
المؤسساتية والشخصية
حنان عبد لوتي
صالحيات السلطة التشريعية في العراق بيت النظرية
والتطبيق بعد2005
حنان عبد لوتي
صالحيات السلطة التشريعية في العراق بيت النظرية
والتطبيق بعد2005
حنان عبد لوتي
صالحيات السلطة التشريعية في العراق بيت النظرية
والتطبيق بعد2005
االزمة السياسبة ــ االجتماعية في البحرين :دراسة مصطفى عبدالجبار عباس ناصر
في اسباب االزمة وأبعادها
ندى حسين علي حمد الجبوري
حزب االتحاد الوطني السوداني االفريقي
((سانو))(1958ــ)1972دراسة تاريخية
صادق علي حسين
الدوافع السياسية واالقتصادية لظاهرة االرهاب
الدولي بعدعام 2003العراق انموذجا
صادق علي حسين
الدوافع السياسية واالقتصادية لظاهرة االرهاب
الدولي بعدعام 2003العراق انموذجا
صادق علي حسين
الدوافع السياسية واالقتصادية لظاهرة االرهاب
الدولي بعدعام 2003العراق انموذجا
ايات ناصر جابر الموسوي
استراتيجية مكافحة االرهاب في العراق (دراسة
مستقبلية)

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
120
1201
1202
1203
1204

استراتيجية مكافحة االرهاب في العراق (دراسة
مستقبلية)
استراتيجية مكافحة االرهاب في العراق (دراسة
مستقبلية)
االتحاد االوربي والعالقات الدولية دراسة في
المقومات والدور
االتحاد االوربي والعالقات الدولية دراسة في
المقومات والدور
االتحاد االوربي والعالقات الدولية دراسة في
المقومات والدور
مكانة روسيا االتحادية في النظام الدولي
مكانة روسيا االتحادية في النظام الدولي
مكانة روسيا االتحادية في النظام الدولي
االمن الوطني العراقي وتحديات االرهاب بعد عام
2003
االمن الوطني العراقي وتحديات االرهاب بعد عام
2003
االمن الوطني العراقي وتحديات االرهاب بعد عام
2003
التنمية السياسية في العراق بعدعام ( 2003الدوافع
والمقومات)
التنمية السياسية في العراق بعدعام ( 2003الدوافع
والمقومات)
التنمية السياسية في العراق بعدعام ( 2003الدوافع
والمقومات)
التنمية السياسية الحاكمة والسياسة العامة في دول
الخليج العربي (االمارات العربية المتحدة انموذجا)
التنمية السياسية الحاكمة والسياسة العامة في دول
الخليج العربي (االمارات العربية المتحدة انموذجا)
التنمية السياسية الحاكمة والسياسة العامة في دول
الخليج العربي (االمارات العربية المتحدة انموذجا)
الدبلوماسيىة القسرية في العالقات االقتصادية
الدولية العقوبات االقتصادية على روسيا في ظل
أزمة اوكرانيا انموذجا
الدبلوماسيىة القسرية في العالقات االقتصادية
الدولية العقوبات االقتصادية على روسيا في ظل
أزمة اوكرانيا انموذجا
الدبلوماسيىة القسرية في العالقات االقتصادية
الدولية العقوبات االقتصادية على روسيا في ظل

ايات ناصر جابر الموسوي

2016

ايات ناصر جابر الموسوي

2016

شهد حسن علي البهرزي

2016

شهد حسن علي البهرزي

2016

شهد حسن علي البهرزي

2016

زينب محمد خلف
زينب محمد خلف
زينب محمد خلف
محمد عبدالرزاق محمود

2016
2016
2016
2016

محمد عبدالرزاق محمود

2016

محمد عبدالرزاق محمود

2016

محمد باسم حمزة

2016

محمد باسم حمزة

2016

محمد باسم حمزة

2016

ياسر طالل نصير

2016

ياسر طالل نصير

2016

ياسر طالل نصير

2016

علي طالب الحج الجبوري

2016

علي طالب الحج الجبوري

2016

علي طالب الحج الجبوري

2016

1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225

أزمة اوكرانيا انموذجا
الرقابة البرلمانية واالداء الحكومي في العراق للمدة
(2006ــ )2014
الرقابة البرلمانية واالداء الحكومي في العراق للمدة
(2006ــ )2014
الرقابة البرلمانية واالداء الحكومي في العراق للمدة
(2006ــ )2014
موقف بريطانيا من النزاع اإليطالي االثيوبي
1936-1934
المتغير االمريكي في السياسة الروسية اتجاه
الصين بعد عام 2000
المتغير االمريكي في السياسة الروسية اتجاه
الصين بعد عام 2000
المتغير االمريكي في السياسة الروسية اتجاه
الصين بعد عام 2000
امكانية المانيا االتحادية في النظام الدولي
السياسات العامة للحد من ظاهرة الهجرة في العراق
بعد عام 2003
السياسات العامة للحد من ظاهرة الهجرة في العراق
بعد عام 2003
السياسات العامة للحد من ظاهرة الهجرة في العراق
بعد عام 2003
دور الطاقة في التوجه االستراتيجي الروسي تجاه
االتحاد االوربي
دور الطاقة في التوجه االستراتيجي الروسي تجاه
االتحاد االوربي
دور الطاقة في التوجه االستراتيجي الروسي تجاه
االتحاد االوربي
السياسات العامة لمكافحة البطالة والفقر في العراق
بعد عام 2003
السياسات العامة لمكافحة البطالة والفقر في العراق
بعد عام 2003
السياسات العامة لمكافحة البطالة والفقر في العراق
بعد عام 2003
تقيم السياسات العامة في اقليم كردستان بعد عام
2003
االرهاب الدولي والسيادة الوطنية العراق انموذجا
االرهاب الدولي والسيادة الوطنية العراق انموذجا
االرهاب الدولي والسيادة الوطنية العراق انموذجا

احمد عبدالجبار حميد

2016

احمد عبدالجبار حميد

2016

احمد عبدالجبار حميد

2016

قاسم شعيب عباس السلطاني

2008

هديل حربي ذاري

2016

هديل حبي ذاري

2016

هديل حربي ذاري

2016

صابرين قاسم عبد
عطاء علي مجيد

2016
2016

عطاء علي مجيد

2016

عطاء علي مجيد

2016

محمد جاسم حسين

2016

محمد جاسم حسين

2016

محمد جاسم حسين

2016

عدنان عبد االميرمهدي محمود
الزبيدي
عدنان عبد االميرمهدي محمود
الزبيدي
عدنان عبد االميرمهدي محمود
الزبيدي
اسراء حاتم سلمان

2016

2016

فاطمة سعدون عبد الزهرة
فاطمة سعدون عبد الزهرة
فاطمة سعدون عبد الزهرة

2016
2016
2016

2016
2016

1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243

حقوق االنسان في الدساتير العراقية المعاصرة
 2005 -1925دراسة مقارنة
حقوق االنسان في الدساتير العراقية المعاصرة
 2005 -1925دراسة مقارنة
حقوق االنسان في الدساتير العراقية المعاصرة
 2005 -1925دراسة مقارنة
اثر االكتشافات النفطية الجديدة في قارتي امريكا
الشمالية والجنوبية على اسعار النفط العالمية بعد
2005
اثر االكتشافات النفطية الجديدة في قارتي امريكا
الشمالية والجنوبية على اسعار النفط العالمية بعد
2005
اثر االكتشافات النفطية الجديدة في قارتي امريكا
الشمالية والجنوبية على اسعار النفط العالمية بعد
2005
دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في تحديد
جريمة االبادة الجماعية المعاقبة عليها
السياسة الخارجية القطرية والتحوالت السياسية في
المنطقة العربية ليبيا انموذجا
السياسة الخارجية القطرية والتحوالت السياسية في
المنطقة العربية ليبيا انموذجا
السياسة الخارجية القطرية والتحوالت السياسية في
المنطقة العربية ليبيا انموذجا
مكانة باكستان في المدرك االستراتيجي االمريكي بعد
2001
مكانة باكستان في المدرك االستراتيجي االمريكي بعد
2001
مكانة باكستان في المدرك االستراتيجي االمريكي بعد
2001
التأثيرات السياسية واالمنية لعسكرة المجتمع
العراقي بعد عام 2003
اثر االستثمار االجنبي في النمو االقتصادي لدولة
االمارات العربية المتحدة
اثر االستثمار االجنبي في النمو االقتصادي لدولة
االمارات العربية المتحدة
اثر االستثمار االجنبي في النمو االقتصادي لدولة
االمارات العربية المتحدة
البعد السياسي واالقتصادي للتنافس االمريكي في
الشرق االوسط (ايران السعودية انموذجا)

