
 العلوم السياسية كلية-جامعة الموصل 
 0202-0202الدراسي  العام -المرحلة الرابعة -عناوين بحوث التخرج

 
 اسم الطالب العنوان اسم التدريسي ت

 أ.م.د بان غانم احمد 1
على  وأثرهالتنوع االثني في العراق 

 3002الخارطة السياسية بعد عام
 بشرى عدنان محمد

 بان غانم احمد أ.م.د 2
االهلية ظاهرة النزاعات والحروب 

 ( رواندا انموذجااالسباب والنتائج)
 نور شعالن متعب

 محمد سليم داؤد تحديات بناء الدولة في العراق أ.م.د وليد سالم محمد 3

 ياسر سعيد زكر تحديات بناء األمة في العراق أ.م.د وليد سالم محمد 4

 جعفر الصادق قاسم ازمة العالقات التركية المصرية أ.م.د جمال كمال اسماعيل 5

 أ.م.د جمال كمال اسماعيل 6
واقع السلطة التشريعية بعد التحول الى 

 النظام الرئاسي في تركيا
 ابراهيم رضوان عبد المحسن

 عمر رنين والقومي في نينوى التنوع الديني أ.م.د محمود عزو حمدو 7

 أ.م.د محمود عزو حمدو 8
والحريات العامة في العراق وفق  الحقوق

 3002دستور 
 طه عبد اللطيف محمد

 القادر ابراهيمأ.م.د شعالن عبد 9
االبعاد السياسية لمفهوم االمن في الفكر 

 االسالمي
 محمد محمود محمد

 احمد حسين مفهوم اإلرهاب من وجهة نظر اسالمية أ.م.د شعالن عبد القادر ابراهيم 11

 نوار يونس بناء السالم في مجتمعات ما بعد النزاع زياد سمير زكي أ.م.د 11

12 
 أ.م.د زياد سمير زكي

 م.م شيماء ناظم حمودي

 )الواقعالتعايش السلمي في العراق 

 والمستقبل(
 امنة رعد خليل

 الرحمند. عبد شاطر عبد 13
البراغماتية في الفكر السياسي االمريكي 

 المعاصر
 سبأ ايمن

 الرحمنعبد شاطر عبدد.  14
البعد الديني في الفكر السياسي االمريكي 

 المعاصر
 زيد رعد محمد

 د.اكرام فالح احمد 15
تطبيق التعليم االلكتروني في ظل جائحة 

 كورونا)التحديات(
 وسن محمد ايوب

 د.اكرام فالح احمد 16
–مدونة سلوك عضو السلطة التشريعية 

 دراسة مقارنةى
 حارث شعالن عبو

 ساجدد.يزن خلوق  محمد 17
منظمات المجتمع المدني وُسبل تحقيق 

 3002التعايش السلمي في العراق بعد عام 
 االء شامل هاشم

 ساجدد.يزن خلوق  محمد 18
لنظام السياسي وآليات صنع السياسة العامة ا

 في المملكة المغربية
 محمد سمير حامد

 د.سعدي ابراهيم حسين 19
 3002العراق عام لحراك الشعبي في 

 )دراسة في االسباب واالنعكاسات(.
 احمد شاهر محمد

 د.سعدي ابراهيم حسين 21
تحقيق مبدأ المواطنة في العراق بعد عام 

 )دراسة في المعوقات والحلول(. 3002
 االء عمار فتحي

 المجيددم.د بسام حازم عب 21
مشكلة المناطق المتنازع عليها بين الحكومة 

 االتحادية واقليم كردستان سنجار انموذجا
 يونس مفاز محمد



 العزيزفهد عبد تطور مفهوم الدولة في عصر التنوير المجيدم.د بسام حازم عبد 22

23 
 د.صهيب خالد جاسم

 أ.م.د احمد فكاك احمد

النظام القانوني للجزر االصطناعية في 

 القانون الدولي العام
 احمد يحيى احمد

 خالد جاسم د.صهيب 24
حماية حقوق االنسان اثناء النزاعات 

 الداخلية.
 محمود هبة بشار

 المكافحة الدولية للمخدرات احمد محمد د. ميادة 25
 محمد جاسم محمد

 

 احمد محمد د.ميادة 26
مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وفقا 

 الحكام القانون الدولي االنسانيا
 احمد يوسف حميد

27 
 شطيبمحمد صالح  م.

