
 (2013-2012السنة الدراسية )

 الماجستير  

 ت  اإلسم الفرع العلمي
 1 عبدالحسين معالك مجهول دراسات دولية
 2 محمد حسين شذر حنظل دراسات دولية
 3 احمد خليل ابراهيم بساط دراسات دولية
 4 الرا حسين عبدهللا دراسات دولية
 5 سلوى صكبان ابراهيم  دراسات دولية

 6 علي محمد لفتة دوليةدراسات 
 7 االء محمد جوهر  دراسات دولية
 9 وسام محمد حسين دراسات دولية
 10 هبة نصير عبدالرزاق دراسات دولية
 11 مهند خليل خلف زبون دراسات دولية
 12 راويه عادل حميد منسي فكر سياسي
 13 ديانا حسين علي ولي فكر سياسي
 14 مصطفى خليل خضير  فكر سياسي
 15 عمر حمدان جبوري  فكر سياسي
 16 صابرين ستار جبار  فكر سياسي
 17 عادل حسن علي فارس فكر سياسي
 18 منذر علي صلبوخ  فكر سياسي
 19 رياض ياسر كطان  فكر سياسي
  20 حسين ابراهيم حسين فكر سياسي
 21 كرار عماد مرزوك فكر سياسي
 22 رعد حسن صادق حسين نظم سياسية

 23 ئوميد خدرا محمد  سياسيةنظم 
 24 محمد رشيد زين صبار نظم سياسية
 25 فلة حامد عباس صالح نظم سياسية
 26 هند قاسم محمد مهدي نظم سياسية
 27 عهود عبد الحسين نظم سياسية
 28 امنة داخل مسلم نظم سياسية



 29 الرا حسين علي حسون نظم سياسية
 30 لؤي سعد عبدالرضا نظم سياسية
 31 كل فخارفالح جهاد نظم سياسية
 32 امجد محمد علي نظم سياسية

 33 علي حميد علي  دراسات دولية
 34 حسين قاسم احمد دراسات دولية
 35 عامر محمد مهدي موسى فكر سياسي
 36 محمد يحيى دحام فكر سياسي
 37 منتصر حسين جواد نظم سياسية
 38 سعد عبدهللا ابراهيم نظم سياسية

 39 شذى رضا عبد الحميد دراسات دولية
 40 عباس فاضل عباس  دراسات دولية
 41 صائب طراد عبد الكاظم غثوان فكر سياسي
 42 عبيرمحمد عبد جبر نظم سياسية
 43 سامي خيون حافظ نظم سياسية
 44 تحسين علي محسن فكر سياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2013-2012السنة الدراسية )

 الدكتوراه

 ت اإلسم الــمــالحــظات

 1 مروان عوني كامل شعبان دراسات دولية

 2 محمود عبدالرحمن خلف خميس دراسات دولية

 3 أفياء وطن عنيد دراسات دولية

 4 حيدر زاير عبوسي دراسات دولية

 5 عبد الكريم كاظم عجيل دراسات دولية

 6 أحمد مشعان نجم محيمد دراسات دولية

 7 سالم داود غزيل ضايع دراسات دولية

 8 رنا مولود شاكر سلمان فكر سياسي

 9 مصطفى كامل عبدالحسن نمير فكر سياسي

 10 أحمد عبدالكريم عبدالوهاب فكر سياسي

 11 أركان عبد الخضر كيالن فكر سياسي

 12 مصطفى ناجي واحد فكر سياسي

 13 رياض غازي فارس نظم سياسية

 14 األميرسحر حربي عبد  نظم سياسية

 15 سيناء علي محمود نجم نظم سياسية

 16 رقية علي عبود سلمان دراسات دولية

 17 أيمن احمد محمد حسين نظم سياسية

 18 اياد طارق عبدالمجيد دراسات دولية



 19 احمد محمد علي جابر فكر سياسي

 20 بدر عواد برغش علي دراسات دولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


