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

وفقاا لتعليمات الدراسات العليا:
                                                                                                                                             

يوجه إنذار للطالب في حالة غيابه لول مرة.                                                                                                                                          -
يرقن قيد الطالب في حال تكرار الغياب للمرة الثانية وبما يعادل ضعف عدد ساعات المادة الدراسية.                                                                                          -

فرع الدراسات الدولية- الدفاع الوطنياليوم

السبت

السياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين

11-9د. صباح نعاس 

Head Way
1-11د. حسين مزهر  

منهجية بحث

2 -1د. سعد السعيدي 
الحياد في العلقات الدولية

5-2د. عباس هاشم 

الثلثااء

أنماط وتداعيات الحرب اللكترونية على المن الوطني القومي والدولي

11-9د. دنيا جواد مطلك 
الستراتيجية العسكرية والحرب

1-11د. عادل عبد الحمزة ثجيل 

الربعاء

قراءة في المرتكزات الفكرية والستراتيجية لمشروع المبراطورية المريكية
(الثروة, الدين, القوة)

11-9د. خالد عبد الله 
الحزاب السياسية ودورها في المن الوطني

1-11د. خميس دهام 



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

فرع النظم السياسيةفرع الفكر السياسيفرع الدراسات الدوليةاليوم

الثنين

خطر إنتشار السلحة النووية بعد إنتهاء الحرب الباردة

12-9د. سعد حقي توفيق 

طرائق بحث 

10-9د. بتول حسين 

الصفوة والمجتمع: دراسة سسيولوجية

12-9د. رغد نصيف 
طرائق بحث

1-12د. يسرى مهدي 

مادة سياسية باللغة النكليزية
(مشترك مع النظم السياسية)

2-12د. عبد الجبار أحمد 

مادة سياسية باللغة النكليزية
(مشترك مع الفكر السياسي)

2-12د. عبد الجبار أحمد 
فلفسة الدين بالفكر السياسي الغربي

(مشترك مع الفكر السياسي)
4-2د. حميد فاضل 

فلفسة الدين بالفكر السياسي الغربي
(مشترك مع الدراسات الدولية)

4-2د. حميد فاضل 

الثلثاء

متغيرات السياسة الخارجية التركية

12-9د. أحمد نوري النعيمي 

حركات السلم السياسي في المنطقة العربية بين التنظير
والممارسة

12-9د.. طارق عبد الحافظ 

السياسات العامة النتقائية

12-9د. فرح ضياء 

توظيف المعلوماتية في إدارة الحروب الحديثة وإنعكاسها
على المن الدولي

 (مشترك مع النظم السياسية)

3-1د. عمار حميد ياسين 

النزعة الفردية في الفكر السياسي الغربي الحديث

3-12د. عبير سهام 

طرائق بحث

1-12 عمر جمعة 

توظيف المعلوماتية في إدارة الحروب الحديثة وإنعكاسها
على المن الدولي (مشترك مع الدراسات الدولية)

3-1د. عمار حميد ياسين 

الربعاء

معايير تقسيم الدول

12-9د. فايق حسن 

حركة الصلح الديني الغربية: المقدمات والنتائج السياسية

12-9د. علي عباس 

الثقافة السياسية والنظام السياسي

12-9د. خميس حزام 

مادة سياسية باللغة النكليزية

2-12د. سمير جسام 

ديمقراطية النخبة
(مشترك مع النظم السياسية)

2-12د. ياسين العيثاوي 

ديمقراطية النخبة
(مشترك مع الفكر السياسي)

2-12د. ياسين العيثاوي 
Head Way

3-2د. هشام عز الدين 

Head Way

3-2د. هشام عز الدين 

Head Way

3-2د. هشام عز الدين 
وفقاا لتعليمات الدراسات العليا:  
     - يرقن قيد الطالب في حال تكرار الغياب للمرة الثانية وبما يعادل ضعف عدد ساعات المادة الدراسية.  3- يوجه إنذار للطالب في حالة غيابه لول مرة.         2- يبدأ الدوام الرسمي يوم الحد.        1



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

إدارة الصراعات والسلم الدوليفرع الحكومات والدارة المحليةفرع النظم السياسيةفرع الفكر السياسيفرع الدراسات الدوليةاليوم