الكوثر عبد الباري حسين

2016

الكوثر عبد الباري حسين

2016

الكوثر عبد الباري حسين

2016

ريام علي حسين

2016

ريام علي حسين

2016

ريام علي حسين

2016

زياد احمد محمد العبادي

2016

ابرار اجواد كاظم التميمي

2016

ابرار اجواد كاظم التميمي

2016

ابرار اجواد كاظم التميمي

2016

نسرين سمير جبار

2016

نسرين سمير جبار

2016

نسرين سمير جبار

2016

زيد حازم فرحان

2016

سرى موفق جعفر

2017

سرى موفق جعفر

2017

سرى موفق جعفر

2017

مها شاكر محمود الطائي

2017

1244

البعد السياسي واالقتصادي للتنافس االمريكي في
الشرق االوسط (ايران السعودية انموذجا)
البعد السياسي واالقتصادي للتنافس االمريكي في
الشرق االوسط (ايران السعودية انموذجا)
االبعاد االستراتيجية لقضية المياه في الشرق االوسط
االبعاد االستراتيجية لقضية المياه في الشرق االوسط
التنافس االمريكي – الروسي واثره على دور ايران
االقليمي بعد 2003
التنافس االمريكي – الروسي واثره على دور ايران
االقليمي بعد 2003
التنافس االمريكي – الروسي واثره على دور ايران
االقليمي بعد 2003
الشركات النفطية العابرة للقومية ودورها في
االقتصاد العراق بعد عام 2003
الشركات النفطية العابرة للقومية ودورها في
االقتصاد العراق بعد عام 2003
الشركات النفطية العابرة للقومية ودورها في
االقتصاد العراق بعد عام 2003
المفاوضات الدولية في عصر المعلوماتية
المفاوضات الدولية في عصر المعلوماتية
المفاوضات الدولية في عصر المعلوماتية
السلطة التنفيذية وتعزيز الوحدة الوطنية في العراق
بعد عام 2003
السلطة التنفيذية وتعزيز الوحدة الوطنية في العراق
بعد عام 2003
السلطة التنفيذية وتعزيز الوحدة الوطنية في العراق
بعد عام 2003
السياسات االمريكية وانتشار االرهاب الدولي بعد
2001
التكتالت االقتصادية الدولية ودورها في االقتصاد
العالمي بريكس انموذجا
التكتالت االقتصادية الدولية ودورها في االقتصاد
العالمي بريكس انموذجا
التكتالت االقتصادية الدولية ودورها في االقتصاد
العالمي بريكس انموذجا

1264

السياسة الخارجية التركية تجاة اسرائيل فى مدة
حكومة حزب العدالة والتنمية

1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263

مها شاكر محمود الطائي

2017

مها شاكر محمود الطائي

2017

احمد مصطاف ناصر الباوي
احمد مصطاف ناصر الباوي
سديف محمد كامل

2014
2014
2017

سديف محمد كامل

2017

سديف محمد كامل

2017

مصطفى محسن شاكر

2017

مصطفى محسن شاكر

2017

مصطفى محسن شاكر

2017

عبد االمير سليم عباس ابراهيم
عبد االمير سليم عباس ابراهيم
عبد االمير سليم عباس ابراهيم
طه ابراهيم عبد

2017
2017
2017
2017

طه ابراهيم عبد

2017

طه ابراهيم عبد

2017

ساهرة حسن كريدي

2017

سالي موفق عبد الحميد حبيب

2017

سالي موفق عبد الحميد حبيب

2017

سالي موفق عبد الحميد حبيب

2017

نهى مثنى نجم الدين

2017

1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284

السياسة الخارجية التركية تجاة اسرائيل فى مدة
حكومة حزب العدالة والتنمية
السياسة الخارجية التركية تجاة اسرائيل فى مدة
حكومة حزب العدالة والتنمية
السياسة الخارجية التركية تجاة اسرائيل فى مدة
حكومة حزب العدالة والتنمية
السياسة الخارجية التركية تجاة اسرائيل فى مدة
حكومة حزب العدالة والتنمية
السياسة الخارجية التركية تجاة اسرائيل فى مدة
حكومة حزب العدالة والتنمية
اثر المبادى الجيوبوليتيكية فى االداء االستراتيجى
الروسى بعد 2001
اثر المبادى الجيوبوليتيكية فى االداء االستراتيجى
الروسى بعد 2001
اثر المبادى الجيوبوليتيكية فى االداء االستراتيجى
الروسى بعد 2001
اثر الدور الروسى فى التوازنات االقليمية بعد عام
(2002الشرق اال وسط) انموذجا
اثر الدور الروسى فى التوازنات االقليمية بعد عام
(2002الشرق اال وسط) انموذجا
اثر الدور الروسى فى التوازنات االقليمية بعد عام
(2002الشرق اال وسط) انموذجا
مكانة سوريا فى المدرك االستراتيجى االيرانى بعد
عام 2003
االبعاد االستراتيجية للتنافس االمريكي الروسي تجاه
سوريا بعد عام 2003
االبعاد االستراتيجية للتنافس االمريكي الروسي تجاه
سوريا بعد عام 2003
االبعاد االستراتيجية للتنافس االمريكي الروسي تجاه
سوريا بعد عام 2003
مكانة سوريا فى المدرك االستراتيجى االيرانى بعد
عام 2003
مكانة سوريا فى المدرك االستراتيجى االيرانى بعد
عام 2003
الطائفية السياسية وعدم االستقرار السياسى فى
العراق بعد 2003
الطائفية السياسية وعدم االستقرار السياسى فى
العراق بعد 2003
الطائفية السياسية وعدم االستقرار السياسى فى

