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 سعة صباحاً                    يبدأ اإلمتحان في تمام الساعة التا         

 الدكتوراه األيام

 فرع الدراسات الدولية
 الدكتوراه

 فرع الفكر السياسي
 الدكتوراه

 فرع النظم السياسية

 الدكتوراه
 فرع الدراسات الدولية/ الدفاع الوطني

 الثالثاء

8/1 

الدولي: دراسة في الخصائص العامة النظام 
 والمستقبل )مشترك مع الفكر(

 د. سعد حقي توفيق

النظام الدولي: دراسة في الخصائص العامة 
 والمستقبل )مشترك مع الدولية(

 د. سعد حقي توفيق

 النظام الفيدرالي: نماذج مختارة
 

 د. ياسين العيثاوي 

Head way 
 

 د. صباح نعاس 

 الخميس

10/1 

Head way 
 مشترك مع الفكر

 د. أحمد عدنان كاظم

Head way 
 مشترك مع الفكر

 د. أحمد عدنان كاظم

دور االحزاب السياسية في عملية 
 االنتقال الديمقراطي
 د. همسة قحطان 

الحرب الهجينة واثارها على االمن 
 الوطني العراقي

  د. سعد عبيد علوان

 األحد

13/1 

الثوابت السياسة الخارجية اإليرانية بين 
 والمتغيرات

 د. أحمد نوري النعيمي 

 قراءات في افكار ومفاهيم اسالمية 
 

 د. بتول حسين

Head way 
 

 د. ستار عالي

 مادة سياسية باللغة االنكليزية
 

 د. سمير جسام 

 الثالثاء

15/1 

 تراجع دور المنظمات االقتصادية الدولية الجماعية
 

 د. جاسم محمد مصحب

الفكر السياسي الغربي دولة الرفاهية في 
 المعاصر

 د. تغريد حنون

 مادة سياسية باللغة االنكليزية
 

 د. عبد الجبار أحمد

التغيير في العالقات الدولية ونظرية 
 القوة

 د. عباس هاشم 

 الخميس

17/1 

 مادة سياسية باللغة االنكليزية
 مشترك مع الفكر
 د. صباح نعاس

 مادة سياسية باللغة االنكليزية
 مع الدوليةمشترك 

 د. صباح نعاس

 انظمة سياسية مقارنة 
 

 د. خميس دهام

اشكالية االمن الوطني لمرحلة ما بعد 
 التغيير في المنطقة العربية

 د. عمار حميد 

 األحد

20/1 

 الدراسات المستقبلية في العالقات الدولية
 

 د. اسامة مرتضى السعيدي

 االخالق في الفكر السياسي الغربي
 النظممشترك مع 

 د. حميد فاضل

 االخالق في الفكر السياسي الغربي
 مشترك مع الفكر
 د. حميد فاضل

مبادئ الفكر االستراتيجي للدولة   
وصياغة االستراتيجية االمنية: نماذج 

 مختارة
 د. دينا محمد 

 الثالثاء

22/1 

اإلستقرار النظمي في ضوء المعايير الدولية 
 الجديدة: انموذج الشرق األوسط 

 ترك مع النظممش
 د. حازم علي )مشترك مع النظم(

 قضايا في الفكر العربي المعاصر 
 

 د. امل هندي

اإلستقرار النظمي في ضوء المعايير 
 الدولية الجديدة: انموذج الشرق األوسط 

 د. حازم علي )مشترك مع الدولية(
 

 السلطة في النظام الدولي المعاصر
 

 د. فايق حسن 

 الخميس

24/1 

 السياسية  والدستورية المقارنةالنظم 
 )مقاصة(

 د. ياسين محمد حمد

 قراءات في أصول الفكر السياسي الغربي
 )مقاصة(

 د. أحمد عدنان الميالي

عملية صنع القرار السياسي الخارجي في 

 )مقاصة( ضوء التغيير الدولي
 د. سعد عبيد علوان
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 تاسعة صباحاً                   يبدأ اإلمتحان في تمام الساعة ال         

