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 اسم المشرف عنوان البحث االسم الكامل ت
  راضي حبيب  ابتسام حسين  .1

 
م واثرها في توطيد العالقات 1691اتفاقية فيينا 

 الدبلوماسية بين الدول 
م.د محمد حسين مطر هاشم 

 البكاء 

 اقبال فهد علي   .2
 

واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتنفيذ 
 برامج منظمات المجتمع المدني 

 م.م حيدر رحمن تعبان 

 امير حسن هادي   .3
 

 م.م محمد عودة   الخصائص الديمغرافية في المجتمع العراقي 
 

 عبد الكريم حمدان امير مناضل   .4
 

اثر حمل السالح على ارتفاع مستوى الجريمة في 
 المجتمع العراقي

 م.د اسراء امين عبداهلل 

 حسن تركي هادي   .5
 

 م.د هشام كاظم السياب    ضوابط عن حرية الراي عند الطالب الجامعي 
 

 حسين علي حديد  .9
 

 م.د اسراء امين عبداهلل  دور العولمة في التقييد القيمي في المجتمع العراقي
 

 عدنان  حنين قحطان  .7
  

 ا.م.د كاظم عودة خشان  أثر قيم المجتمع المدني في تعزيز ثقافة التسامح 
 

 حيدر حسن جبر   .8
 

مؤسسات المجتمع المدني واثرها في قوة الدولة 
 )العراق انموذجا( 

 م. حميد نايف عبود الحسناوي 

 زهراء عماد حاكم   .6
 

 م.م نشوان رزاق محمد  مسؤولية الحماية اإلنسانية في القانون الدولي 
 
 

11.  
 محمد ضرغام حيدر عبد 

 

ا.م.د ضياء جعفر عبد الزهرة  مقومات التنمية البشرية في المجتمع العراقي 
 النجم 
 

 عالء محمد عبد الحسين   .11
 

مدى االلتزام باالعراف االجتماعية في مجتمع متعدد 
 الثقافات 

ا.م.د لبنى عبد الرسول 
 الصراف 
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 علي احسان راضي   .12
 

حماية التنوع البيولوجي في البحار في ظل القانون 
 الدولي العام 

 م.م نشوان رزاق محمد 

 علي حسن جاسم   .13
 

التطور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني في 
 مدينة النجف االشرف 

 م.د هشام كاظم السياب 

 كرار خالد محسن  .14
 

اثر هجرة الكفاءات على التنمية االجتماعية 
 واالقتصادية  

  راجي نصير م.د 

 مرتضى كاظم مانع   .15
 

دور المجتمع المدني في التخفيف من ظاهرة عمالة 
 األطفال في مدينة النجف االشرف 

  م.د فالح الفتالوي 

 مريم باسم ماجد  .19
  

 م.د احمد جعفر صادق  الوعي السياسي ومنظمات المجتمع المدني
 

 منتظر رهك ذياب   .17
 

العقوبات المقررة لجريمة تخريب االثار في القانون 
 الدولي 

 م.م نشوان رزاق محمد 

 مهند سعيد كاطع   .18
 

دور منظمات المجتمع المدني في الحد من الفقر 
 في محافظة النجف االشرف 

 م.د اسراء امين عبدهللا 

 حاكم خضير نور الهدى   .16
 

دور محكمة العدل الدولية في ضمان االلتزام بقواعد 
 القانون الدولي 

 م. حميد نايف عبود الحسناوي 

 علي هدى عامر عبد   .21
 

دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة جائحة 
 كورونا المستجد في العراق 

 م.م حيدر رحمن تعبان 

 وسناء عاصم كاظم   .21
 
 

 م.د احمد جعفر صادق  وتحديات العولمةالهوية الثقافية للشباب العراقي 
 
 

العادات والتقاليد وأثرها في سلوك الفرد في المجتمع  وفاء جواد مانع   .22
 2113العراقي بعد عام 

 م. حميد نايف عبود الحسناوي 

 