نهى مثنى نجم الدين

2017

نهى مثنى نجم الدين

2017

نهى مثنى نجم الدين

2017

نهى مثنى نجم الدين

2017

نهى مثنى نجم الدين

2017

سراج مهند منير

2017

سراج مهند منير

2017

سراج مهند منير

2017

هند ياسين جاسم العيساوى

2017

هند ياسين جاسم العيساوى

2017

هند ياسين جاسم العيساوى

2017

زمن جاسم محمد

2017

سماء ابراهيم لطيف

2017

سماء ابراهيم لطيف

2017

سماء ابراهيم لطيف

2017

زمن جاسم محمد

2017

زمن جاسم محمد

2017

زينب كريم محيسن

2017

زينب كريم محيسن

2017

زينب كريم محيسن

2017

1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303

العراق بعد 2003
2017
اصالة قاسم محسن
الراى العام العراقى والنظام الفيدرالى بعد عام
2003
2017
اصالة قاسم محسن
الراى العام العراقى والنظام الفيدرالى بعد عام
2003
2017
اصالة قاسم محسن
الراى العام العراقى والنظام الفيدرالى بعد عام
2003
2017
مصطفى احمد عبد
التوظيف االمريكى لسوق النفط فى الصراعات
الدولية:دراسة حالة ايران_روسيا
2017
مصطفى احمد عبد
التوظيف االمريكى لسوق النفط فى الصراعات
الدولية:دراسة حالة ايران_روسيا
2017
مصطفى احمد عبد
التوظيف االمريكى لسوق النفط فى الصراعات
الدولية:دراسة حالة ايران_روسيا
2017
معتز اسماعيل خلف الصبيحى
سياسات بناء الدولة المدنية فى العراق بعد 2003
2017
معتز اسماعيل خلف الصبيحى
سياسات بناء الدولة المدنية فى العراق بعد 2003
2017
معتز اسماعيل خلفالصبيحى
سياسات بناء الدولة المدنية فى العراق بعد 2003
2017
ياسر صبرى نجم
االبعاد السياسية واالقتصادية للتنافس االمريكى –
الصينى على القارة االفريقية بعد عام (2002جنوب
السودان ونيجيريا)
2017
ياسر صبرى نجم
االبعاد السياسية واالقتصادية للتنافس االمريكى –
الصينى على القارة االفريقية بعد عام (2002جنوب
السودان ونيجيريا)
2017
ياسر صبرى نجم
االبعاد السياسية واالقتصادية للتنافس االمريكى –
الصينى على القارة االفريقية بعد عام (2002جنوب
السودان ونيجيريا)
2017
الثقافة السياسية واالستقرار السياسى فى العراق فاضل فرمان عبدي
بعد 2003
2017
فاضل فرمان عبدي
الثقافة السياسية واالستقرار السياسى فى العراق
بعد 2003
2017
فاضل فرمان عبدي
الثقافة السياسية واالستقرار السياسى فى العراق
بعد 2003
2017
فاطمة حسن جاسم محمد
العالقات االيرانية – الخليجية  :دراسة في االبعاد
االقتصادية والسياسية للمدة ( ) 2016 – 2003
2017
فاطمة حسن جاسم محمد
العالقات االيرانية – الخليجية  :دراسة في االبعاد
االقتصادية والسياسية للمدة ( ) 2016 – 2003
2017
فاطمة حسن جاسم محمد
العالقات االيرانية – الخليجية  :دراسة في االبعاد
االقتصادية والسياسية للمدة ( ) 2016 – 2003
2017
هند جمعة على
طبيعة العالقة بين االستقرار السياسى واالستقرار
المجتمعىفى العراق بعد 2003

1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321

طبيعة العالقة بين االستقرار السياسى واالستقرار
المجتمعى فى العراق بعد 2003
طبيعة العالقة بين االستقرار السياسى واالستقرار
المجتمعى فى العراق بعد 2003
اساليب تمويل االرهاب واستراتيجيات مكافحتها
دراسة حالة فى بعض المؤسسات االمنية
السياسات العامة لالمن الوطنى فى مكافحة االرهاب
فى العراق بعد عام 2003
السياسات العامة لالمن الوطنى فى مكافحة االرهاب
فى العراق بعد عام 2003
السياسات العامة لالمن الوطنى فى مكافحة االرهاب
فى العراق بعد عام 2003
المتغير السورى فى العالقات التركية_االيرانية بعد
2011
المتغير السورى فى العالقات التركية_االيرانية بعد
2011
المتغير السورى فى العالقات التركية_االيرانية بعد
2011
االليات الدولية لمكافحة االرهاب بعد 2010
االليات الدولية لمكافحة االرهاب بعد 2010
االليات الدولية لمكافحة االرهاب بعد 2010
النظام البرلماني واشكالية الشراكة في الحكم العراق
بعد  2003انموذجا
النظام البرلماني واشكالية الشراكة في الحكم العراق
بعد  2003انموذجا
النظام البرلماني واشكالية الشراكة في الحكم العراق
بعد  2003انموذجا
المواطنة والتعدد االثني في العراق بعد عام 2003
المواطنة والتعدد االثني في العراق بعد عام 2003
المواطنة والتعدد االثني في العراق بعد عام 2003

هند جمعة على

2017

هند جمعة على

2017

على محمد مطلك

2017

رفاة عبدالعظيم عبد الحسن

2017

رفاة عبدالعظيم عبد الحسن

2017

رفاة عبدالعظيم عبد الحسن

2017

قاسم خضير عباس

2017

قاسم خضير عباس

2017

قاسم خضير عباس

2017

صادق سكر نعمة العبادي
صادق سكر نعمة العبادي
صادق سكر نعمة العبادي
غسق صادق عبد الرضا

2017
2017
2017
2017

غسق صادق عبد الرضا

2017

غسق صادق عبد الرضا

2017

مصطفى محمود جالل
مصطفى محمود جالل
مصطفى محمود جالل

2017
2017
2017

قوائم جرد اطاريح الدكتوراة

التسلسل

عنوان الرسالة

اسم المؤلف

السنة

1
2
3

نزع اسلحة الدمار الشامل واالسلحة الكيمياوية
العالقات االمريكية المصرية وتأثيرها على الشؤون العربية
السدود المصرية في االسنرانيجية االمريكية حيال الوطن
العربي
ايران والقضية الفلسطينية 1948ــ 1979

عزيز جبر شبال
اسعد محمود ناجي
شهاب خليل البياتي

1992
1994
1992

محمود وضاح صفاء الدين

1996

5

الحياة الحزبية ومسائلة الديمقراطية في المغرب

انور مولود ذبيان

1989

6

االطار الدولي للسياسات الخارجية لدول العالم الثالث

علي محمود سعيد

1989

7

موقغ تركيا الجيو ستراتيجي واهميته العراق

نصيف جاسم علي

1986

8

التنافس البريطاني االمريكي على نفط الخليج العربي

طالب محمد وهيم

1980

9

مفهوم العزله السياسية نموذج لدراسة الكيان الصهيوني

سعد كمال اسماعيل

1997

10

الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات االقليمية

عبدالقادر محمد فهمي

1990

11

الفكر السياسي عند ابن سيناء

علي عباس مراد

1990

12

اثر الصراع الدولي على التنمية في الوطن العربي

نداء مطشر صادق

1990

13

سياسة العراق الخارجية عام
 1950ــ 1968
المؤسسة التشريعية في العراق في ظل دستوري
1970/1925
العالقات العراقية ــ اليابانية
 1980ــ1995
النظام السياسي االمريكي /دراسة في العالقة بين الرئيس
السياسات االقتصادية لليابان وانعكاساتها على واقع

خليل فضل الحدبسي

1976

منال يونس عبدالرزاق

1997

صالح حسن محمد

1997

وائل محمد اسماعيل
مثنى عبداالله ناصر

1997
1996

18
19

السياسة الخارجية تركيا ازاء الشرق االوسط
أثر التوجهات التركية في الجمهوريات االسالمية

