
 (2012-2011السنة الدراسية )

 الماجستير

 ت  اإلسم الفرع العلمي
 1 مجيد جعفر مجيد جاسم نظم سياسية
 2 خالد طارق عبدالرزاق نظم سياسية
 3 محمد حميد أحمد صالح نظم سياسية
 4 نيران عدنان كاظم مطلب نظم سياسية

 5 نادية عبد الهادي سوادي نظم سياسية
 6 عبيد هناء فاضل نظم سياسية
 7 حيدر محمد منعم حسن نظم سياسية
 9 جاسم محمد أحمد حمود نظم سياسية
 10 نجاة محمد عبيد ساير نظم سياسية
 11 رؤى سنان جواد صالح نظم سياسية
 12 شيماء حسين عبود نظم سياسية
 13 أحمد علي مخيلف صفر نظم سياسية
 14 دالل حميد عطية فارس  فكر سياسي
 15 االء محمد عبدالخالق فكر سياسي
 16 قاسم دحام محمد منصور فكر سياسي
 17 عماد عيدان بريح فكر سياسي
 18 جابر جواد كاظم مفيد فكر سياسي
 19 رقية سعيد خلخال فكر سياسي
  20 مصطفى ظاهر صالح  فكر سياسي
 21 نبراس محي كاظم فكر سياسي
 22 ناطق اسماعيل متعب  فكر سياسي
 23 محمد جميل عودة زاهي فكر سياسي
 24 رحيم ياسر عبدهللا فكر سياسي
 25 محمد فرحان مذكور فكر سياسي
 26 العظيم كريم غافل عبد نظم سياسية

 27 رعد ناصر جاسم منصور دراسات دولية
 28 عدنان كاظم حسين دراسات دولية



 29 عبدالجبار إسماعيل ابراهيم دراسات دولية
 30 صباح عالل زاير  دراسات دولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2012-2011السنة الدراسية )

 الدكتوراه  

 ت اإلسم الفرع

 1 اثير ناظم عبد الواحد جاسور دراسات دولية

 2 يوسف راضي كاظم الساري دراسات دولية

 3 احمد حسين شحيل دعداع دراسات دولية

 4 ياسر عبد الكريم علوان حسين دراسات دولية

 5 جواد كاظم محسن دهش سياسيفكر 

 6 عبدالسالم شهيد عجمي فكر سياسي

 7 عالية عبد االمير عبد المجيد فكر سياسي

 8 محمد هاشم رحمة عباس  فكر سياسي

 9 حسن عودة ابو الهيل فكر سياسي

 10 وليد بارك حسن يعقوب فكر سياسي

 11 باسم عبد السادة خليف عبيد نظم سياسية

 12 عبدالعظيم جبر حافظ نظم سياسية

 13 فراس كوركيس عزيز  نظم سياسية

 14 عدي فالح حسين خلف  نظم سياسية

 15 أحمد يحيى هادي صالح نظم سياسية

 16 عبداألميرعبد الحسن عبود دراسات دولية



 17 محمود عبيد محمد حسين دراسات دولية

 18 ياسمين نوري علي حسين دراسات دولية

 19 حسام ممدوح خيرو دراسات دولية

 20 علي طارق جاسم دراسات دولية

 21 عامر حميد حسين دراسات دولية

 22 كريمة لطيف عبدهللا فكر سياسي

 23 حسين عباس حسين فكر سياسي

 24 زياد جهاد حمد حسن فكر سياسي

 25 كمال حسين ادهم نظم سياسية

 26 هند محمود حميد حمد نظم سياسية

 27 وهيب ياسين علوانعمر  نظم سياسية

 28 زياد سمير زكي  نظم سياسية

 29 احمد صدام ايدام نظم سياسية

 


