
      جامعة بغداد                                                                       

 كلية العلوم السياسية                                            

اسماء طلبة الماجستير/ فرع الدراسات الدولية

 

      

السمت
احمد محمد شهيد حسن1
اية جمال حمود شغاتي2
ايهاب كريم حسن ساجت3
كرار رحيم حيدر عيسى4
مها عبدالكريم زينل احمد5
مينا عدنان عبدالمير حميد6
نبيل عبدالكريم نعمان عبدالكريم7
نورالدين عبدال نايف عبد8
نوري موحان سعد جبر9



اسماء طلبة الماجستير/ فرع الفكر السياسي

                                                                            

                                     

السمت
اسراء عبد المير احمد مهدي1
باسم محمد زاير عامر2
حسناء محمد مهدي صالح3

دانية جميل هادي جياد4
سيف نبهان اسماعيل احمد5
ضحى وليد صبيح محمد6
هديل عبد المهدي عبد الكريم جاسم7
وليد خالد كاظم شلش8



اسماء طلبة الماجستير/ فرع النظم السياسية

                                                            

                          

السمت
ازهار حمودي ماهود سلمان1
حنين كامل مهدي عبدال2
دعاء عباس راضي حسان3
زهراء حيدر جاسم محمد4
شهد عدنان صالح عريان5
صهيب فاضل عبد حسين6
محمد قاسم عبدالكاظم خشان7
علي صباح محمد جاسم8



اسماء طلبة الماجستير/ فرع الحكومات والدارة المحلية

                                                   

                         

السمت
خوله نصير عبدالرزاق ذياب1
داليا مهدي محمد مهدي2
صالح داود سلمان محمد3
ليث سلمان عليوي ناجي4
منتهى خالد محمد عباس5
ميديا انور عبد الحسين علي6
ناديه علي عبدالرضا حسين7
هالة فؤاد عباس حميد8



اسماء طلبة الماجستير/ إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي

السمت
اية محمد عبدالرحمن جاسم1
دعاء حسين علي راضي2
ريام احمد جاسم بر يسم3
زياد علو عطا ال حمد4
سجى فاضل محمد محسن5
عباس راضي رسن ابراهيم6
فرح طلل حسين محسن7
كرار حسن علي حبيب8
محمد فوزي علي سلوم9
نور هشام جليل اسماعيل10
هبة حسن رؤوف احمد11



اسماء طلبة الدكتوراه/ فرع الدراسات الدولية

 

اسماء طلبة الدكتوراه/ فرع الفكر السياسي

 

السمت
احمد كامل فرج جبر1
اسعد حميد مسير جابر2
امنه وليد علوان احمد3
خالد فرهود جديم فريح4
محمد موفق مكي علوان5
مشتاق نوري مجيد سعيد6
نور عماد تركي فارس7
هشام عدنان وهيب احمد8

السمت
اسماعيل عمر حميد رشيد1
ثائر حسن ضاحي مزهر2
حسام كصاي حسين علي3
غسان كاظم غياض شجاي4
كرار عماد مرزوك سلمان5
ليث مزاحم خضير كاظم6



اسماء طلبة الدكتوراه/ فرع النظم السياسية                                    

 

   

اسماء طلبة الدكتوراه/ فرع الدراسات الدولية-الدفاع الوطني

السمت
جعفر عزيز محسن عبد الحسن1
حسن ساجت هداب جاسم2
شجاع محمود خلف عاصي3
طالب جبار حسن تقي4
فرحان فرع فرحان جابر5
هديل ابراهيم محمد هويدي6

السمت
احمد عمران عبد ناصر1
عقيل مصطفى مهدي جاسم2
علي هندول مضخور شعبان3



      