خليل ابراهيم الناصري
ملوك حميد محمد

1995
1997

20

سياسة باكستان االقليمية 1971ــ1994

هاني الياس الحديثي

1995

4

14
15
16
17

21

العالقات االمريكية ــ المصرية وتأثيرها على

اسعد محمود ناجي

1994

22

مشكلة التعاقب على السلطة واثرها على االستقراء

مها عبداللطيف

1994

23

الوحدة الوطنية ومشكلة االقليات في افريقيا

عبدالسالم البغدادي

1990

24

النظام السياسي االمريكي

وائل محمد اسماعيل

1994

25

السيادة وقضايا حقوق االنسان

صالح حسن مطرود

1995

30

الصفوة التنظيمية وعالقتها بالتوافق النفسي للموظفين

31

الخصائص المهينة للصحفين العراقيين

عوف عبدالرحمن محمد
الشيخ
لؤي مجيد حسن

1996
1996

32

تطور العالقات التركية ــ االمريكية في ظل التغيرات

نبيل محمد سليم

1997

33

الحزبية في الفكر السياسي العربي االسالمي الحديث

سعدي كريم سلمان

1989

35

اتجاهات السياسة الخارجية االسرائيلية

هدى شاكر معروف

1999

36

اتجاهات السياسة الخارجية االسرائيلية

هدى شاكر معروف

1999

37

االمن القومي االمريكي والصراع العربي ــ االسرائيلي

كوثر عباس عبد

1999

38

االقليات واالمن القومي العربي /دراسة في البلد الداخلي

دهام محمد دهام

1999

39

االقليات واالمن القومي العربي /دراسة في البلد الداخلي

دهام محمد دهام

1999

40

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

قاسم محمد عبيد

2000

41

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

قاسم محمد عبيد

2000

42

علم االجتماع السياسي عند ابن خلدون/دراسة

بشري عبدهللا

1999

43

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

قاسم محمد عبيد

2000

44

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

قاسم محمد عبيد

2000

45

مستقبل العالقات بين الشمال والجنوب في ضؤ

باسل حسين زغير

2000

46

مستقبل العالقات بين الشمال والجنوب في ضؤ

باسل حسين زغير

2000

47

التغير التكنلوجي واشكالية التنافس على المستوى الدولي

سرمد عبدالستار

2000

48

التغير التكنلوجي واشكالية التنافس على المستوى الدولي

سرمد عبدالستار

2000

49

التغير التكنلوجي واشكالية التنافس على المستوى الدولي

سرمد عبدالستار

2000

50

التغير التكنلوجي واشكالية التنافس على المستوى الدولي

سرمد عبدالستار

2000

51

سياسات القوى االسيوية في المنطقة العربية وميزان القوى

هالة خالد حميد

2000

 51أ

سياسات القوى االسيوية في المنطقة العربية وميزان القوى

هالة خالد حميد

2000

52

سياسات القوى االسيوية في المنطقة العربية وميزان القوى

هالة خالد حميد

2000

53

الحروب االهلية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة

سلمان علي حسن

2001

54

الحروب االهلية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة

سلمان علي حسن

2001

55

االستراتيجية العربية في القرن الحادي والعشرين

قحطان كاظم الخفاجي

2001

56

االستراتيجية العربية في القرن الحادي والعشرين

قحطان كاظم الخفاجي

2001

57

تشكل مفهوم المعماري في الخطاب الحضاري وفق نظرية
القيمة
العولمة االقتصادية واالقتصاد الغربي في القرن الحادي
والعشرين
العولمة االقتصادية واالقتصاد الغربي في القرن الحادي
والعشرين
التغيرات التكنلوجية المعاصره واالقتصادي العربي

عبدالحسين عبد علي

2002

فاروق توفيق ابراهيم

2002

فاروق توفيق ابراهيم

2002

ازهار عبدالباقي

2002

62

التغيرات التكنلوجية المعاصره واالقتصادي العربي

ازهار عبدالباقي

2002

63

العالقات العربية ــ االمريكية في القرن الحادي والعشرين

عبدالسالم سويدان

2003

59
60
61

64

العالقات العربية ــ االمريكية في القرن الحادي والعشرين

عبدالسالم سويدان

2003

 64أ

العالقات العربية ــ االمريكية في القرن الحادي والعشرين

عبدالسالم سويدان

2003

65

توازن القوى العالمية والتوازنات االقليمية

خضر عباس عطوان

2003

 65أ

توازن القوى العالمية والتوازنات االقليمية

خضر عباس عطوان

2003

66

توازن القوى العالمية والتوازنات االقليمية

خضر عباس عطوان

2003

67

التجربة البرلمانية في الهند وباكستان

ستار جبار عالوي

2003

68

السياسات الصناعية والمزايا التنافسية في ظل المتغيرات
الدولية
السياسات الصناعية والمزايا التنافسية في ظل المتغيرات
الدولية
االمم المتحدة وقضايا التنمية في العالم الثالث

ثائر محمود رشيد

2004

ثائر محمود رشيد

2004

حسين علي ابراهيم

2004

71

نظرية النظم عند العرب في ضؤ مفاهيم التحليل

عبدهللا نايف عنبر

1991

72

اثر االستشراق والتفكير االستراتيجي في السلوك
االستراتيجي للدولة
اثر االستشراق والتفكير االستراتيجي في السلوك
االستراتيجي للدولة
اثر االستشراق والتفكير االستراتيجي في السلوك
االستراتيجي للدولة
جدلية العالقة بين االصالة والحداثه

رائد صبار لفته

2004

رائد صبار لفته

2004

رائد صبار لفته

2004

محمد عدنان

2004

 74أ

جدلية العالقة بين االصالة والحداثه

محمد عدنان

2004

75

جدلية العالقة بين االصالة والحداثه

محمد عدنان

2004

76

المنظمات االقتصادية والدولية وانعكاساتها

ميس صاحب

2004

 76أ

المنظمات االقتصادية والدولية وانعكاساتها

ميس صاحب

2004

77

المنظمات االقتصادية والدولية وانعكاساتها

ميس صاحب

2004

69
70

 72أ
73
74

78

مستقبل منظمة اوبك في ظل السياسات النفطية

هداب فالح مصطفى

2004

 78أ

مستقبل منظمة اوبك في ظل السياسات النفطية

هداب فالح مصطفى

2004

79

مستقبل منظمة اوبك في ظل السياسات النفطية

هداب فالح مصطفى

2004

80

الشركات المتعددة الجنسية ودورها في االقتصاد العالمي

هيثم كريم صيوان

2005

 80أ

الشركات المتعددة الجنسية ودورها في االقتصاد العالمي

هيثم كريم صيوان

2005

81

الشركات المتعددة الجنسية ودورها في االقتصاد العالمي

هيثم كريم صيوان

2005

 81أ

الشركات المتعددة الجنسية ودورها في االقتصاد العالمي

هيثم كريم صيوان

2005

82

مستقبل االمن االقتصادي العربي

احمد باهض تقي

2005

 82أ

مستقبل االمن االقتصادي العربي

احمد باهض تقي

2005

83

مستقبل االمن االقتصادي العربي

احمد باهض تقي

2005

84

االستراتيجية المصرية في الوطن العربي

محمد ابراهيم المصبح

2005

 84أ

االستراتيجية المصرية في الوطن العربي

محمد ابراهيم المصبح

2005

85

االستراتيجية المصرية في الوطن العربي

محمد ابراهيم المصبح

2005

 85أ

االستراتيجية المصرية في الوطن العربي

محمد ابراهيم المصبح

2005

86

االدراك االمريكي للعالقات االقتصادية

عبدالصمد سعدون

2005

 86أ

االدراك االمريكي للعالقات االقتصادية

عبدالصمد سعدون

2005

87

االدراك االمريكي للعالقات االقتصادية

عبدالصمد سعدون

2005

88

أزمة االقتصاد االمريكي وانعكاساتها على االقتصاد العالمي

وسن احسان عبدالمنعم

2005

 88أ

أزمة االقتصاد االمريكي وانعكاساتها على االقتصاد العالمي

وسن احسان عبدالمنعم

2005

89

أزمة االقتصاد االمريكي وانعكاساتها على االقتصاد العالمي

وسن احسان عبدالمنعم

2005

 89أ

أزمة االقتصاد االمريكي وانعكاساتها على االقتصاد العالمي

وسن احسان عبدالمنعم

2005

90

اثر ادارة نظام االبداع الوطني

محمد مصطفى جمعة

2005

91

اثر ادارة نظام االبداع الوطني

محمد مصطفى جمعة

2005

92

الحركات االسالمية في المدرك االستراتيجي االمريكي

احمد قاسم صالح

2005

93

الحركات االسالمية في المدرك االستراتيجي االمريكي

احمد قاسم صالح

2005

94

اتجاهات السياسة الخارجية االمريكية في القرن الحادي
والعشرين
اتجاهات السياسة الخارجية االمريكية في القرن الحادي
والعشرين
اثر المتغير االيراني في العالقات العراقية ــ التركية