الحد

الثار الجتماعية للعولمة على دول
العالم الثالث (مشترك مع النظم)

11-9د. اسعد طارش 

المواطنة في الفكر السياسي

11-9د. أمل هندي 

الثار الجتماعية للعولمة على دول العالم
الثالث (مشترك مع الدولية)

11-9د. اسعد طارش 

التنظيم الداري وأثره على أداء
2003الحكومات المحلية بعد عام 

11-9د. رفاه طارق 

مفرادت التوازن الستراتيجي في إقليم
جنوب آسيا

11-9د. تل عاصم 
السلوك الدبلوماسي للدول الصغيرة في

العلقات الدولية
1-11أ.م. بسمة خليل 

جدلية العلقة بين الدين والسياسة في
الفكر السياسي الغربي

1-11د. خالد عبد الله 

طرائق بحث

2-1د. هند محمود 

نظريات تحليل الستراتيجيات الدولية

1-11د. علي فارس 

الثنين

دور الدبلوماسية في إدارة العلقات
الدولية (مشترك مع الفكر)

11-9د. أسراء شريف 

دور الدبلوماسية في إدارة العلقات
الدولية (مشترك مع الدولية)

11-9د. أسراء شريف 

بناء ثقافة السلم

11-9د. منى جلل 

مادة سياسية باللغة النكليزية

11-9د. هشام عزالدين 

مصادر صراع الدول في النظام الدولي

11-9د. محمد عزيز 

مادة سياسية باللغة النكليزية
(مشترك مع إدارة الصراعات)

2-12د. أحمد عدنان كاظم 

مراجعات نقدية في الفكر السياسي
السلمي المعاصر

د. أحمد عدنان عزيز

Head way
مشترك مع الحكومات

1-12د. انوار عدنان 

Head way
مشترك مع الحكومات

1-12د. انوار عدنان 

مادة سياسية باللغة النكليزية
(مشترك مع الدولية)

2-12د. أحمد عدنان كاظم 
طرائق بحث

2-1د. كوثر طه 

الثلثاء

Head Way
(مشترك مع إدارة الصراعات)

10-9د. هشام عزالدين 

الدولة المدنية في الفكر الغربي الحديث
(مشترك مع النظم)

11-9د. تغريد حنون 

الدولة المدنية في الفكر الغربي الحديث
(مشترك مع النظم)

11-9د. تغريد حنون 

الموازنة العامة: أمثلة ونماذج مع
الشارة إلى الحالة العراقية

11-9د. مها صباح 

Head Way
(مشترك مع الدولية)

10-9د. هشام عزالدين 

طرائق بحث

12-11د. احمد حسين 

التدخلت الخارجية وأثرها على السيادة
الوطنية بعد الحرب الباردة: مصر

أنموذجاا
2-12د. نهرين جواد 

مادة سياسية باللغة النكليزية
(مشترك مع النظم)

2-12د. عبد الجبار أحمد 

مادة سياسية باللغة النكليزية
(مشترك مع الفكر)

2-12د. عبد الجبار أحمد 

العلقة بين الحكومة والقاليم في الدولة
التحادية : إقليم كردستان أنموذجاا

1-11د. علي دريول 

الربعاء

إختصاصات مجلس المن في حل
المنازعات الدولية

12-10د. حيدر يحيى 

طرائق بحث

11-10د. سناء كاظم 

منطق الدولة ومصالح السياسة الداخلية
2018في ضوء إنتخابات 

11-9د.حازم علي 

الرقابة على أداء الحكومات المحلية بعد
2003عام 

11-9د. فراس كوركيس

طرائق بحث

10-9د. إيناس عبد السادة 

Head way

12-11د. فاطمة رضا 

النظمة النتخابية دراسة تحليلية
2018للنتخابات العراقية لعام 

3-1د. خميس دهام 

دور الحزاب السياسية في أداء مجالس
المحافظات
1-11د همسة قحطان 

أساليب الحرب القتصادية

12-10د.. جاسم محمد مصحب 
دور الحرب الهجينة في إدارة الصراع

2-12د. سعد عبيد 




