
ً الدكتوراه مرحلة: ثانيا

المشرف اسماألطروحة عنوانالرمزالطالب اسمت
 سنة

التخرج
تراث

703
 الحسني جبارة علوان مجيد

السامرائي
ب

 عبد بن أحمد جعفر ألبي باألنساب المعروف األلباب تذكرة

م1095/ هـ488 البلنسي البتي العزيز
2006الدليمي جزاع زحلف فواز.د.أ

2007الحياني شاكر مظفر.د.أاإلسالمي الفقه في العقوباتبالجميلي صالح هللا عبد أنور704

2007الفراجي علي عدنان.د.أالقرآن في والمواقع األعالمبالكلي موسى درباس أيوب705

2007الجميلي هللا عبد رشيد.د.أوالعباسي األموي العهدين في القضائية التشريعات تطوراتبذهب ناصر تركي706

بعطيوي دشر جبار707
 القضاء مع مقارنة التاريخية اإلسالمي القضاء مالمح

المعاصر العراقي
2007سلمان أحمد حسين.د.أ

2007الموسوي مطر جواد.د.أالقرآني الخطاب ضوء في النبوءات تاريخ فلسفةبالعتابي علي حنون جون708

709
 اللطيف عبد مجيد حوراء

الشمري
ب

 الخصيبي حمدان بن الحسين هللا عبد ألبي الكبرى الهداية

 أهل) المخطوط من الخمسة األجزاء وتحقيق دراسة هـ338

(الكساء
2007المشهداني جاسم محمد.د.أ

710
 ظاهر وادي حمادي خالد

المشهداني
ب

 الدولة عهد في ومصر المغرب بالد في القضائي النظام

هـ567 - 296 الفاطمية
.د.أ

 وعلي المشهداني محمد

محارب جمعة
2007

بالزكروط علي إبراهيم خليل711
 في استيفائها وطرق التعزير لعقوبة التاريخي التطور

اإلسالمي القضاء
2007الجميلي عباس خضيرد.أ

2007مخيلف الحميد عبد أيوب.د.أهـ583 - 460 من الشام بالد في السياسية األوضاعبشبيب عباس يونس رعد712

713
 فضل عباس كريم رياض

الشكري
ب

 واألعالم األنف والروض هشام ابن سيرة من المرام بلوغ

 م1433/  هـ837 الحموي حجة بن الدين تقي بكر ألبي

2ج

2007الفاضلي عيسى خولة.د.أ



باآللوسي رشيد محمد زاهر714

 القرن من قرون8 خالل والمسلمين العرب عند الصيدلة

/ هـ799 - 1) الهجري الثامن القرن إلى الهجري األول
(م1397-  م622

2007جاسم سلمان عطا.د.أ

2007المشهداني جاسم محمد.د.أالنبوية السيرة كتابه في وموارده هشام ابن منهجبالطائي عيسى حسن صباح715

بجسام عباس عادل716
 والملوك الرسل تاريخ في واالقتصادية المالية الجوانب

هـ302 سنة إلى للطبري
2007الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

717
 جاسم عبد محمد عادل

الفهداوي
2007الدليمي جزاع زحلف فواز.د.م.أهـ447 سنة حتى ومقاديرها أحكامها المالية األوراقب

2007المشهداني جاسم محمد.د.أاألغالبة عهد في الثقافية الحياة مظاهربسالم عمر عامر718

بأدعين عباس الرحمن عبد719
 النظام في المدنية والمرافعات الجزائية المحاكمات أصول

اإلسالمي القضائي
.د.أ

 كنعان إسماعيل عاصم

العباسي
2007

بحماد مشعان الكريم عبد720
 سيرته عنه هللا رضي الربيع بن سعد الجليل الصحابي

اإلسالم خدمة في وجهوده
2007اللهيبي تركي محمود.د

721
 مزعل مزهر عالوي

المسعودي
ب

 اإلسالمي العربي الجهاد حركة في العربية والقيم األخالق

/  هـ247 - 41 األول والعباسي األموي العصرين في
م861 - 667

2007حسن مزبان سهيلة.د.أ

722
 أحمد مجيد هللا مد فراس

الدوري
ب

 أنموذجا الهجويري) الغزنوية الدول في اإلسالمي التصوف

((م1186 - 961 / 582-  هـ251)
2007المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالدليمي محمد مخلف فيصل723
 حتى اإلسالم صدر من البحرين في والقضاة القضاء

العباسي العصر
2007السعدي العليم عبد معاذ.د.أ

724
 أبو هللا عبد جاسم لطيف

الوائلي الهيل
ب

 المحيط في اإلسالمية العربية البحرية التجارية الحركة

 الميالدي السادس القرن/  الهجري األول القرن منذ الهندي

الميالدي عشر الخامس القرن/  الهجري التاسع القرن إلى

2007جاسم سلمان عطا.د.أ

725
 علي إسماعيل مجيد

الفهداوي
2007المشهداني جاسم محمد.د.أهـ247-  هـ132 األول العباسي العصر في اإلداري القضاءب

2007سلمان أحمد حسين.د.أالدولي والقانون اإلسالمي المنظور من السلم قواعدبالطائي صدام كريم محمد726



727
 طه الحميد عبد أسعد مها

الراوي
2007الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أالتاريخ في وأثره النجاشيب

بالدليمي علي حسين نافع728
 المناوئة السياسية الحركات مواجهة في البصرة أهل دور

هـ316-   هـ218 من والقرامطة ووالزنج الزنادقة) للسلطة
.د.أ

 حسين الرزاق عبد فاروق

اآللوسي
2007

بالعزيز عبد المجيد عبد ندوة729
 زكريا بن محمد بن بكر ألبي الطب في الحاوي كتاب

م933/  هـ320 المتوفى الرزي
2007داود المنعم عبد نبيلة.د

.داإلسالمي الفقه في والقتل الكبرى للسرقة التاريخية الجذوربالجنابي حمد مطر وليد730
 جزاع زحلف فواز 

جمعة وعلي الدليمي
2007

بعيدان عباس إخالص731
 في الروضتين كتابه في شامة أبو المؤرخ وموارد منهج

الدولتين أخبار
2008الدليمي إبراهيم حسن زكية.د.م.أ

بعيدان عباس إيمان732
 الحنفية طبقات في المضية الجواهر وكتابه القرشي المؤرخ

وموارده منهجه في دراسة
2008الدليمي إبراهيم حسن زكية.د.م.أ

.د.أهـ529 - 512 باهلل المسترشد العباسي الخليفةبغريب حبتر أحمد733
 خضير هاشم غانم

السلطاني
2008

بالحوريثي علي محمد أحمد734
 في الطبيعي القانون ومباديء المعتزلة عند العقلية األحكام

الغربي الفكر
2008الجوادي نوري سالم موفق.د.أ

735
 جاسم محمد أنس

الحسيني المشهداني
2008الحكيم عيسى حسن.د.أاإلسالم في ومكانتهم فضلهم السالم عليهم الكساء أهلب

