
 (2014-2013السنة الدراسية )

 الماجستير

 ت  اإلسم الفرع
 1 ثائر حسن ضاحي فكر سياسي
 2 عمر عدنان حرين فكر سياسي
 3 مهند أحمد ياسين فكر سياسي
 4 سماح نجم كاظم فكر سياسي
 5 مناضل جبر محمد فكر سياسي
 6 حنين عماد عبدالحسين فكر سياسي
 7 ايمان عبدالعظيم كاظم فكر سياسي
 9 هشام عبد الملك محسن فكر سياسي
 10 أحمد نجم عبود نجم فكر سياسي
 11 احمد محمد محيسن مهدي فكر سياسي
 12 سيماء سالم جاسم محمد فكر سياسي
 13 عمر يوسف مكي علي فكر سياسي
 14 علي حميد موزان فكر سياسي
 15 حسن هادي رشيد فكر سياسي
 16 محمدلقاء ياسين حسن  نظم سياسية
 17 عباس جواد صيوان  نظم سياسية
 18 عبدالكريم جاسم محمد نظم سياسية
 19 هبة علي حسين جاسم نظم سياسية
  20 حسين عبود جاسم نظم سياسية
 21 رماح فؤاد عبدالعباس نظم سياسية
 22 سجى ياسين خضير نظم سياسية
 23 نجالء سامي راضي نظم سياسية
 24 عبدالحسن صالح نوري نظم سياسية
 25 سجى فاضل عباس عبدهللا نظم سياسية
 26 أحمد مخلف احمد ميعوف نظم سياسية
 27 هديل ابراهيم محمد نظم سياسية
 28 رسل رؤوف ارحيم نظم سياسية



 29 سامر ناهض خضير نظم سياسية
 30 حسن ساجت هداب نظم سياسية

 31 مي محمد علي مهدي دراسات دولية
 32 فرح طارق مطلك فهد دراسات دولية
 33 محمد عبد االله ططر دراسات دولية
 34 يسرى طارق حافظ خميس دراسات دولية
 35 محمد ابراهيم خماس صالح دراسات دولية
 36 هبة شهاب احمد دراسات دولية
 37 خلف لطيف علي نايف دراسات دولية
 38 حيدر قحطان سعدون دراسات دولية
 39 غازي فتح هللازهراء  دراسات دولية
 40 ريم فيصل جرجيس  دراسات دولية
 41 أحمد عبد الحسن ابراهيم دراسات دولية
 42 عذراء كاظم محمد موسى دراسات دولية
 43 نور علي محمد حمودي فكر سياسي

 44 رواء طالب داود حسين دراسات دولية
 45 اسراء جاسم حميد سالم دراسات دولية
 46 مسيس جابرسالم  دراسات دولية
 47 زهراء موسى جابر نظم سياسية
 48 كريم حسين علي غضبان فكر سياسي
 49 حيدر مطشر شناوة فكر سياسي

 50 سلمان بكر سلمان دراسات دولية
 51 سيف علي عبدالمجيد فكر سياسي

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2014-2013السنة الدراسية )

 
 الدكتوراه

 
 ت اإلسم لفرعا 

 1 انور ناصر حسينكرار  دراسات دولية
 2 عبدالرحمن فاضل عباس حمودي دراسات دولية
 3 دعاء نوري فليح حسن دراسات دولية
 4 محمد كاظم عباس طعان دراسات دولية
 5 اسيل حمزة خنجر فرج دراسات دولية
 6 عمار جعفر مهدي كريم دراسات دولية
 7 حسان صادق حاجم سلطان دراسات دولية
 8 ياسين سلمان داخل جنان دراسات دولية
 9 همام عبد الكاظم ربيح كاظم فكر سياسي
 10 بشار سعدون هاشم سالم فكر سياسي
 11 فاطمة عباس محمد مهدي فكر سياسي
 12 بان علي كاظم حسين الحكيم نظم سياسية
 13 سندس سرحان أحمد خلف نظم سياسية
 14 عدي عبد مزهر كزار نظم سياسية
 15 محمد سهراب خلفجاسم  نظم سياسية
 16 محمد صبري ابراهيم صلح نظم سياسية
 17 عبدالعزيز عليوي عبد  نظم سياسية
 18 علي محمد حسن نظم سياسية
 19 أحمد مصطفى حسين حسن نظم سياسية
 20 فالح جاسب عودة سندي نظم سياسية

 21 نوار جليل هاشم ياسر دراسات دولية
 22 صالحسالم عبد الحسين  دراسات دولية


