
                                                                   جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية/ الدراسات العليا
2019-2018جدوأل طلبة الدراسات العليا/ الدكتوراه – الكورس الوأل للعام الدراسي 

وأفقاا لتعليمات الدراسات العليا:
يبدأ الدوأام الرسمي يوم الثإنين.                                                                                                                                             -
يوجه إنذار للطالب في حالة غيابه لوأل مرة.                                                                                                                                          -
يرقن قيد الطالب في حال تكرار الغياب للمرة الثانية وأبما يعادل ضعف عدد ساعات المادة الدراسية.                                                                                          -

فرع الدراسات الدوألية- الدفاع الوطنياليوم

السبت

Head way

10-9د. صباح نعاس 
الحرب الهجينة وأاثإارها على المن الوطني العراقي

12-10د. سعد السعيدي 
مادة سياسية باللغة النكليزية

2-12د. سمير جسام 

الثلثااء

التغيير في العلقات الدوألية وأنظرية القوة

12-9د. عباس هاشم 
اشكالية المن الوطني لمرحلة ما بعد التغيير في المنطقة العربية

2-12د. عمار حميد 

الخميس

طرائق بحث

9-8د. هالة خالد 
مبادئ الفكر الستراتيجي للدوألة وأصياغة الستراتيجية المنية: نماذج

مختارة
12-9د. دينا محمد 

السلطة في النظام الدوألي المعاصر

3-12د. فايق حسن 



جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية/ الدراسات العليا
2019-2018جدوأل طلبة الدراسات العليا/ الدكتوراه– الكورس الوأل للعام الدراسي 

فرع النظم السياسيةفرع الفكر السياسيفرع الدراسات الدوأليةاليوم

الحد

السياسة الخارجية اليرانية بين الثوابت وأالمتغيرات

12-9د. أحمد نوري النعيمي 

قضايا في الفكر العربي المعاصر

12-9د. امل هندي 

Head way

10-9د. ستار علي 
الدراسات المستقبلية في العلقات الدوألية

3-12د. اسامة مرتضى السعيدي 

الخلقا في الفكر السياسي الغربي
مشترك مع النظم

2-12د. حميد فاضل 

الخلقا في الفكر السياسي الغربي
مشترك مع الفكر

2-12د. حميد فاضل 

الثإنين

النظام الدوألي: دراسة في الخصائص العامة وأالمستقبل
مشترك مع الفكر
12-9د. سعد حقي توفيق 

النظام الدوألي: دراسة في الخصائص العامة وأالمستقبل
مشترك مع الدوألية

12-9د. سعد حقي توفيق 

مادة سياسية باللغة النكليزية

12-9د. عبد الجبار أحمد 
Head way
مشترك مع الفكر
1-12د. أحمد عدنان كاظم 

Head way
مشترك مع الدوألية

1-12د. أحمد عدنان كاظم 

طرائق بحث

1-12د. منتصر مجيد 

الثلثااء

الستقرار النظمي في ضوء المعايير الدوألية الجديدة:
انموذج الشرقا الوأسط ( مشترك مع النظم)

11-9د. حازم علي 

دوألة الرفاهية في الفكر السياسي الغربي المعاصر

12-9د. تغريد حنون 

الستقرار النظمي في ضوء المعايير الدوألية الجديدة:
انموذج الشرقا الوأسط ( مشترك مع الدوألية)

11-9د. حازم علي 

طرائق بحث

12-11د. هالة خالد 
 

طرائق بحث

1-12د. عبير سهام 

انظمة سياسية مقارنة 

2-11د. خميس دهام 

الربعاء

تراجع دوأر المنظمات القتصادية الدوألية الجماعية

11-9د. جاسم محمد مصحب 

قراءات في افكار وأمفاهيم اسلمية 

12-9د. بتول حسين 

النظام الفيدرالي: نماذج مختارة

12-9د. ياسين العيثاوأي 

مادة سياسية باللغة النكليزية
مشترك مع الفكر

2-12د. صباح نعاس 

مادة سياسية باللغة النكليزية
مشترك مع الدوألية

2-12د. صباح نعاس 

دوأر الحزاب السياسية في عملية النتقال الديمقراطي

3-12د. همسة قحطان 
وأفقاا لتعليمات الدراسات العليا:  
     - يرقن قيد الطالب في حال تكرار الغياب للمرة الثانية وأبما يعادل ضعف عدد ساعات المادة الدراسية.  3- يوجه إنذار للطالب في حالة غيابه لوأل مرة.         2- يبدأ الدوأام الرسمي يوم الثإنين.        1



جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية/ الدراسات العليا
2019-2018جدوأل طلبة الدراسات العليا/ الماجستير – الكورس الوأل للعام الدراسي 

إدارة الصراعات وأالسلم الدوأليفرع الحكومات وأالدارة المحليةفرع النظم السياسيةفرع الفكر السياسيفرع الدراسات الدوأليةاليوم

الحد

مادة سياسية باللغة النكليزية
مشترك مع الصراع وأالفكر

11-9د. حسين مزهر 

مادة سياسية باللغة النكليزية
مشترك مع الصراع وأالفكر

11-9د. حسين مزهر 

طرائق بحث 
مشترك مع الحكومات

11-10د. كوثإر طه 

طرائق بحث 
مشترك مع الحكومات

11-10د. كوثإر طه 

مادة سياسية باللغة النكليزية
مشترك مع الصراع وأالفكر

11-9د. حسين مزهر 
التطورات السياسية في مصر

2011بعد ثإورة يناير 
مشترك مع النظم

1-11د. نهرين جواد 

جذوأر وأمرتكزات بناء الفكر المحاف
المريكي المعاصر

 1-11د. خالد عبد الله 

التطورات السياسية في مصر بعد
2011ثإورة يناير 

مشترك مع النظم
1-11د. نهرين جواد 

معضلة المن وأتوازن التهديد

1-11د. علي فارس 

الثإنين

قراءات في أصول الفكر
السياسي

مشترك مع الفكر
11-9د. أحمد عدنان الميالي 

قراءات في أصول الفكر السياسي
مشترك مع الفكر
11-9د. أحمد عدنان الميالي 

بناء القوة في مجتمع التصال

11-9د. رغد نصيف 

اثإر الستقلل الداري على معايير
 2003الحكم المحلي في العراقا بعد

11-9د. رفاه طارقا 

المساوأمة وأدوأرها في إدارة الصراع
الدوألي: الدارة المريكية وأالسرائيلية

11-9د. محمد عزيز 

الحكومة اللكتروأنية وأتحديات
المن
1-11د. دنيا جواد 

Head way
مشترك مع الحكومات

1-12د. انوار عدنان 

Head way
مشترك مع الحكومات

1-12د. انوار عدنان 

إدارة الصراع في العلقات الدوألية

1-11د. منعم خميس 

الثلثإاء

طرائق بحث
مشترك مع الصراع

10-9ا.م. بسمة خليل 
مشترك مع النظم

11-9 د. علي الجبوري 
مشترك مع النظم

11-9 د. علي الجبوري 

تجارب الحكم المحلي وأمقارنتها
بالتجربة العراقية

11-9د. ماجد الفتلوأي 

طرائق بحث
مشترك مع الصراع

10-9ا.م. بسمة خليل 

نظريات العلقات الدوألية
مشترك مع فرع إدارة الصراعات

12-10د. عادل عبد الحمزة 

العتدال في الفكر السياسي العراقي
المعاصر

1-11د. طارقا عبد الحافظ 

آليات بناء السلم الهلي في الدوأل
العاجزة

1-11د. عمر جمعة 

تأثإير النظمة النتخابية على الداء
السياسي للحكومات المحلية : العراقا

1-11د. غسان عكلوأي 

نظريات العلقات الدوألية
مشترك مع الدوألية 

12-10د. عادل عبد الحمزة 

الربعاء

الدبلوماسية الرقمية كإحدى
أدوأات تنفيذ السياسة الخارجية 

12-10د. احمد حسين 

فلسفة الصراع في الفكر الغربي
المعاصر
11-9د. سناء كاظم 

الدوأل بمواجهة التحديات المعاصرة :
دراسة نموذج الدوألة العربية

11-9د. اسعد طارش 

الحكومات المحلية وأظاهرة عدم
الستقرار المجتمعي

11-9د. أحمد فاضل 

السلم في العلقات الدوألية

11-9د. إيناس عبد السادة 

طرائق بحث

12-11د. منى حمدي 

موازنات مالية عامة

1-11د. فريال مشرف 
Head way

مشترك مع الفكر وأالصراع
1-12د. احمد عدنان الكناني

Head way
مشترك مع الفكر وأالصراع

1-12د. احمد عدنان الكناني  

مادة سياسية باللغة النكليزية
مشترك مع الحكومات

3-1د. هشام عز الدين 

مادة سياسية باللغة النكليزية
مشترك مع الحكومات

3-1د. هشام عز الدين 

Head way
مشترك مع الفكر وأالدوألية

1-12د. احمد عدنان الكناني