علي وجيه محجوب

2006

علي وجيه محجوب

2006

شيماء عادل فاضل

2006

 96أ

اثر المتغير االيراني في العالقات العراقية ــ التركية

شيماء عادل فاضل

2006

97

اثر المتغير االيراني في العالقات العراقية ــ التركية

شيماء عادل فاضل

2006

 97أ

اثر المتغير االيراني في العالقات العراقية ــ التركية

شيماء عادل فاضل

2006

98

المحددات السياسية واالقتصادية لسلوك الدولة

سعد صالح عيسى

2006

99

المحددات السياسية واالقتصادية لسلوك الدولة

سعد صالح عيسى

2006

100

العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي

رعد سامي عبدالرزاق

2006

 100أ

العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي

رعد سامي عبدالرزاق

2006

101

العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي

رعد سامي عبدالرزاق

2006

102

الحركات االسالمية وعالقتها بالنظام السياسي في الجزائر

علي سلمان صايل

2006

103

الحركات االسالمية وعالقتها بالنظام السياسي في الجزائر

علي سلمان صايل

2006

104

البعد المستقبلي في ا لتخطيط االسترتيجي

دينا محمد جـبــر

2006

95
96

 104أ

البعد المستقبلي في التخطيط االسترتيجي

دينا محمد جــبـر

2006

105

البعد المستقبلي في التخطيط االسترتيجي

دينا محمد جــبـر

2006

 105أ

البعد المستقبلي في التخطيط االسترتيجي

دينا محمد جــبـر

2006

106

الواليات المتحدة االمريكية واالمم المتحدة فترة ما بعد
الحرب
الواليات المتحدة االمريكية واالمم المتحدة فترة ما بعد
الحرب
فكره التحالف في السياسة الخارجية البريطانية

اسامة مرتضى باقر

2006

اسامة مرتضى باقر

2006

رنا خالد عبدالجبار

2006

 108أ

فكره التحالف في السياسة الخارجية البريطانية

رنا خالد عبدالجبار

2006

109

فكره التحالف في السياسة الخارجية البريطانية

رنا خالد عبدالجبار

2006

 109أ

فكره التحالف في السياسة الخارجية البريطانية

رنا خالد عبدالجبار

2006

110

اثرا استراتيجيات التحول نحو المجتمع المعرفة في االثقافة

ايناس ضياء مهدي

2006

 110أ

اثرا استراتيجيات التحول نحو المجتمع المعرفة في الثقافة

ايناس ضياء مهدي

2006

111

اثرا استراتيجيات التحول نحو المجتمع المعرفة في الثقافة

ايناس ضياء مهدي

2006

112

االبعاد االستراتيجية االدوار القوى الكبرى في اقليم اسيا

باقر جواد كاظم

2006

113

االبعاد االستراتيجية االدوار القوى الكبرى في اقليم اسيا

باقر جواد كاظم

2006

114

المعلوماتية والبيروقراطية /دراسة نظرية

ازر ناجي حسين

2006

 114أ

المعلوماتية والبيروقراطية /دراسة نظرية

ازر ناجي حسين

2006

115

المعلوماتية والبيروقراطية /دراسة نظرية

ازر ناجي حسين

2006

116

المحددات السياسة واالقتصادية لسلوك الدولة

سعد صالح عيسى

2006

 116أ

المحددات السياسة واالقتصادية لسلوك الدولة

سعد صالح عيسى

2006

117

المحددات السياسة واالقتصادية لسلوك الدولة

سعد صالح عيسى

2006

107
108

118

التنمية السياسية العربية في االصالح السياسي

زيد عدنان محسن

2006

 118أ

التنمية السياسية العربية في االصالح السياسي

زيد عدنان محسن

2006

119

التنمية السياسية العربية في االصالح السياسي

زيد عدنان محسن

2006

120

سياسة االتحاد االوربي حيال المشرق العربي

صباح صاحب العريف

2006

121

سياسة االتحاد االوربي حيال المشرق العربي

صباح صاحب العريف

2006

122

السياسة االمريكية حيال العراق منذ التسعينات

ازهار عبدهللا حسن

2006

123

السياسة االمريكية حيال العراق منذ التسعينات

ازهار عبدهللا حسن

2006

124

اثر دراسة قوى التغيير في استشراق مستقبل الدولة

عماد مؤيد جاسم

2006

125

اتجاهات التغيرات الهيكلية في اقتصاديات

حمدية شاكر مسلم

2007

126

االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة

لمى مضر جرى

2005

127

القدرة التنافسية للصادرات العربية في ظل برامج االصالح

ليلى عاشور حاجم

2007

128

االستراتيجية المائية حيال دول وسط وشرق اوربا

مهند علي عمران

2007

 128أ

االستراتيجية المائية حيال دول وسط وشرق اوربا

مهند علي عمران

2007

129

االستراتيجية المائية حيال دول وسط وشرق اوربا

مهند علي عمران

2007

130

حقوق المراة بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية

هيفاء خشن جاسم

2007

 130أ

حقوق المراة بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية

هيفاء خشن جاسم

2007

131

حقوق المراة بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية

هيفاء خشن جاسم

2007

132

سياسات التكتالت االقتصادية الدولية واالداء االقتصادي

سعد عبيد علوان

2006

133

سياسات التكتالت االقتصادية الدولية واالداء االقتصادي

سعد عبيد علوان

2006

134

الشركات عابرة القومية والمشكالت العامة في بلدان

محمد علي حمود

2006

135

القوى االقليمية والقوى الكبرى

علي حسين حميد

2007

136

التحول الدولي عبر الشركات متعددة الجنسيات واثره

فايق حسن جاسم

2007

137

مستقبل الدور الصيني في االقتصاد العالمي

حسن بدوي مهلل

2007

138

القوى االقليمية والقوى الكبرى

علي حسين حميد

2007

 138أ

القوى االقليمية والقوى الكبرى

علي حسين حميد

2007

139

الحريات االكاديمية في النظم الديمقراطية

عماد صالح الشيخ

2007

140

الحريات االكاديمية في النظم الديمقراطية

عماد صالح الشيخ

2007

141

العالقة بين التمويل العددي و مستقبل التنمية في العراق

مهند حميد مجيد

2007

142

العالقة بين التمويل العددي و مستقبل التنمية في العراق

مهند حميد مجيد

2007

143

دور مؤسسة الرئاسة في صنع االستراتيجية االمريكية

عامر هاشم عواد

2007

144

دور مؤسسة الرئاسة في صنع االستراتيجية االمريكية

عامر هاشم عواد

2007

145

التخطيط االستراتيجي واالداء السياسي الخارجي للواليات

زياد طارق خليل

2007

 145أ

التخطيط االستراتيجي واالداء السياسي الخارجي للواليات

زياد طارق خليل

2007

146

التخطيط االستراتيجي واالداء السياسي الخارجي للواليات

زياد طارق خليل

2007

147

السياسة الخارجية االمريكية والمشرق العربي فترة مابعد
الحرب
السياسة الخارجية االمريكية والمشرق العربي فترة مابعد
الحرب
االوضاع السياسية في السودان

مصطفى جاسم حسين

2008

مصطفى جاسم حسين

2008

ابتسام محمود جواد

2008

150

صراع الحضارات والسياسة االمريكية حيال الدول
االسالمية
صراع الحضارات والسياسة االمريكية حيال الدول

