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 ت اسم الطالب  الفرع العلمي

 1 عذراء محمد عبد الرضا حكومات محلية 

 2 سارة عبد مسلم حول حكومات محلية 

 3 شيماء ياس قاسم  حكومات محلية 

 4 حسين علي ظاهر حكومات محلية 

 5 زهراء عالوي عودة حكومات محلية 

 6 زهراء علي محيسن  حكومات محلية 

الكاظم خضير عجيلعبد  حكومات محلية   7 

 8 شهد غالب علي حكومات محلية 

 9 زهراء كاظم سلمان حكومات محلية

 10 ازل عبد هللا حمود حكومات محلية 

 11 اماني محمد صبري  حكومات محلية 

 12 اسراء عبد علي كاظم حكومات محلية 

ريم عبد الوهاب محمد  حكومات محلية 
 رضا

13 

حسنهند مالك  نظم سياسية   14 

 15 عقيل مفتن خفيف  نظم سياسية 

 16 لؤي سعد عبيد حكومات محلية 

 17 طه محمد سعيد  حكومات محلية 

 18 عمار صالح جبار  حكومات محلية 

عبد الخالق جواد عبد  حكومات محلية 
 الحسين 

19 



هالدكتورا  

 ت االسم  الفرع
 1 سامي خيون حافظ نظم سياسية 

 2 رعد حسن صادق نظم سياسية

 3 خالد طارق عبد الرزاق نظم سياسية 

 4 نيران عدنان كاظم  نظم سياسية 

 5 احمد علي مخيلف نظم سياسية

 6 هدى هادي محمود نظم سياسية 

 7 هند قاسم محمد  نظم سياسية 

 8 بدرية صالح عبد هللا نظم سياسية 

 9 علي حسين ياسين  نظم سياسية 

 10 عباس جواد صيوان  نظم سياسية 

 11 صالح نوري عبد الحسن نظم سياسية

 12 أمل نجم محمد الدراسات الدولية

 13 حيدر عبد كاظم الدراسات الدولية

 14 محمد عبداآلله ططر  الدراسات الدولية

 15 أسحاق يعقوب محمد الدراسات الدولية

 16 إحسان محمدهادي  الدراسات الدولية

 17 ماجد فرحان جابر الدراسات الدولية

 18 ثائر موفق زويان الدراسات الدولية

 19 سعد فضالة حمزة  الدراسات الدولية

 20 إيناس مجبل دليان الدراسات الدولية

 21 زهراء حسن كاظم  الدراسات الدولية

صالحسالم عبدالحسين  الدراسات الدولية  22 

 23 ماجد لطيف عمران الفكر السياسي

 24 حسن هادي رشيد الفكر السياسي

 25 مهند احمد ياسين  الفكر السياسي

 26 مصطفى خليل خضير الفكر السياسي

 27 عادل حسن علي الفكر السياسي

 28 علي حميد موزان الفكر السياسي

 29 صابرين ستار جبار الفكر السياسي

 30 رياض ياسر كطان  الفكر السياسي

 31 االء محمد عبد الخالق  الفكر السياسي

 32 عمر عدنان حرين  الفكر السياسي

 33 نزار محمد جودة الفكر السياسي



 