 الماجستير األيام
 فرع الدراسات الدولية

 الماجستير
 فرع الفكر السياسي

 الماجستير
 فرع النظم السياسية

 الماجستير
 فرع الحكومات واإلدارة المحلية

الماجستير/فرع إدارة الصراعات 
 وبناء السلم الدولي

 الثالثاء

8/1 

 السياسيقراءات في أصول الفكر 
 الفكر مشترك مع

 د. أحمد عدنان الميالي 

 السياسيقراءات في أصول الفكر 
 دوليةمشترك مع ال

 د. أحمد عدنان الميالي 

 بناء القوة في مجتمع اإلتصال
 

 د. رغد نصيف

 موازنات مالية عامة
 

 د. فلاير مشرف

 إدارة الصراع في العالقات الدولية
 

 د. منعم خميس 

 الخميس

10/1 

مصر التطورات السياسية في 

 2011بعد ثورة يناير 

 مشترك مع النظم
 د. نهرين جواد 

اإلعتدال في الفكر السياسي 
 العراقي المعاصر

 
 د. طارق عبد الحافظ 

التطورات السياسية في مصر بعد 

 2011ثورة يناير 

 دوليةمشترك مع ال
 د. نهرين جواد

الحكومات المحلية وظاهرة عدم 
 االستقرار المجتمعي

 
 د. أحمد فاضل

 معضلة األمن وتوازن التهديد
 

 د. علي فارس 

 األحد

13/1 

الدبلوماسية الرقمية كإحدى 
 أدوات تنفيذ السياسة الخارجية 

 د. احمد حسين 

فلسفة الصراع في الفكر الغربي 
 المعاصر

 د. سناء كاظم

آليات بناء السلم األهلي في الدول 
 العاجزة

 د. عمر جمعة

األداء تأثير األنظمة اإلنتخابية على 
 السياسي للحكومات المحلية : العراق

 د. غسان عكالوي

 السالم في العالقات الدولية

 
 د. إيناس عبد السادة

 الثالثاء

15/1 

 مادة سياسية باللغة اإلنكليزية
 مشترك مع الصراع والفكر

 د. حسين مزهر 

 مادة سياسية باللغة اإلنكليزية
 دوليةمشترك مع الصراع وال
 د. حسين مزهر 

المعاصرة الدول بمواجهة التحديات 

 : دراسة نموذج الدولة العربية
 د. اسعد طارش

اثر االستقالل االداري على معايير 

  2003الحكم المحلي في العراق بعد

 د. رفاه طارق

 مادة سياسية باللغة اإلنكليزية
 والفكر دوليةمشترك مع ال

 د. حسين مزهر 

 الخميس

17/1 

وتحديات الحكومة األلكترونية 
 األمن

 د. دنيا جواد 

تصاعد دور اإلتجاه اإلصالحي 
 في النظام السياسي اإليراني

 د. علي الجبوري

تصاعد دور اإلتجاه اإلصالحي في 
 النظام السياسي اإليراني

 د. علي الجبوري

تجارب الحكم المحلي ومقارنتها 
 بالتجربة العراقية
 د. ماجد الفتالوي

الصراع المساومة ودورها في إدارة 
 الدولي: األدارة األمريكية واإلسرائيلية

 د. محمد عزيز

 األحد

20/1 

 نظريات العالقات الدولية
 مشترك مع فرع إدارة الصراعات

 د. عادل عبد الحمزة 

جذور ومرتكزات بناء الفكر 
 المحاف األمريكي المعاصر

 د. خالد عبد اإلله

 مادة سياسية باللغة اإلنكليزية
 الحكوماتمشترك مع 

 د. هشام عز الدين

 مادة سياسية باللغة اإلنكليزية
 النظممشترك مع 

 د. هشام عز الدين

 نظريات العالقات الدولية
 الدراسات الدوليةمشترك مع فرع 

 د. عادل عبد الحمزة

 الثالثاء

22/1 

Head way 
 مشترك مع الفكر والصراع

 د. احمد عدنان الكناني

Head way 
 والصراع دوليةمشترك مع ال

 د. احمد عدنان الكناني

Head way 
 مشترك مع الحكومات

 د. انوار عدنان

Head way 
 نظممشترك مع ال

 د. انوار عدنان

Head way 
 لفكروا دوليةمشترك مع ال

 د. احمد عدنان الكناني



                                                                                  