2008الحكيم عيسى حسن.د.أالبالغة نهج كتاب في التاريخية ومدلوالتها العربية األمثالبملحم حسن طاهر حسن736

737
 علوان حسين حمدي

التميمي شالش
ب

 العراقية القوانين بين الزراعية األرضي ملكية مفهوم تطور

السمحاء اإلسالمية والشريعة القديمة
.د.أ

 دفتر الرزاق عبد ناهض

القيسي
2008

بالفياض العزيز عبد حمدية738
 (أنموذجا العباسية الخالفة) اإلسالم في الحكم نظرية
م846/  هـ232-  م749/  هـ132 األول العباسي العصر

2008المشهداني جاسم محمد.د.أ

بشرميط أحمد حميد739
 كتابه في هللا رحمه الغزالي لإلمام التاريخية المرويات

الدين علوم إحياء
2008الدليمي جزاع زحلف فواز.د.م.أ



بتوفيق الهادي عبد ذكرى740
 الشريعة في والغائب واألسير المفقود أحكام تاريخ

العراقي والقانون اإلسالمية
2008الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

741
 إسماعيل حميد رعد

الجبوري
ب

 مع مقارنة القديمة بالحضارات والقوانين التشريعات

اإلسالمية الشريعة
2008سلمان أحمد حسين.د.أ

742
 محمد خلف أحمد صالح

الحلبوسي
2008الجميلي عباس خضير.د.أاإلسالمي االقتصاد في الذمة ألهل المالية الضريبة دورب

بالساعدي عبود جبار عادل743
 األموي العصرين خالل البيت آلل وتطبيقاته الثوري الفكر

م864 - 680/  هـ250 - 61 والعباسي
2008المشهداني جاسم محمد.د.أ

744
 علي رحيم فاضل عباس

القدسي
ب

 العصر في الشام بالد في والمالية االقتصادية الجوانب

هـ247 - 132 األول العباسي
2008الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

بأحمد حسين الخالق عبد745
 الدولة عهد في مصر في واالجتماعية االقتصادية الحياة

م1171 - 968/  هـ567 - 358 الفاطمية
2008العامري حسن بشير محمد.د.أ

بنعمة علي الستار عبد746
 خالل السياسي وفكرهم السالم عليه علي اإلمام أصحاب

م660 - 631/  هـ40 - 10 من المدة
2008المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالعلواني صالح زعال عبد747
 ودوره األندلس في اإلمارة عصر في الجماعة قاضي

هـ316-  هـ138 واالجتماعي والفكري السياسي
.د.أ

 حسين الرزاق عبد فاروق

اآللوسي
2008

748
 سهيل قصي هادي عبد

الجنابي
ب

 القديمة العراقية القوانين بين مقارنة دراسة البيع عقد مبدأ

النافذة العراقية والقوانين اإلسالمية والشريعة
2008الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

2008داود المنعم عبد نبيلة.د.أالصفا اخوان رسائل في الحياة علومبالزيدي عويش حسين علي749

بالجليل عبد عودة علي750
 على وتأثيراتها اإلسالمية العربية الدولة في الجوار عالقات

الديانات
2008الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

2008الجميلي عباس خضير.د.أتأريخية دراسة اإلسالمي القضاء تاريخ في البيناتبالجميلي علي مجبل فاضل751

بالربيعي مفتن قاسم فائز752
 الحسين اإلمام استشهاد ذكرى إلحياء التاريخية الجذور

اإلسالمي العربي التراث في السالم عليه
.د.أ

 المشهداني جاسم محمد 

الزركاني حسن وخليل
2008

بالمهداوي كاظم عباس فائزة753
 218 المتوفى هشام ابن عند واالقتصادية المالية الجوانب

النبوية السيرة كتابه في م833/  هـ
2008الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

754
 حبيب عمر محمد فائق

العاني
ب

 التوراة كتابي تجاه وموقفه الظاهري حزم بن اإلمام

والنحل واألهواء والملل الفصل كتابه في واإلنجيل
2008الجميلي عباس خضير.د.أ



2008محمد كامل الرضا عبد.د.أبردي تغري ابن كتابات في االجتماعية الجوانببأمين محمد عزيز فتاح755

756
 عبد صالح محمد قحطان

الهيتي الرحمن
ب

/  هـ923 - 648 المماليك عصر في واإلدارة الحكم نظام
م1517 - 1250

2008الجميلي هللا عبد رشيد.د.أ

757
 الحسن عبد جواد محمد

الحساني
ب

 العرب الفالسفة عند والتعليم التربية لمنهج قاعدة األخالق

(أنوذجا خلود ابن) والمسلمين
2008الحكيم عيسى حسن.د.أ

2008الحديثي الستار عبد قحطان.د.أالبحرين في الصحابةبعباس خضير محمد758

بالكبيسي بكري رجب محمد759
 - 1 اإلسالمي العربي التاريخ عبر القاضي مركز تطور

هـ656
2008عباس محمد الهادي عبد.د.أ

760
 جرجيس عجاج محمد

الجميلي
.د.أاألربعة اآلشورية العواصم وبناء تحطيط نموذجب

 الجبار عبد القادر عبد

الشيخلي
2008

بالجميلي محمد كريم محمد761
 الدين شمس تأليف المسموعة والنوادر المجموعة الجواهر

هـ902 السخاوي الرحمن عبد بن محمد
2008الزبيدي عبود محمد.د.أ

بحسن الجبار عبد مزاحم762
 اإلسالمية والشريعة القديمة والقواني الشرائع بين الحرية

السمحاء
.د.أ

 الجبار عبد القادر عبد

الشيخلي
2008

بالزبيدي عباس جاسم وليد763

 أمين الفقيه الشيخ تأليف والنظام النثر ذات اإلسالم جمهرة

 بعد المتوفى الشيزري محمود بن مسلم الغنائم أبي الدين

م1229/  هـ622 سنة

2008داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

بالساعدي حسين خضر ياس764
 الطوسي الشيخ كتابات في واالقتصادية المالية الجوانب

م1067/  هـ460 تاريخية دراسة
2008الفاضلي عيسى خولة.د.أ

تحاتم الكريم عبد خالدة765
 األشكال على الحضاري واإلرث الصوفي الفكر أثر

العباسي العصر نهاية حتى لمصاحف لغرر الزخرفية
2008المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالجبوري محمد عبد أحمد766

 لإلمام المتشابهات واألحاديث اآليات عن الشبهات إزالة

 اللبان بن المؤمن عبد بن أحمد بن محمد الدين شمس

م1346/  هـ749 المتوفى الشافعي

2009داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

بفشاخ نوري جالل767
 المصري الوضعي القانون في وعقوبتها العمد القتل جريمة

قانونية تاريخية دراسة اإلسالمية والشريعة كأنموذج
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ



768
 صبري األمير عبد جمال

التميمي
ب

 لمروياته دراسة م965/  هـ354 مؤرخا البستي حبان ابن

الثقات مدونة في التاريخية
2009الحديثي الستار عبد قحطان.د.أ

بالالمي حسن كاظم جواد769
 - 358 الفاطمي العصر في مصر في القضائي النظام

م1171 - 968/  هـ567
.د.أ

 خضير هاشم غانم

السلطاني
2009

بالتميمي خيون كاظم حسين770
 - 1179/  هـ630 - 575 الحلبي طي أبي ابن المؤرخ

م1232
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

بعكلة خلف رحيم771
 - 947/  هـ413 - 336 العلمية ومكانته حياته المفيد الشيخ

م1022
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

2009خلف ستر كاظم.د.م.أواسط تاريخ في بحشل مواردبالنداوي غائب غالب رعد772

بعبود جبار سعدون773
 الشريعة في الجنائية اإلجراءات في العام اإلدعاء دور

وفرنسا ومصر العراق في الوضعية واألنظمة اإلسالمية
2009سلمان أحمد حسين.د.أ

بالدليمي مخاف هايس صالح774
 اإلسالمي العربي التاريخ في تحريمه وأدلة القروض ربا

العباسي العصر نهاية حتى الرسالة عصر من
.د.أ

  عباس محمد الهادي عبد

المحمدي
2009

775
 عزيز يونس الدين صفاء

السراج
ب

 - 648 المماليك عهد خالل مصر في والنقدي المالي النظام
م1517 - 1250/  هـ923

2009الفاضلي عيسى خولة.د.أ

776
 عبود موسى الحسين عبد

الموسوي
ت

 الثامن القرنين بين الشام وبالد العراق بين العلمية الصالت

الهجريين والعاشر
2009الحكيم عيسى حسن.د.أ

777
 سعيد حسين الرحيم عبد

الخالدي
2009المشهداني جاسم محمد.د.أالصحابة معرفة كتابه في وموارده األصبهاني نعيم أبوب

778
 الواحد عبد السالم عبد

العزاوي
.د.أاإلسالمية الريعة في القانوني التدوين تاريخب

 حسين الرزاق عبد فاروق

اآللوسي
2009

2009المشهداني جاسم محمد.د.أعساكر البن دمشق تاريخ كتاب خالل من هاشم بني سيرةبالمشهداني ياسين علي779

بعيدان عباس محمد780
 وأعوان العصر أعيان كتابه في الصفدي وموارد منهج

النصر
2009الدليمي إبراهيم حسن زكية.د.م.أ

781
 جواد الحسن عبد محمد

الجبوري
ب

 لإلمام الكبرى السنن كتاب في والمالية االقتصادية الجوانب

هـ458 البيهقي
2009الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

782
 األمير عبد عزيز محمد

الوحيد
ب

 - 195 الفكري وتراثه سيرته الجواد علي بن محمد اإلمام
م835 - 810/  هـ220

2009المشهداني جاسم محمد.د.أ



بالنجم توفيق سامي موفق783

 الثالث القرن من العرب البلدانيين عند السكانية الدراسات

 الميالدي التاسع القرن/  الهجري الثامن القرن إلى الهجري

الميالدي عشر الرابع القرن إلى

2009الزركاني حسن خليل.د.أ

784
 العزيز عبد غازي وليد

المشهداني
ب

 في المحبين ترياق المسمى الصوفية خرقة طبقات كتاب

 بن الرحمن عبد الدين لتقي العارفين المشايخ خرقة طبقات

م1343/ هـ744 المتوفى الواسطي المحسن عبد

.د.أ
  عباس محمد الهادي عبد

المحمدي
2009

بالبدري ياسين محمد ياسر785

 جاء ومن الصحابة بين والمفاضلة الفضل وجوه في رسالة

 األندلسي الظاهري حزم بن أحمد بن علي محمد أبو بعدهم

م1064/  هـ456

2009داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

786
 حسن سليمان إسماعيل

الحلبوسي
2010الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أاإلسالمي االقتصادي الفكر في الرقب

بمحمد الجبار عبد أحالم787

 يحيى بن عيسى سهل ألبي الطبية الصناعة في المئة

 من) وتحقيق دراسة م1010/  هـ401 الجرجاني المسيحي

(والعشرين الخامس الكتاب نهاية إلى عشر السادس الكتاب
2010داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

788
 صالح عدنان أحمد

الحمداني
ب

 العتبي الجبار عبد بن محمد النصر ألبي العتبي تاريخ

م1035/  هـ427 المتوفى
2010اللهيبي تركي محمود.د.م.أ

بمحمد الجبار عبد أسماء789

 يحيى بن عيسى سهل ألبي الطبية الصناعة في المئة

 من) وتحقيق دراسة م1010/  هـ401 الجرجاني المسيحي

(عشر الخامس الكتاب نهاية إلى السادس الكتاب
2010داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

2010المشهداني جاسم محمد.د.أتاريخيا وتطوره الشافعي المذهب نشأةتيوسف األمير عبد حسين790

بالجعفري جميل الجبار عبد791
 خالل واألندلس العراق بين والعلمية الفكرية الصالت

العباسي العصر
2010العامري بشير محمد.د.أ

.د.أالحديثة بالصيرفة وعالقتها اإلسالمية الصيرفة أنظمةتدهش ذياب فرحان عبد792
 ، المشهداني جاسم محمد 

سعيد تركي الباسط عبد
2010

793
 الغفور عبد أحمد عمار

السامرائي
ت

 والمبعث المبتدأ كتابه في إسحاق ابن المؤرخ وموارد منهج

هـ151 والمغازي
2010المشهداني جاسم محمد.د.أ



.د.أوالفقه القضاء في وجهوده الروياني المحاسن أبوبالرزاق عبد عارف محمد794
 كرموش علي عدنان

الفراجي
2010

بالحسن عبد جميل ناصر795
 جبل في والعلمية الفكرية الحركة في وأثرهم بشارة بنو

عامل
2010الحكيم عيسى حسن.د.أ

796
 الفايز هللا عبد إبراهيم

الشعيبي
ت

 الجزء) م962/  هـ351 قانيء البن الصحابة معجم

(والتاسع الخامس
.د.أ

 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2011

797
 السيف محمد جاسم إياد

العاني
.د.أالدولي والقانون اإلسالمي التشريع في الطفل حقوقت

 وعلي الدليمي فواز 

المشهداني
2011

تإبراهيم كامل إياد798
 السياسي تاريخها في دراسة األندلسية رية كورة

سقوطها وحتى الفتح من والحضاري
2011الشيخلي إبراهيم صباح.د.أ

.د.أالعامة الحياة في وأثرهم الحبشة إلى المهاجرونتالزبيدي جاسم محمد إياد799
 جراد خلف محمود

