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 :الكتبمن  لمنشورات التي أصدرها اتحاد المؤرخين العربا

 (.1978األباضية، للدكتور عوض خليفات )بغداد،  نشأة الحركة .1

 (.1977توينبي )بغداد،  –بحوث مهرجان المؤرخ  .2

( للردكتور الهراد  1927 – 1911) الصهيونية في تونس في الفتررة بري الحركة  .3

 (.   1979)بغداد، التيمومي، 

مقدمررة فرري دراصررة مصررادر الترراري  الكمرراني، للرردكتور فررار   عمررر فررو   ،  .4

 (.1979 )بغداد،

ديرروان جرروالر ال ررلود فرري مرردايل الملررود للشرراعر لرررا برر  صرركيد ابرر  عرابررة  .5

 (.1979الكماني، )بغداد، 

يوميات البصرة، للدكتور عبد األمير محمد أمي ،   د. مصرفف  النارار )بغرداد،  .6

1980 .) 

 (.1980)بغداد، ربية في الشر  للدكتور ناجي ح   القبائل الك .7

 (. 1980دكتور صامي صكيد األحمد   )بغداد، حضارات الوط  الكربي لل .8

 (.1980األمير م لمة ب  عبد الملك، للدكتور عواد األعظمي )بغداد،  .9

 القرررني  الرابررل  ال ررامس الهاررريي مرمررل النهضررة الكلميررة فرري الكرررا  فرري  .10

 (. 1980)بغداد،  )للدكتور محمد ح ي  الزبيد 

ط  الكربري، لماموعرة المرؤلفي  دراصات تاري ية لمكالدات الحد د الشرقية للو .11

 (.1981)بغداد، 

 (. 1981فل في  تاري ها  حضارتها، تأليف د. عز الدي  غربية )بغداد،  .12

 (.1982)بغداد، خاً للدكتور عبد الرحم  الكزا   الم كود  مؤر .13
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 (. 1984)بغداد، وف  حقيقته، تحقيق د. ح ي  أمي  المقدمة في التص .14

 م(. 1984د. محمد المشهداني )بغداد،  فهارس مالة المؤرخ الكربي، .15

 (.1999موقل مكركة القادصية، د. جواد مفر الحمد )بغداد،  .16

الفهرررس التحليلرري لمالررة المررؤرخ الكربرري، للرردكتور عبرراس كررا   مررراد )بغررداد،  .17

 م(.2001

للدكتور عبد ال تار الرا  ، فل فة الفكر اليهود  للردكتور عبرد ال رتار الررا  ،  .18

 (. 2002)بغداد، 

 (.2002الكرقات المغربية الكثمانية للدكتور محمد علي دالش )بغداد،  .19

 (.  2002رحلة ملك الصي  إل  اليم ، ترجمة د. أحمد الصائد  )بغداد،   .20

لررم مرر  خرررا كتررا   447النشرراط الفكررر  للد لررة الكربيررة اتصرررمية حترر  عررام  .21

 م ( . 2011غداد ، البداية  النهاية تب  كثير ، د . فوا  ح   محي   القي ي ) ب

، أ . د . محمرد جاصر  حمراد  اتن ا  الكربيرة  د رلرا فري ترد ي  تراري  اتمرة  .22

 (2011المشهداني ) بغداد،

أ . د .  ،م 1158 – 1080لرررم    552 – 474تررراري  امرررارة بنررري منقررر  الكربيرررة  .23

 (2011المشهداني ) بغداد،محمد جاص  حماد  

أ . د . محمرررد جاصررر  حمررراد   ،م 1396لرررم    798ار حتررر  صرررنة تررراري   فررر  .24

 (2011المشهداني ) بغداد،

أ . د .  ، جهاد الرصوا ) صل  هللا عليه  صل  ( لليهرود فري تراري  صردر اتصررم .25

 (2011المشهداني ) بغداد،محمد جاص  حماد  
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 –رضري هللا عنره  –طالر   غز ة مدينة تكريت عل  التمرام ل ريدنا علري بر  ابري .26

أ . د . محمد جاص   ، لارية 150ب  اصحا  المتوف  صنة ار اية ابو عبد هللا محمد 

 (2011حماد  المشهداني ) بغداد،

مدرصررة  –نشررأة  تفررور التررد ي  التررأري ي عنررد الكررر  فرري الترراري  اتصرررمي  .27

محمررررررد جاصرررررر  حمرررررراد  المشررررررهداني أ . د . ،  –الكرررررررا  التأري يررررررة أنمو جرررررراً 

 (2011بغداد،)

دليررل اتد ار الحضررارية  التاري يررة منرر  عصررور مررا قبررل الترراري   حترر  نهايررة  .28

م  جررد ا بال ررنوات الهاريررة  مررا يقابلهررا  1258 -لررم  656 عررامالد لررة الكباصررية 

د . محمررد جاصرر  حمرراد  المشررهداني .  أ 2000 -لررم  1421بالميرديررة حترر  عررام 

 (2011بغداد،)

 218 – 127لازيرة الفراتية  الموصل دراصة في التراري  ال ياصري  اادار  ا .29

 (2011أ . د . محمد جاص  حماد  المشهداني ) بغداد، ،م  833 – 744  لم

أ . د . محمد جاصر  حمراد   ،مكانة الكرا   الكراقيي  في كت  التاري   التراث  .30

 (2011) بغداد، المشهداني 

د . محمررد جاصرر  حمرراد  المشررهداني ، أ . مررنها البحرر  فرري الترراري  اتصرررمي .31

 (2011بغداد،)

، أ . د . محمرد جاصر  الصحابي الاليل اصامة ب   يد حياته  صريرته فري اتصررم  .32

 (2011) بغداد،  انيحماد  المشهد

 بغرداد،) . محمرد جاصر  حمراد  المشرهدانيد. ح  الوط  في الترراث  التراري ، أ .33

2011) 

ال فرروات الكلميررة فرري كتابررة اتطرراريل  الرصررائل الاامكيررة ، أ.د. عبررد الرررحم   .34

 (2014ح ي  الكزا   )بغداد،
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، أ.د. عبرررد المايرررد كامرررل ) بغرررداد ، مكاصررررمرررنها البحررر  للتررراري  الحررردي   ال .35

2014) 

 -762لررمارية   157 -  145ترراري  إنشرراد بغررداد )مدينررة ال رررم(  إناا لررا ) .36

 753لاريرة    158 – 136) في  م  ال ليفة أبو جكفر المنصور  ميردية ( 774

 م (  2022، أ.د. محمد جاص  المشهداني ) بغداد ، (ميردية 774 –

،  أثر علماد األن را  فري تحديرد لويرة الكرر   مرواليه  عبرر التراري  اتصررمي .37

 م ( 2022أ.د. محمد جاص  المشهداني ) بغداد ، 

  ال رررادة األفررررافنقابرررة  اامرررارة     الرررو ارة  ال رفرررة  ضررروابد إدارةأصرررس  .38

غررداد ، أ.د. محمررد جاصرر  المشررهداني ) ب، الترراري  اتصرررمي فرري   القبيلررة  الكشرريرة

 م ( 2022

 

 

 