 أ.م.د  صالح الدين سليم

حركات االسالم السياسي والسلطة في 

مصر -3000بعدعامالمنطقة العربية 

 انموذجا

 بادية جاسم محمد

28 
 م. محمد صالح شطيب

 م.م احمد ياسين محمد

النظام السياسي واشكالية التعددية الثقافية 

 3002في العراق بعد عام 
 زيد ستار جبر

 سجى فتاح زيدان م.م 29
 -الفكر والتطبيق  والديمقراطية،الليبرالية 

 -دراسة مقارنة 
 فهد محمد ناظم

31 
 م.م سجى فتاح زيدان

 
 القادر طهمريم عبد البعثة القنصلية حقوقها وواجباتها.

 اللهالله سبهان عبدم.م خير 31
الفيدرالية واالدارة المحلية والحكم الذاتي 

 دراسة مقارنة
 حسن احمد سوسن

 الله سبهان عبداللهم.م خير 32
مؤسسات المجتمع المدني وصنع السالم في 

 دراسة نماذج(الحرب )بعد  مجتمعات ما
 رشا احمد جياد

 م.م شهباء حكمت الياس 33
اشكالية االستقرار السياسي في العراق بعد 

 .3002عام 
 مروة عدنان مصطفى

 م.م شهباء حكمت الياس 34
السياسية في العراق دراسة في الثقافة 

 المعوقات والحلول.
 الحميدسجى انعم عبد

 أحمد م.م هديل نواف 35
النظريات المعاصرة في الحرية والمساواة 

 مقارنة( )دراسة
 مصطفى عمار حاتم

 أحمد م.م هديل نواف 36
السياسية  )االثارالعراق وأزمة كورونا 

 واالجتماعية(
 زيد اياد محمد

 زيد رافع سلطان م.م 37
على االستقرار  وأثرهسلوك المواطنة 

 السياسي العراقي
 حمزة فارس خليل

 م.م زيد رافع سلطان 38
المعارضة السياسية على التحول  أثر

 )العراق انموذجا( الديمقراطي
 وسن وليد علي

 م.م محمد حازم حامد 39

. الموقف من الديمقراطية في الفكر 

 المعاصر.السياسي االسالمي 

 

 قحطان محمد عبدالله

 

 

 

 م.م محمد حازم حامد 41
تحديات الديمقراطية في النظام السياسي 

 .3002العراقي بعد عام 
 احمد موفق قاسم

 نور علي فتح اللهالمواطنة في الفكر السياسي العربي  م.م محمد حازم حامد 41



 المعاصر.

 م.م عفراء رياض 42

 3002بعد  واقع االمن الوطني العراقي

 )المعوقات والحلول(

 

 الغفور محمد ذنوندعب

 م.م عفراء رياض 43
 واإلرهابدور التعليم في مكافحة التطرف 

 انموذجا( )العراق
 كرم احمد محمد

 م.م ليث مزاحم خضير 44
دراسة فكرية العدمية في الفكر السياسي 

 الغربي المعاصر:نماذج مختارة
 عزيز عوضزينة 

 ليث مزاحم خضير م.م 45
المضمون السياسي لمفهوم االغتراب بين 

 هيجل وماركس
 اية عبد القادر محمد

 يوسف قاسم محمد القانون الدولي لألنهار الدولية م.م ساجدة فرحان حسين 46

 م.م ساجدة فرحان حسين 47
الشركات متعددة الجنسيات على  أثر

 اقتصاديات الدول النامية
 صالح اللهعبدالعزيز خير

 أ.م.د احمد فكاك احمد 48
دراسة مقارنة بين قانون ادارة الدولة 

 في العراق 3002ودستور 
 هاشم

 