العيساوي
2011

تاللهيبي فارس تركي أحمد800
 الشريعة في وأثرها الطالق في الزوجين مشروعية

الوضعية والقوانين القديمة والشرائع اإلسالمية
.د.أ

 المشهداني جاسم محمد 

الصميدعي حمد وزياد
2011

801
 مهدي كاظم صادق أزهر

التميمي
ت

 هـ422 من علي وابنه العامري مجاهد عهد في دانيا مملكة

حضارية تاريخية دراسة م1078-  م 1032/  هـ468- 
2011العامري حسن بشير محمد.د.أ

802
 خلف علي محمد أكرم

التميمي مطلك
ب

 نهاية حتى والصدقات البر في اإلسالمية الشريعة أثر

الراشدي العصر
.د.أ

 كنعان إسماعيل عاصم

العباسي
2011

2011المشهداني جاسم محمد.د.أالزنكية الدولة في والقضاء زنكي الدين عمادتالدليمي محمد مخلف تركي803

2011األنباري علي الرزاق عبد.د.أهـ638 عربي ابن عند العقلي البناءتالربيعي عذيب محمد جاسم804

805
 عمر مصطفى جوهر

الزيباري
ت

 الرابع القرن خالل ُعمان في والتجاري االقتصادي النشاط

الهجري
2011توفيق صديق زرار.د.أ

2011الشيخلي القادر عبد.د.أوتصنيفها القديمة العراقية القوانين تاريختالنوفل سالم حميد رافع806



807
 حسين الهادي عبد رعد

التميمي
ب

 اإلسالمية الشريعة بين واألجور والضرائب القروض نظام

المعاصرة والقوانين

 العليم عبد معاذ. د.م.أ 

 القادر عبد. د.أ ، السعدي

التكريتي علي حسن

2011

تالخزرجي كاظم عواد سعد808
 كتابه خالل من (هـ723 ت،) الفوطي ابن وموارد منهج

السابعة المائة في النافعة والتجارب الجامعة الحوادث
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

809
 فرحان عبود سمير

المحمدي
ت

 الناجية الفرقة وبيان الفرق بين الفرق كتاب في دراسة

هـ429 البغدادي القاهر عبد للمؤرخ
.د.أ

 عباس محمد الهادي عبد

المحمدي
2011

810
 حبيب محمود شاكر

العزي الحسيني
ت

 عبد للشيخ المصنف كتاب في والمالية ااقتصادية الجوانب

هـ211 - 126 الحميري الصنعاني همام بن الرزاق
2011األنباري علي الرزاق عبد.د.أ

811
 قاسم عاصم عامرة

الضاحي
ت

 الرحمن وأولياء العلماء طبقات ذكر في النعمان شقائق

 بعد المتوفى األزهري الشاذلي الحنفي الرومي أفندي لمراد

م1621/  هـ1030

2011السرحان هالل محي.د.أ

812
 علوان حسون الرحمن عبد

التميمي شالش
ت

 خالل من وذراريهم السالم عليهم البيت أهل وتراجم سيرة

م1362/  هـ764 للصفدي بالوفيات الوافي كتاب
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

2011السرحان هالل محي.د.أاإلسالمية الشريعة في الجنائي التحقيق إجراءاتتالقيسي محمد القادر عبد813

814
 عبد سعدون هللا عبد

الشمري الحمزة
.د.أاألندلس في القضاء مجلست

 حسن بشير محمد 

الصاحب عبد وحسين
2011

تجواد أحمد حميد المنعم عبد815
 من اإلسالمية العربية الدولة في الفقهية المذاهب تطور

الهجري الخامس القرن حتى هـ250
2011السرحان هالل محي.د.أ

بالفياض ضاري الشيخ علي816
 الشلبي محمد بن أحمد لمؤلفه القضاة بمسلسل الرواة إتحاف

(هـ1021 ت،)
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

817
 العزيز عبد هللا عبد عمر

الحياني
ت

 بن كامل بن أحمد العربي للمؤرخ التاريخية الروايات

م961/  هـ350 شجرة
2011العاني زعين فاضل حسن.د.أ

818
 الهادي عبد إبراهيم فريال

الزبيدي
2011المشهداني جاسم محمد.د.أالعامة الحياة في السالم عليهم البيت أهل أثرب

819
 شرهان حميد كاظم

المحمداوي
ت

 محمد بن غانم لإلمام البينات تعارض عند القضاة ملجأ

هـ1030 المتوفى البغدادي
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

2011الحكيم عيسى حسن.د.أهـ658 - 491 حلب في االجتماعية الحياةبصالح سالم لنا820



بالحسون الحسن عبد مارد821
 البغدادي للخطيب بغداد تاريخ خالل من بغداد قضاة

م1070/  هـ463 المتوفى
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعاني شافي زكي مازن822
 خلفاء عهد في الصليبية الحمالت مواجهة في األيوبية الدولة

هـ615 - 589 العادل الملك وفاة إلى الدين صالح
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالشمري حميد محمد مثنى823
 حسين الشيخ تأليف نفيس أنفس أحوال في الخميس تاريخ

هـ966 سنة المتوفى بكري الديار الحسن بن محمد بن
.د.م.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2011

تسلمان داود حبيب محفوظ824

 هـ1014 القاري علي للمال الشمائل شرح في الوسائل جمع

 صلى هللا رسول تختم صفة في جاء ما باب من م1606/ 

 هللا رسول وضوء صفة في جاء ما باب إلى وسلم عليه هللا

وسلم عليه هللا صلى

2011السرحان هالل محي.د.أ

825
 وحيد إبراهيم محمد

العزاوي
ت

 العصر نهاية حتى اإلسالمي التاريخ في االجتماعي التكافل

الراشدي
.د.أ

 حمودي عباس عاطف

القيسي
2011

826
 حسن رضا محمد ميثم

المظفر
ت

 العصر نهاية ختى الفسطاط مدينة في االقتصادية الحياة

 للحياة والتراثي التاريخ األثر في دراسة الراشدي

اإلسالمية الدولة في االقتصادية

2011الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

827
 الشرابي علي سعيد هيثم

العاني
.د.أاإلسالم قبل العربية الحياة في وأثرها طيء قبيلةت

 فياض عباس خضير

الجميلي
2011

828
 عجب عباس يوسف

البيضاني
ت

 زمن في األندلس في المرابطين لحكم المعارضة حركات

يوسف بن وعلي تاشفين بن يوسف
2011سعيد عزيز خابط صباح.د.أ

تكميت شيخان إبراهيم829
 الطائي أوس بن حبيب تمام أبي شعر في التاريخية األحداث

م846/  هـ232
2012الفالحي حسين محمد.د.أ

830
 محمد عطية جاسم أحمد

الخزعلي
2012المشهداني جاسم محمد.د.أهـ590 - 447 السالجقة لدولة والعسكري اإلداري النظامت

831
 صاحب حسن أحمد

الموسوي
ت

 - 945/  هـ447 - 334 العربي للشعر التاريخي التوثيق
م1055

.د.أ
 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2012



832
 حسن محبس أحمد

الحصناوي
ت

 المروزي طاهر الزمان شرف تأليف الحيوان طبائع كتاب

 ذكر في األولى المقالة (للهجرة الخامسة المائة علماء من)