زينب هادي خلف

2008

زينب هادي خلف

2008

148
149

151

االسالمية
ظاهرة فراغ السلطة في دول عالم الجنوب

اسراء عالء الدين نوري

2008

153

ظاهرة فراغ السلطة في دول عالم الجنوب

اسراء عالء الدين نوري

2008

154

التعددية الحزبية والوحدة الوطنية في الوطن العربي

ابتسام حاتم علوان

2008

155

التعددية الحزبية والوحدة الوطنية في الوطن العربي

ابتسام حاتم علوان

2008

156

السياسية الخارجية السعودية والمنطقة العربية

يسرى مهدي صالح

2008

157

السياسية الخارجية السعودية والمنطقة العربية

يسرى مهدي صالح

2008

158

ثقافة الديمقراطية واثرها في بناء المجتمع المدني

ياسر علي ابراهيم

2008

159

ثقافة الديمقراطية واثرها في بناء المجتمع المدني

ياسر علي ابراهيم

2008

160

عالقة المجتمع المدني بالنظام السياسي

سداد مولود سبع

2008

161

عالقة المجتمع المدني بالنظام السياسي

سداد مولود سبع

2008

162

االقليمية الدولية الجديد ه في عالم ما بعد الحرب الباردة

دينا جواد مطلك الجبوري

2008

163

االقليمية الدولية الجديد ه في عالم ما بعد الحرب الباردة

دينا جواد مطلك الجبوري

2008

164

سياسة ايران الخارجية تجاه المنطقة العربية منذعام
1989
سياسة ايران الخارجية تجاه المنطقة العربية منذعام
1989
السياسة الخارجية االمريكية تجاه عرب افريقيا بعد الحرب

سيف منذر عبدالواحد

2008

سيف منذر عبدالواحد

2008

اياد عبدالكريم مجيد

2008

167

السياسة الخارجية االمريكية تجاه عرب افريقيا بعد الحرب

اياد عبدالكريم مجيد

2008

168

المكانة الدولية للهند في القرن الحادي والعشرين

تال عاصم فائق

2008

169

المكانة الدولية للهند في القرن الحادي والعشرين

تال عاصم فائق

2008

170

مكانة اسرائيل االقليمية واحداث 11ايلول 2001

ناجي محمد عبدهللا

2008

152

165
166

171
172

مكانة اسرائيل االقليمية واحداث 11ايلول 2001
تطور ظاهرة تدويل النشاط االقتصادي وانعكاساته السياسة

ناجي محمد عبدهللا
سالم جبار شهاب

2008
2008

173

تطور ظاهرة تدويل النشاط االقتصادي وانعكاساته السياسة

سالم جبار شهاب

2008

174

العالقة بين الحكومة والمعارضة في الدول العربية

احمد عدنان كاظم

2008

175

العالقة بين الحكومة والمعارضة في الدول العربية

احمد عدنان كاظم

2008

176

الفساد االقتصادي واثاره على عملية التنمية االقتصادية

حسين جابر عبدالحميد

2008

177

التوازن االستراتيجي في منطقة الشرق االوسط

لبنى خميس مهدي

2009

178

التوازن االستراتيجي في منطقة الشرق االوسط

لبنى خميس مهدي

2009

179

التعددية السياسية في الفكر السياسي االسالمي المعاصر

معد صالح حسن

2008

180

التعددية السياسية في الفكر السياسي االسالمي المعاصر

معد صالح حسن

2008

181

االستراتيجية االمنية للواليات المتحدة االمريكية بعد
11ايلول
االستراتيجية االمنية للواليات المتحدة االمريكية بعد
11ايلول
الدور االقليمي لمصرفي االستراتيجية االمريكية

تميم حسين محمد كاظم

2008

تميم حسين محمد كاظم

2008

صبحي فاروق صبحي

2009

184

الدور االقليمي لمصرفي االستراتيجية االمريكية

صبحي فاروق صبحي

2009

185

السياسىة الخارجية االمريكية تجاه شمال افريقيا

خلود محمد خميس

2009

186

السياسىة الخارجية االمريكية تجاه شمال افريقيا

خلود محمد خميس

2009

187

دور االستثمار االجنبي المباشر في تنمية اقتصاديات

حيدر اسماعيل صالح

2009

188

دور االستثمار االجنبي المباشر في تنمية اقتصاديات

حيدر اسماعيل صالح

2009

189

دور عملية التحول نحو اقتصاد السوق في تحديد اتجاهات
السياسة الخارجية (مصر انموذجا)

محمد عباس احمد

2009

182
183

190

دور عملية التحول نحو اقتصاد السوق في تحديد اتجاهات
السياسة الخارجية (مصر انموذجا)
السيادة بين ميثاق االمم المتحدة

رائد صالح علي

192

السيادة بين ميثاق االمم المتحدة

رائد صالح علي

2009

193

التحول الديمقراطي في الوطن العربي

قاسم علوان سعيد

2009

194

التحول الديمقراطي في الوطن العربي

قاسم علوان سعيد

2009

195

مقومات التنمية الشامله في العراق بعد التغير السياسي

جواد كاظم كطان

2009

196

مقومات التنمية الشامله في العراق بعد التغير السياسي

جواد كاظم كطان

2009

197

المتغير االمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد االوربي

محمد ياس خضر

2009

198

المتغير االمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد االوربي

محمد ياس خضر

2009

199

العراق/دراسة في التحديات الراهنة المن الوطني

قيس كريم نافل

2009

200

العراق/دراسة في التحديات الراهنة المن الوطني

قيس كريم نافل

2009

201

مستقبل االتحاد االوربي /دراسة في التاثير السياسي

محمد دحام كردي

2009

202

مستقبل االتحاد االوربي /دراسة في التاثير السياسي

محمد دحام كردي

2009

203

توجه الواليات المتحدة االمريكية تجاه شمال افريقبا بعد

عمار حميد ياسين

2009

204

قوى التغير العالميه واثرها في ضبط االنتشار النووي

منعم خميس خلف

2009

205

قوى التغير العالميه واثرها في ضبط االنتشار النووي

منعم خميس خلف

2009

206

مكانة النفط في االستراتيجية االمريكية للقرن الحادي
والعشرين
مكانة النفط في االستراتيجية االمريكية للقرن الحادي
والعشرين
سياسة الواليات المتحدة االمريكية ومستقبل النظام الدولي

مالك دحام متعب

2009

مالك دحام متعب

2009

حيدر علي حسين

2009

209

سياسة الواليات المتحدة االمريكية ومستقبل النظام الدولي
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2015

زينب عبدهللا منكاش

2015

وجدان فالح حسن الساعدي
وجدان فالح حسن الساعدي
وجدان فالح حسن الساعدي
احمد عبدالكظم موسى

2015
2015
2015
2015

احمد عبدالكظم موسى

2015

احمد عبدالكظم موسى

2015

حيدر عبدالرزاق خلف
الحيدري
حيدر عبدالرزاق خلف
الحيدري
حيدر عبدالرزاق خلف
الحيدري
سلمان علي حسين محمد

2015

2015

سلمان علي حسين محمد

2015

2015
2015

2015
2015

329

أسرائيل والتحوالت السياسية في البلدان العربية منذ عام
2010
السياسة الخارجية المصرية حيال المنطقة العربية منذ
انتهاء الحرب الباردة
السياسة الخارجية المصرية حيال المنطقة العربية منذ
انتهاء الحرب الباردة
السياسة الخارجية المصرية حيال المنطقة العربية منذ
انتهاء الحرب الباردة
السياسة التركية تجاه سوريا بعد 2002
السياسة التركية تجاه سوريا بعد 2002
السياسة التركية تجاه سوريا بعد 2002
اشكالية المنحدر المالى فى مكانة الواليات المتحدة
االمريكية العالمية(دراسة فى االثار السياسية واالقتصادية)
اشكالية المنحدر المالى فى مكانة الواليات المتحدة
االمريكية العالمية(دراسة فى االثار السياسية واالقتصادية)
اشكالية المنحدر المالى فى مكانة الواليات المتحدة
االمريكية العالمية(دراسة فى االثار السياسية واالقتصادية)
االستراتيجية االمريكيةتجاة منطقة القرن االفريقى بعد
الحرب الباردة

