
 (2010-2011السنة الدراسية )

 الماجستير

 ت  اإلسم الفرع العلمي
 1 عمار رزيك عمر ربيع نظم سياسية

 2 جاسم محمد سهراب  نظم سياسية

 3 أحمد مصطفى حسين نظم سياسية
 4 ي عفاتخحيدر صب دراسات دولية
 5 عامر جواد كاظم دراسات دولية
 6 وليم خمو وردا دراسات دولية

 7 محمد كاظم عباس  دوليةدراسات 
 9 عبد العزيز نجاح حسن دراسات دولية
 10 دعاء نوري فليح حسن دراسات دولية
 11 مازن قاسم مهلهل دراسات دولية
 12 احمد مشعان نجم دراسات دولية
 13 صفاء فاضل سلمان دراسات دولية
 14 مروة علوان راضي جبر دراسات دولية
 15 محمد حميسرفل هاشم  دراسات دولية
 16 همام عبد الكاظم ربيع فكر سياسي
 17 رائد محسن داود فكر سياسي
 18 سناء جواد شهيد فكر سياسي
 19 حازم طعمة سوادي فكر سياسي
  20 فاطمة عباس محمد مهدي فكر سياسي
 21 بشير سوادي عبدعلي فكر سياسي

 22 قاسم حسين بريدي دراسات دولية
 23 سندس سرحان احمد  نظم سياسية
 24 هدى احمد حسن عباس نظم سياسية
 25 زيد محمد باقي عبدالمجيد نظم سياسية
 26 بان علي كاظم حسين نظم سياسية
 27 مروة مصطفى احمد نظم سياسية
 28 عدي عبد مزهر كزار نظم سياسية



 29 حوراء رشيد مهدي نظم سياسية
 30 نصار زغير دربي الربيعي دراسات دولية
 31 بشوان حمه سعيد حمه فكر سياسي
 32 زينب حاتم كاظم زاير فكر سياسي
 33 جعفر حسن عون حسن نظم سياسية
 34 أحمد نجم عبود صالح فكر سياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2011-2010السنة الدراسية )

 الدكتوراه

 ت اإلسم الفرع العلمي

 1 صدام عبد الستار رشيد سلمان نظم سياسية

 2 زهير خضير عباس مهدي دراسات دولية

 3 اسعد عبدالوهاب عبدالكريم فكر سياسي

 4 اسعد كاظم شبيب نجم فكر سياسي

 5 محمد عطوان خلف عويد فكر سياسي

 6 محمد ابراهيم فلفل علي فكر سياسي

 7 هشام عز الدين مجيد علي الكاف نظم سياسية

 8 هدى محمد مثنى مشيت نظم سياسية

 9 اثير إدريس عبد الزهرة سياسيةنظم 

 10 قحطان حسين جواد الحسيني دراسات دولية

 11 محسن حساني ظاهر دراسات دولية

 12 ظفر عبد مطر جهق  دراسات دولية

 13 علي فارس حميد رحيم الشمري دراسات دولية

 14 علي عبد الخضر محمد زكجي دراسات دولية

 15 علي عبد العزيز مرزه  فكر سياسي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