منازله أدنى إلى مراتبه أعلى من وطبقاته وأنواعه اإلنسان

2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تالمشهداني حمد محمد أحمد833
/  هـ427 جرجان تاريخ كتابه في ومنهجه السهمي موارد

م1035
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالحسني محمد محمود أحمد834

 سنة المتوفى القاري علي للمال الشمائل بشرح الوسائل جمع

 عليه هللا صلى هللا رسول وضوء صفة من (هـ1014)

وتحقيق دراسة وسلم عليه هللا صلى عبادته إلى وسلم

2012الوادي أحمد الرزاق عبد.د.أ

تحسن محمد برهان باسل835
 هـ657 الواسطي الدين عماد لإلمام النبوية السيرة مختصر

(142 اللوحة إلى 1 اللوحة من ) هـ711- 
.د.أ

 مهدي صالح فاروق محمد

البدري
2012

تحمزة أحمد بهار836
 من)اإلسالمي الفكري التراث في الكرد علماء إسهامات

(الهجري السادس القرن حتى الرابع القرن
2012الجنابي محمود عجمي.د.أ

837
 عناد الرحمن عبد حسن

الجواري
2012العامري حسن بشير محمد.د.أاألندلس في وأدواته ظواهره الفلك دراساتب

838
 عباس حسن صالح حسين

الربيعي
ت

 كتابه في ومنهجه (م1094/  هـ487ت،) البكري موارد

والممالك المسالك
2012العلي طارش كفاية.د.أ

839
 حسن محسن حمود

اليعقوبي
ب

 عليه طالب أبي بن علي اإلمام لضريح التاريخية الجذور

السالم
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالجنابي حمد مطر حميد840
/  هـ447 - 334 النقود خالل من البويهية الدولة تاريخ

م1055  - 945
2012الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

تالجنابي محمد خضير841
/  هـ656 - 132 العباسي العصر خالل اليمن في القضاء

م1258 - 750
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمهدي بدر خليفة842
 وقائع في الزهور بدائع كتابه في إياس ابن ومنهج موارد

الدهور
2012عباس مهدي صالح.د.أ

تصفوت محمد عصام دعد843
 القرن من العربي العلمي التراث في الطبية االبتكارات

الهجري الثامن القرن نهاية حتى الثالث
2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ



2012المشهداني جاسم محمد.د.أاإلسالم قبل تدمر لمدينة والفني والحضاري السياسي الدورتيوسف رجب دوبان844

تحمادي فياض شالل845
 بداية من دمشق تاريخ كتابه في ومنهجه عساكر ابن شيوخ

م1163/  هـ559 حتى الراشدي العصر
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

846
 الدين تاج جمال شنكار

النقشبندي
2012محسن لفتة أحمد.د.م.أالميالد قبل األول األلف في اآلشورية العسكرية الحمالتت

تالجواري مراد حميد طالل847
 هـ656 - 583 من أيوب بني لدولة االقتصادية التنظيمات

م1258 0 1187/ 
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

848
 شاكر جبار الستار عبد

العاني محمود
ت

 اإلسالمية الشريعة في التهريب جريمة أحكام تطور

العراقية الكمركية والتشريعات
.د.أ

 الحمداني نافع طارق 

محارب جمعة وعلي
2012

.د.أوقضاء وفقها تاريخا الرشوة لجريمة الجزائية المسؤولياتتعلوان محمد الكريم عبد849
 المشهداني جاسم محمد 

محارب جمعة وعلي
2012

850
 محمد جاسم المنعم عبد

الدليمي
2012األنباري علي الرزاق عبد.د.أالنبوية السيرة تدوين في الحديث علم دورت

851
 محسن علي عبد فراس

الجابري
ت

 والغزوات الحروب وأثر العراقية المخطوطات مكتبات

م1980 - 1917 فيها الطبيعية والكوارث
2012الحمداني نافع طارق.د.أ

بالمشهداني جاسم محمد قاسم852
 طبقات كتابه في ومنهجه الفراء يعلى أبي القاضي موارد

الحنابلة
.د.أ

 سلمان القادر عبد

المعاضيدي
2012

2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أالنبطية الفالحة كتاب في دراسة النبطي وحشية ابنتياسين فالح قيس853

854
 هللا عبد هللا سعد كامران

الزنكنة
ت

 مسعود بن محمد بن سعيد الدين عفيف لإلمام المبتغى

هـ758 المتوفى الكازروني
2012اللهيبي تركي محمود.د.م.أ

تبخيت جليل محمد855
 من العباسي العصر في بغداد لسكان المعاشي المستوى

م1258 - 1055/  هـ656 - 447
2012الجميلي عباس خضير.د.أ

856
 عيادة خاشع محمد

المعاضيدي
ت

 المعرب المعيار كتاب في الشخصية األحوال فتاوى

للونشريسي
.د.أ

 السامرائي عباس محمد 

 حسن بشير ومحمد

العامري

2012

857
 نافع سامي مصطفى

الكبيسي
ت

 والعميان البرصان كتابه في الجاحظ وموارد منهجية

والحوالن والعرجان
2012السوداني عباس صالح.د.أ



تعوض فرحان مصطفى858
 العصر في واألمراء الخلفاء إلى والفقهاء المحدثين رسائل

واألموي الراشدي
2012العاني زعين فاضل حسن.د.أ

859
 شاهين محمد مهذول موفق

الطائي
ت

 القانون في مقارنة دراسة) اآلشوري القوانين لدراسة مدخل

(القديم العراقي
2012الشيخلي القادر عبد.د.أ

تالبرزنجي علي توفيق نبيل860
 حتى اإلسالمية العربية الحضارة في وجهودهم السريان

الهجري الثالث القرن
2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

بالعزاوي فؤاد أحمد ندى861
 في التقني التقدم مجاالت في واالبتكارات اإلبداعات

العباسية الخالفة نهاية حتى اإلسالمية العربية الحضارة
2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تزينل عباس نهاد862

 التطور على وأثرها األندلس في لألطباء العلمية اإلنجازات

/  هـ897 - 92 الوسطى القرون/  أوربا في الحضاري
م1492 - 711

2012العامري حسن بشير محمد.د.أ

تأمين عزيز نوري863
 ) البابي الوراق إبراهيم بن القاسم ألبي الشهاب كتاب شرح

(م1271/ هـ773 قبل حيا كان
2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تالعواد صالح سعدون هادي864
 في ومنهجه م1185/  هـ581 المتوفى السهيلي موارد

األنف الروض كتابه
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالقيسي طاهر هللا عبد هدى865
 عليه هللا صلى هللا رسول ربيبة سلمة أبي بنت زينب السيدة

والصحاح التاريخ كتب في  ومروياته وسلم
2012العاني زعين فاضل حسن.د.أ

866
 علي عبد الكريم عبد هشام

العزاوي
ت

 ت،) الجوزي البن المنتظم كتاب خالل من والقضاة القضاء

(م1200/  هـ597
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعبيدي عبود عادل هيثم867
 - 41 األموي العصر في الشام بالد في والتعليم التربية