340

االصالحات السياسية واالقتصادية في العراق بعد عام
 2003وافاقها المستقبلية
االصالحات السياسية واالقتصادية في العراق بعد عام
 2003وافاقها المستقبلية
االصالحات السياسية واالقتصادية في العراق بعد عام
 2003وافاقها المستقبلية
استراتيجيات التنافس العالمي على مصادر الطاقة(النفط
والغاز انموذجا)
استراتيجيات التنافس العالمي على مصادر الطاقة(النفط
والغاز انموذجا)
استراتيجيات التنافس العالمي على مصادر الطاقة(النفط
والغاز انموذجا)
االستراتيجية الشاملة للواليات المتحدة االمريكية ومستقبل
التوازنات الجيواستراتيجية العالمية
االستراتيجية الشاملة للواليات المتحدة االمريكية ومستقبل
التوازنات الجيواستراتيجية العالمية
االستراتيجية الشاملة للواليات المتحدة االمريكية ومستقبل
التوازنات الجيواستراتيجية العالمية
مكانة اليابان في النظام السياسي الدولي  :الواقع
والمستقبل

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

341
342
343
344
345
346
347
348
349

سلمان علي حسين محمد

2015

خضير ابراهيم سلمان

2015

خضير ابراهيم سلمان

2015

خضير ابراهيم سلمان

2015

عباس سعدون رفعت
عباس سعدون رفعت
عباس سعدون رفعت
على عبد الكريم حسين
الجابرى
على عبد الكريم حسين
الجابرى
على عبد الكريم حسين
الجابرى
كاظم ناجى عبد

2015
2015
2015
2015

2015

ستار شدهان شياع الزهيري

2015

ستار شدهان شياع الزهيري

2015

ستار شدهان شياع الزهيري

2015

بسمة ماجد حمزة

2015

بسمة ماجد حمزة

2015

بسمة ماجد حمزة

2015

محمد ميسر فتحي محمود

2015

محمد ميسر فتحي محمود

2015

محمد ميسر فتحي محمود

2015

علي رسول حسين
المسعودي

2015

2015
2015

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

مكانة اليابان في النظام السياسي الدولي  :الواقع
والمستقبل
مكانة اليابان في النظام السياسي الدولي  :الواقع
والمستقبل
الفاعلون الجدد في السياسة الدولية فاعلو الشبكة انموذجا
الفاعلون الجدد في السياسة الدولية فاعلو الشبكة انموذجا
الفاعلون الجدد في السياسة الدولية فاعلو الشبكة انموذجا
التوظيف السياسي لعالقة مجلس االمن بالمحكمة الجنائية
الدولية
التوظيف السياسي لعالقة مجلس االمن بالمحكمة الجنائية
الدولية
التوظيف السياسي لعالقة مجلس االمن بالمحكمة الجنائية
الدولية
دور تركيا في منطقة الشرق االوسط بعد عام 2002
(التغيير في الدول العربية انموذجا)
دور تركيا في منطقة الشرق االوسط بعد عام 2002
(التغيير في الدول العربية انموذجا)
دور تركيا في منطقة الشرق االوسط بعد عام 2002
(التغيير في الدول العربية انموذجا)
الحر ب في السياسة الخارجية االمريكية بعد الحرب الباردة
الحر ب في السياسة الخارجية االمريكية بعد الحرب الباردة
الحر ب في السياسة الخارجية االمريكية بعد الحرب الباردة
االستقرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي :
الواقع والمستقبل(المملكة العربية السعودبة انموذجا)
سياسات االصالح الضريبي للمؤسسات الدولية واثرها في
تحفيف العدالة االجتماعية (العراق بعد عام 2003انموذجا)
سياسات االصالح الضريبي للمؤسسات الدولية واثرها في
تحفيف العدالة االجتماعية (العراق بعد عام 2003انموذجا)
سياسات االصالح الضريبي للمؤسسات الدولية واثرها في
تحفيف العدالة االجتماعية (العراق بعد عام 2003انموذجا)
آثر البنية االقتصادية في الثقاتفة السياسية في العراق بعد
عام 2003
آثر البنية االقتصادية في الثقاتفة السياسية في العراق بعد
عام 2003
آثر البنية االقتصادية في الثقاتفة السياسية في العراق بعد
عام 2003
التنافس السياسي واالقتصادي التركي ــ االيراني
وانعكاساته االقليمية
التنافس السياسي واالقتصادي التركي ــ االيراني

2015

علي رسول حسين
المسعودي
علي رسول حسين
المسعودي
آمنة رسول عبدالزهرة
آمنة رسول عبدالزهرة
آمنة رسول عبدالزهرة
االء طالب خلف

2015
2015
2015
2015

االء طالب خلف

2015

االء طالب خلف

2015

نور عبدااللة عجرش
العبيدي
نور عبدااللة عجرش
العبيدي
نور عبدااللة عجرش
العبيدي
آنمار موسى جواد
آنمار موسى جواد
آنمار موسى جواد
أحمد صدام ايدام

2015

2015
2015
2015
2015

نسرين رياض شنشول

2015

نسرين رياض شنشول

2015

نسرين رياض شنشول

2015

احمد حسين والي البدري

2015

احمد حسين والي البدري

2015

احمد حسين والي البدري

2015

حبدر عبدالجبار حسوني
الخفاجي
حبدر عبدالجبار حسوني

2015

2015

2015
2015

2015

373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

وانعكاساته االقليمية
التنافس السياسي واالقتصادي التركي ــ االيراني
وانعكاساته االقليمية
فكرة الحكومة العالمية وتطورات النظام السياسي الدولي
فكرة الحكومة العالمية وتطورات النظام السياسي الدولي
فكرة الحكومة العالمية وتطورات النظام السياسي الدولي
الفيدرالية في العراق المعوقات الممكنات
الفيدرالية في العراق المعوقات الممكنات
دور تركيا االقليمي في االستراتيجية االمريكية بعد عام
2002
دور تركيا االقليمي في االستراتيجية االمريكية بعد عام
2002
دور تركيا االقليمي في االستراتيجية االمريكية بعد عام
2002
العراق مابعد االحتالل وتأثيرة في االمن الخليجي
العراق مابعد االحتالل وتأثيرة في االمن الخليجي
العراق مابعد االحتالل وتأثيرة في االمن الخليجي
الفكر السياسي للسلفية في العراق
الترتيبات االقليمية والهيمنة االمريكية جنوب شرق اسيا
انموذجا
الترتيبات االقليمية والهيمنة االمريكية جنوب شرق اسيا
انموذجا
الترتيبات االقليمية والهيمنة االمريكية جنوب شرق اسيا
انموذجا
دور وكالة االستخبارات المركزية االمريكية ( )clnفي
صنع القرار االستراتيجي االمريكي حرب العراق عام
 2003انموذجا
دور وكالة االستخبارات المركزية االمريكية ( )clnفي
صنع القرار االستراتيجي االمريكي حرب العراق عام
 2003انموذجا
دور وكالة االستخبارات المركزية االمريكية ( )clnفي
صنع القرار االستراتيجي االمريكي حرب العراق عام
 2003انموذجا
الدور الدولى لحلف الناتو(مكافحة االرهاب انموذجا)
الدور الدولى لحلف الناتو(مكافحة االرهاب انموذجا)
الدور الدولى لحلف الناتو(مكافحة االرهاب انموذجا)
المتغير الحضارى واالمن الدولى (جدلية العالقة)
المتغير الحضارى واالمن الدولى (جدلية العالقة)
المتغير الحضارى واالمن الدولى (جدلية العالقة)