م749 - 661/  هـ132
2012دكسن عبد األمير عبد.د.م.أ

تالمحمدي حمد عبود وليد868
 العربي التاريخ في والعسكي االجتماعي ودورها ضبة قبيلة

األموي العصر نهاية حتى اإلسالمي
2012الدليمي جزاع زحلف فواز.د.م.أ

تالجبوري علي فهد يونس869
 أعالم كتاب في ومنهجه (هـ751 - 691) قيم ابن موارد

العالمين رب عن الموقعين
2012الجبوري زيدان خالد.د.أ

تعارف صباح أحمد870

 الواسطي الدين عماد لإلمام النبوية السيرة مختصر

 143 اللوحة من) (م1311/هـ 711-  م1258/ هـ657)
 -284)

.د.أ
 مهدي صالح فاروق محمد

البدري
2013



871
 خليل الوهاب عبد أحمد

ماجد
ت

/  هـ200 سنة حتى الكوفة في التأريخية الكتابة اتجاهات
م815

2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

872
 حمادي أحمد أنس

المشهداني
ت

 كتابه في ومنهجه م868/  هـ255 المتوفى الجاحظ موارد

واألضداد المحاسن
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعقابي حسوني محمد جاسم873
 في ومنهجه م976/  هـ366 المتوفى الطبراني موارد

األوائل كتابه
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالمساري عبد سعود جبار874
 م737/  هـ120 الهذلي مسعود بن عتبة بن هللا عبد عون

التاريخية ومروياته
2013الجبوري زيدان عبد خالد.د.أ

875
 شفيق محمد الدين جمال

البدري
ت

 في ومنهجه م1394/  هـ797 المتوفى العاقولي ابن موارد

الحبيب ومدينة مكة أخبار من الطيب عرف كتابه
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تسعيد علوان حسن876
 مقارنة القديمة العراقية القوانين في لإلرث التاريخي التطور

اإلسالمية الشريعة مع
.د.أ

 السرحان هالل محي 

محارب جمعة وعلي
2013

تالمحمدي إبراهيم نافع حلمي877
 كتابه في ومنهجه م903/  هـ292 المتوفى البزاز موارد

الزخار البحر مسند
2013عباس مهدي صالح.د.أ

تعواد عبد خالد878
 والقانون اإلسالمية الشريعة في القضاء ومباديء أسس

مقارنة قانونية تاريخية دراسة الوضعي
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالسندي شريف محمد ديار879
 م1275 - 674 المتوفى الساعي ابن المؤرخ موارد

العباسيين الخلفاء تاريخ كتابه خالل من ومنهجه
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعزاوي شاكر طارق رائد880
 الشام بالد في الصليبي للغزو التصدي في ودورهم القضاة

م1270 - 1089/  هـ669 - 492
2013كنعان إسماعيل عصام.د.أ

تالسعدون أحمد زينب881
 648 األول المملوكي العصر في دمشق في الفكرية الحركة

م1383 - 1250/  هـ784- 
2013داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

882
 جاسم محمود ساجدة

المقدادي
ب

 كتابه في األثير ابن عند واالقتصادية االجتماعية الجوانب

م749 - 622/  هـ132- 1 التاريخ في الكامل
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

2013محمد كامل أحمد.د.أوالبابلية السومرية العصور في عشتار نينا اآللهة عبادةتالعزي يحيى ثابت سوزان883

تالقادر عبد محمد شيماء884

 فنون في األثر عيون كتاب في والمالية االقتصادية الجوانب

 هـ734 المتوفى الناس سيد البن والسير والشمائل المغازي

م1334/ 

2013الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ



885
 كلبوش حمدان صباح

الكبيسي
ت

 كتابه في ومنهجه هـ544-  هـ476 عياض القاضي موارد

المصطفى حقوق بتعريف الشفا
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تحسين الجبار عبد طه886
 عبد للشيخ وملحقاتها بداريا دفن من في الريا الروضة

هـ1051 سنة المتوفى العمادي محمد بن الرحمن
2013اللهيبي تركي محمود.د.أ

2013المشهداني جاسم محمد.د.أالهجري الثامن القرن في الغرب طرابلس إقليمتالكناني زامل عادل887

تالزوبعي حمادي فياض فالح888
 العالم في السياسي الواقع على وأثرهما والقتل االغتيال

م1203 - 1098/  هـ600 - 492 سنة من اإلسالمي
2013درويش مطلك الستار عبد.د.أ

889
 ظاهر حمود علي فالح

الدليمي
ت

 ومنهجه م1113/  هـ507 المتوفى القيسراني ابن موارد

 النقط في المتماثلة الخط في المتفقة األنساب كتابه فيي

والضبط

2013درويش مطلك الستار عبد.د.أ

تحميدي طرفة متعب890
 م1348/  هـ749 المتوفى العمري هللا فضل ابن موارد

األبصار مسالك كتابه في التاريخية المرويات عن ومنهجه
2013داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تإبراهيم عارف محمود891
 هـ690 - 490 للصليبيين والمسلمين والقضاة العلماء جهاد

م1391 - 1096/ 
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالربيعي فرحان حسن ناظم892

 السلوك كتاب خالل من المماليك دولة في والقضاة القضاء

/  هـ845 سنة المتوفى للمقريزي الملوك دول لمعرفة
م1441

2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

893
 عبد المالك عبد هشام

الصميدعي اللطيف
ت

 نهاية حتى ومناهجهم النبوية والمغازي السرايا رواة موارد

م758/  هـ141
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

894
 صالح أحمد إيمان

السامرائي
ت

 عساكر البن دمشق تاريخ في والصوفية الزهاد أخبار

 والخامس الرابع القرنين في م1175/  هـ571 المتوفى

الميالديين عشر والحادي العاشر/  الهجريين

2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

2014الزركاني حسن خليل.د.أوالمستشرقين العرب الرحالة كتابات في بغدادتحطاب حسين محمد أحمد895

تالطائي سبتي خليل بهاء896
 في ومنهجه م1448/  هـ852 العسقالني حجر ابن موارد

المفهرس لمعجم المؤسس المجمع كتابه
.د.أ

 المنعم عبد محمود شاكر

الهيتي
2014



897
 إسماعيل الجليل عبد جواد

الخفاف
ت

 عالء المعالي ألبي الحبوش محاسن في المنقوش الطراز

 سنة بعد حيا كان الملكي البخاري الباقي عبد بن محمد الدين

م1596/  هـ1005

2014داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تحسين عباس خضير خالد898

 اإلمام األولياء قطب ترجمة في الروي العذب المنهل

 السخاوي الرحمن عبد بن الدين شمس اإلمام تأليف النووي

وتحقيق دراسة م1496/  هـ902

2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

899
 عبد الكريم عبد خالد

الرزاق
ت

 في ومنهجه م849/  هـ235 المتوفى شيبة أبي ابن موارد

المغازي كتابه
2014العاني زعين فاضل حسن.د.أ

تجاسم محمد خالد900
 كتابه في ومنهجه (م1496/ هـ902 ت،) السخاوي موارد

حجر ابن اإلسالم شيخ ترجمة في والدرر الجواهر
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

901
 سرهيد سعدون عقيل

المجول
ت

 حتى اإلسالمية العربية الدولة في التجارية التعامالت

م749/  هـ132
2014الدليمي جزاع زحلف فواز.د.م.أ

902
 علي محمد جواد علي

المياح
ت

 األثير البن التاريخ في الكامل كتاب خالل من القضاة

م1232/  هـ630 المتوفى
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تجاسم جفال عيسى903
 ومنهجه هـ874 - 813 األتابكي بردي تغري ابن موارد

والخالفة السلطنة ولي من في اللطافة مورد كتاب في
2014محسن مصلح.د.أ

تعطية هللا سعد لمى904
 كتابه في ومنهجه (م838/  هـ224 ت،) سالم بن موارد

األموال
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالبلداوي حسن فارس ليلى905

/  هـ488 ت،) الحميدي هللا عبد أبو المؤرخ موارد
 والة ذكر في المقتبس جذوة كتابه في ومنهجه (م1102

 وذوي واألدب الفقه وأهل الحديث رواة وأسماء األندلس

والشعر النباهة

2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمحمود صالح محمد906
 الحرب إلى العراق في السكانية للتغيير التاريخية الجذور

م1914 - 1333 األولى العالمية
2014إبراهيم سكران ربه عبد.د.أ

907
 مصطفى مهدي محمد

طعمة آل مرتضى
2014المشهداني جاسم محمد.د.أاإلسالمي التراث في الحكمة فكرةت

2014المشهداني جاسم محمد.د.أوسلم عليه هللا صلى محمد الكريم للرسول النبوية المعجزاتتالعلوي ناظم نهاد ياسر908



909
 حسن علي هادي أحمد

الياسري
ت

 األعراض جيد قيمة ومعرفة التجارة محاسن إلى اإلشارة

 بن جعفر الفضل أبو تأليف فيها المدلسين وغشوش ورديئها

الدمشقي علي

.د.أ
 جاسم محمد أنس

المشهداني
2015

910
 القادر عبد الكريم عبد أنور

علي
ت

 تاريخية دراسة واإلسالم القديمة الشرائع في الملكية نظام

مقارنة
.د.أ

 وسالم محسن لفتة أحمد 

طالب منعم
2015

تالراوي سلمان حامد حاتم911

 المتوفى عنه هللا رضي األكوع بن سلمة الجليل الصحابي

 والمرويات الحديث رواية في وأثره م693/  هـ74

التاريخية

.د.أ
 جاسم محمد خالد

المشهداني
2015

912
 سليمان حامد الحكيم عبد

المحمود
ت

 كتابه في ومنهجه (م1272/ هـ671 ت، ) القرطبي موارد

اآلخرة وأمور الموتى أحوال في التذرة
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

913
 عباس صالح علي

الخزرجي
ت

 الكندي،) المغرب فالسفة على العربي المشرق فالسفة أثر

(الغزالي الفارابي، سينا، ابن
2015الدليمي خلف مجيد.د.أ

تمصطفى حسن صالح محمد914
 دراسة فيها واإلعجاز الكريم القران قصص من حكم

تاريخية
2015الزلمي إبراهيم مصطفى.د.أ

تالجابري عواد مخلف محمد915
 والخالفة الرسالة عهد في الزراعية األرض كراء مضمون

الراشدة
2015الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

تجبار الحسن عبد ناجي916
 (م1209/  هـ605 ت،) القرطبي ميمون بن موسى فلسفة

الحائرين دالئل كتابه في ومنهجه
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

917
 محمد الملك عبد وليد

كتانة صبري
ت

 عهد في أوربا في العثماني للجيش العسكرية العمليات

 - 1520/  هـ973 - 926 للمدة القانوني سليمان السلطان
م1566

.د.أ
 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2015

تالتميمي حمدان احمد ازهار918
 (م844/هـ230ت) سعد البن الطبقات كتاب في المحدثات

(المشهداني الدكتور من امر قرص بدون)
2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالصوالغ حمد شهاب أحمد919

 األندلسي التراث نشر في اإلسباني االستشراق إسهامات

 غومث غارثيا اميليو والعشرين عشر التاسع القرنين خالل

أنموذجا

2016كاظم صبري ماهر.د.أ

2016محسن لفتة أحمد.د.م.أالبابلي التلمود تدوين في الرافدين بالد حضارة اثرتفهد هادي أحمد920



921
 صالح محمود تحسين

الجبوري
ت

 (م1304/هـ704ت) الغبريني العباس أبي القاضي موارد
 في العلماء من غرف فيمن الدراية عنوان كتابه في ومنهجه

ببجاية السابعة المائة

2016زعين فاضل حسن.د.أ

تالعقابي محيبس زاير رزاق922
 (م1280/هـ679ت) البحراني علي بن ميثم موارد

البالغة نهج شرح كتابه في ومنهجه
2016محمد عبد سوادي.د.أ

بالكيالني محمود قاسم صفاء923

 في دراسة النعمان حنيفة أبي اإلمام لجامع التاريخية الجذور

-767/هـ1400-150) والثقافي الحضاري التاريخ
(م1980

2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

924
 خضير عبيد الهادي عبد

الدليمي
ت

 بن محمد اإلمام تأليف أواخر معرفة في الخواطر ارتياح

 الدمشقي الصالحي طولون بن خمارويه بن أحمد بن علي

(م1543 - 1476/  هـ953-   هـ880
.د.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2016

925
 عبدان أحمد مهدي عزت

المكدمي
ت

 ومنهجه (م996/هـ386:ت) القيرواني زيد أبي ابن موارد

والتاريخ والمغازي واآلداب السنن في الجامع كتابه في
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2016

تالعنزي جاسم هاتف عالء926

 واختالف اإلسالميين مقاالت كتاب في اإلسالمي الفرق

 دراسة (م936/هـ324) األشعر الحسن ألبي المصلين

مقارنة تاريخية

2016العالق الحسن أبو عالء.د.أ

927
 محمد واعي زاير علي

الشمري
ت

 الطبري منصور بن الحسن بن هللا هبة القاسم أبي موارد

 كرامات كتابه في ومنهجه (م1027/هـ418 ت،) الاللكاني

 الصحابة من أصفيائه آيات وإظهار وجل عز هللا أولياء

 رضي المتأخرين من بعدهم ومن لهم والخالفين والتابعين

أجمعين عنهم هللا

.د.أ
 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2016

928
 نعمان عباس حسون ماجد

العنزي
ت

 ومنبع الزوائد مجمع كتاب في والمالية االقتصادية الجوانب

 ت) الهيثمي بكر أبي بن علي الدين لنور الفوائد
(م1404/هـ807

.د.أ
 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2016

929
 الجاسم عبد رشيد معن

الخفاجي
ت

 (م1253/هـ651ت) التيفاشي يوسف بن أحمد موارد
الخمس الحواس بمدارك النفس سرور كتاب في ومنهجه