الخفاجي
حبدر عبدالجبار حسوني
الخفاجي
يسرى كريم محسن العالق
يسرى كريم محسن العالق
يسرى كريم محسن العالق
عبدالعظيم جبر حافظ
عبدالعظيم جبر حافظ
علي هاشم عبدهللا البهادلي

2015
2015
2015
2015
2015
2015

علي هاشم عبدهللا البهادلي

2015

علي هاشم عبدهللا البهادلي

2015

عامر حسن ثابت
عامر حسن ثابت
عامر حسن ثابت
اركان عبدالخضر كيالن
فينوس غالب كامل السعدي

2016
2016
2016
2016
2016

فينوس غالب كامل السعدي

2016

فينوس غالب كامل السعدي

2016

صالح مهدي هادي الشمري

2016

صالح مهدي هادي الشمري

2016

صالح مهدي هادي الشمري

2016

تقى اياد خليل القيسى
تقى اياد خليل القيسى
تقى اياد خليل القيسى
رشا يحيى عبيس هانى
رشا يحيى عبيس هانى
رشا يحيى عبيس هانى

2016
2016
2016
2015
2015
2015

2015

398

انتقال الفكر المؤسساتى من المحلية الى العالمية ودورة فى
تحقيق التنمية سياسيا واقتصاديا
انتقال الفكر المؤسساتى من المحلية الى العالمية ودورة فى
تحقيق التنمية سياسيا واقتصاديا
انتقال الفكر المؤسساتى من المحلية الى العالمية ودورة فى
تحقيق التنمية سياسيا واقتصاديا
الدبلوماسية الشعبية الجديدة الدارة اوباما والدولة العربية
الدبلوماسية الشعبية الجديدة الدارة اوباما والدولة العربية
الدبلوماسية الشعبية الجديدة الدارة اوباما والدولة العربية
اثر الديون الخارجية على حقوق االنسان االقتصادية
واالجتماعية بعد الحرب الباردة دراسة مقارنة(ماليزيا
واليمن)
اثر الديون الخارجية على حقوق االنسان االقتصادية
واالجتماعية بعد الحرب الباردة دراسة مقارنة(ماليزيا
واليمن)
اثر الديون الخارجية على حقوق االنسان االقتصادية
واالجتماعية بعد الحرب الباردة دراسة مقارنة(ماليزيا
واليمن)
وضع االقليات فى الدولة الفدرالية _ستراتيجيات التعامل
وسياسة االحتواء دراسة مقارنة بين العراق والهند
وضع االقليات فى الدولة الفدرالية _ستراتيجيات التعامل
وسياسة االحتواء دراسة مقارنة بين العراق والهند
وضع االقليات فى الدولة الفدرالية _ستراتيجيات التعامل
وسياسة االحتواء دراسة مقارنة بين العراق والهند

399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

مصطفى حسين عيد الرزاق

2016

مصطفى حسين عيد الرزاق

2016

مصطفى حسين عيد الرزاق

2016

ضحى عبد الرزاق محمود
ضحى عبد الرزاق محمود
ضحى عبد الرزاق محمود
رائد سامى عباس العبيدى

2016
2016
2016
2016

رائد سامى عباس العبيدى

2016

رائد سامى عباس العبيدى

2016

على جاسم عبد على
الشمرى
على جاسم عبد على
الشمرى
على جاسم عبد على
الشمرى

2016
2016
2016

410

اداء النخبة السياسية فى اقليم كردستان العراق
()2013_1991

ياسين اشور جوهر

2016

411

اداء النخبة السياسية فى اقليم كردستان العراق
()2013_1991

ياسين اشور جوهر

2016

412

اداء النخبة السياسية فى اقليم كردستان العراق
()2013_1991
استقرار النظام السياسى واثرة فى صياغة االستراتيجية
الشاملة :العراق بعد عام  2003انموذجا
استقرار النظام السياسى واثرة فى صياغة االستراتيجية
الشاملة :العراق بعد عام  2003انموذجا
استقرار النظام السياسى واثرة فى صياغة االستراتيجية
الشاملة :العراق بعد عام  2003انموذجا

ياسين اشور جوهر

2016

احمد عبد الهادى حسين

2016

احمد عبد الهادى حسين

2016

احمد عبد الهادى حسين

2016

413
414
415

416

انتقال الفكر المؤسساتي من المحلية الى العالمية ودوره في
تحقيق التنمية سياسيا واقتصاديا
انتقال الفكر المؤسساتي من المحلية الى العالمية ودوره في
تحقيق التنمية سياسيا واقتصاديا
انتقال الفكر المؤسساتي من المحلية الى العالمية ودوره في
تحقيق التنمية سياسيا واقتصاديا

419

تحديات بناء الدولة العراقية بعد عام  2003دراسة
جيوستراتيجية

علس حسين احمد

420

تحديات بناء الدولة العراقية بعد عام  2003دراسة
جيوستراتيجية
تحديات بناء الدولة العراقية بعد عام  2003دراسة
جيوستراتيجية
السياسة الروسية تجاه المشرق العربي بعد عام 2000
السياسة الروسية تجاه المشرق العربي بعد عام 2000
السياسة الروسية تجاه المشرق العربي بعد عام 2000
مستقبل مكانة العراق فى التفكير االستراتيجى االمريكى

علس حسين احمد

2016

علس حسين احمد

2016

426

مستقبل مكانة العراق فى التفكير االستراتيجى االمريكى

427

مستقبل مكانة العراق فى التفكير االستراتيجى االمريكى

428
429
430

مكانة تركيا الجيوستراتيجية والصراع الدولى
مكانة تركيا الجيوسياسية والصراع الدولى
االستراتيجية الروسية حيال اقليم القوقاز(جورجيا انموذجا)

431

االسترتيجية الروسية حيال اقليم القوقاز(جورجيا انموذجا)

432

االستراتيجية الروسية حيال اقليم القوقاز(جورجيا انموذجا)

433

الحكم العالمى فى دراسة العالقات الدولية بعد الحرب
الباردة
الحكم العالمى فى دراسة العالقات الدولية بعد الحرب
الباردة
الحكم العالمى فى دراسة العالقات الدولية بعد الحرب
الباردة
السياسة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية تجاة كينيا
منذ انتهاء الحرب الباردة

يالل طالل حمد الجوادي
يالل طالل حمد الجوادي
يالل طالل حمد الجوادي
عمر عبد الجبار كامل
الحيانى
عمر عبد الجبار كامل
الحيانى
عمر عبد الجبار كامل
الحيانى
عمار مرعى حسن
عمار مرعى حسن
كرار عباس متعب فرج
المسعودى
كرار عباس متعب فرج
المسعودى
كرار عباس متعب فرج
المسعودى
اياد هالل حسين الكنانى

2016
2016
2016
2016

2016

اياد هالل حسين الكنانى

2016

اياد هالل حسين الكنانى

2016

مصطفى ابراهيم سلمان

2016

417
418

421
422
423
424
425

434
435
436

مصطفى حسين عبدالرزاق

2016

مصطفى حسين عبدالرزاق

2016

مصطفى حسين عبدالرزاق

2016
2016

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

437
438
439
440

441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

مستقبل الدولة القومية دراسة تحليلية فى اطار تطورات
البيئة الدولية منذ بداية القرن الحادى والعشرين
مستقبل الدولة القومية دراسة تحليلية فى اطار تطورات
البيئة الدولية منذ بداية القرن الحادى والعشرين
مستقبل الدولة القومية دراسة تحليلية فى اطار تطورات
البيئة الدولية منذ بداية القرن الحادى والعشرين
La proplimatica del aqua en Iraq una
reflexion sobre,la
Incidencia de la politica turca de infra
estructras
موسوليني والحركة الفاشية 1945-1922
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