2016المشهداني جاسم محمد.د.أ



تصالح خلف صالح مهدي930
 التميمي تميم بن أحمد بن محمد العرب أبي موارد

المحن كتاب في ومنهجه (م944/هـ333ت)
2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

تكاطع مخلف عزيز931
 في والمدنية الدينية لألبنية والهندسي المعماري االتقان

األندلس
.د.م.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2016

تالجبوري طعان علي جعفر932
 في المنورة والمدينة الحبشة الى المسلمون المهاجرون

( وسلم واله علية هللا صلى) محمد الرسول عصر
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالطائي جليل نوري حسين933
 لمحمد الكبرى الطبقات كتاب خالل من الصحابيات تراجم

(م844/هـ230) سنة المتوفى سعد بن
2017المشهداني جاسم محمد. د.أ.د.أ

تهاشم فاضل الدين رباح934

 محمد هللا عبد أبي تأليف الزمان أخبار مختصر في الجمان

 (م1556/هـ963) الشطيبي األندلسي حسن بن علي بن
وتحقيق دراسة

2017الوهاب عبد كامل عمار.د.م.أ

تالساعدي هللا عبد سليم سعاد935
 (م824/هـ209) المثنى بن معمر عبيدة ابي موارد

(االسالم قبل العرب ايام) كتابه في ومنهجه
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعبيدي حافظ محمد صبيحة936
 في دراسة) الشريفة النبوية والسنة الكريم القران في الحوار

( االسالمي الفكر
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

937
 عباس حسن صالح

السعيدي
ت

 النبوي والمغازي السرايا عن ومنهجة خيثمة أبي ابن موارد

الكبير التاريخ كتابة خالل من
2017المشهداني جاسم محمد. د.أ.د.أ

938
 أحمد محمود مناجد

العرسان
ت

 ورد المسالة طريق على المجموع االقتضاب انتخاب

 المسيحي الخير ابي ابن سعيد نصر ابي للمؤلف الجواب

(م1508/ه658,ت)
.د.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2017

تالزوبعي محمد حسن ياسين939
 في ولدوا والذين العامة الحياة في الشباب الصحابة أثر

(2-1ج) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عصر
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعباس حسن إسماعيل940
 وعالقته لبنان في الثاني المعني الدين فخر األمير دور

1635-1590 العثمانية بالدول
2018حسين غالم سرحان.د.أ

941
 علوان محمد جسام أثير

الخزرجي
ت

/  هـ923 ت،) للقسطالني النبوية والسرايا الغزوات
((المحمدية بالمنح اللدنية المواهب)) كتابه في (م1517

2018المشهداني جاسم محمد.د.أ



942
 عبد الستار عبد أديب

الحديثي
ت

-  هـ960) المكناسي القاضي ابن أحمد موارد
 وفيات ذيل كتابه في ومنهجه (م1616- |1552\هـ1025

الرجال أسماء في الحجال درة المسمى األعيان

2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تكاظم هادي أمجد943
 الطوسي الشيخ عند والمالية االقتصادية الجوانب

االمامية قفه في المبسوط كتابه في (م1067/هـ460)
2018الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

944
 الفتاح عبد خاشع بالل

العاني نايف
ت

 مراقدهم/ نبوءتهم/ سيرتهم الرافدين بالد في األنبياء تاريخ

( تاريخية دراسة)
2018محسن لفتة أحمد.د.م.أ

بالوهاب عبد صادق جعفر945

 ت،) الرعيني الحجري راشد بن البهلول عمرو أبو

 المغرب بالد في والعلمي الفكري أثره (م799/ هـ183

وإفريقية

2018محمد عبد سوادي.د.أ

تالبوعلي صابط عداي حامد946

 عن ومنهجه (م1175/ هـ571 ت،) عساكر ابن موارد

 كتابه خالل من السالم عليه) طالب أبي بن علي اإلمام

دمشق مدينة تأريخ

2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تحسين علوان حيدر947
 في ومنهجه (م1533/  هـ930 ت،) إياس ابن د موار

والحكم العجائب في األمم نزهة كتابه
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالحيدري حسن فليح ضياء948
/  هـ 656 سنة حتى العامة الحياة في المغرب فقهاء أثر

م 1258
2018المشهداني  جاسم محمد.د.أ

949
 عباس خضير طالل

الزوبعي
ب

 كتابه في ومنهجه (م1373/هـ774) كثير ابن موارد

االنبياء قصص
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تجاسم خضير عاد950

 الحسيني الحصني محمد بن بكر أبي الدين تقي موارد

 كتاب في ومنهجه (م1425/  هـ829 ت،) الدمشقي

((االختصار غاية حل في األخيار كفاية))
2018محمد عبد سوادي.د.أ

951
 هللا عبد ممدوح الفتاح عبد

الكبيسي
ت

 خليل بن محمد لمؤلفها الشفا الفاظ تحرير في المقتفى زبدة

 من الرابع الباب إلى الكتاب أول من (هـ894) القبقابي

وتحقيق دراسة األول القسم

2018السرحان هالل محيي.د.أ

952
 مخلف جالل هللا عبد

الفراجي
ت

 من االندلسية شريش لمدينة والحضارية السياسية االحوال

(م1265 - 711/  هـ  664 - 92) السقوط الى الفتح
2018شنجار رشك الرحمن عبد.د.أ



تعلي عبد الحسين عبد علي953
 سنة حتى بغداد في العامة الحياة في واسط علماء أثر

م1055/ 447
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالحدراوي جابر ناصر علي954

 ت،) األماسي يعقوب بن قاسم بن محمد الخطيب ابن موارد

 األخيار روض كتاب في ومنهجه (م1533/  هـ940

األبرار ربيع من المنتخب

2018محمد عبد سوادي.د.أ

955
 محمد الرحمن عبد عهود

الجبوري
ت

 كتاب خالل من الهجري الثالث القرن في الحديث علماء

 البغدادي الجوزي البن واالمم الملوك أخبار في المنتظم

(م1200/هـ597ت)
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالنايف سعيد مجيد فؤاد956
-7ق) (ه4ق-2ق) العلمية وجهودهم زيد بن حماد آل 

(م10ق
2018حسين عجيل كريم.د.أ

بالدليمي خليل علي محمد957
 الهدامة الفكرية الحركات من السالم عليهم البيت أهل موقف

(م1258/هـ656) عام حتى
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

958
 دخيل إسماعيل منذر

العلواني
ت

 حتى الثالث القرن  من العامة الحياة في األندلس أطباء أثر

 - 815) / (هـ600 - 200) الهجري السادس القرن نهاية
(م1203

2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

بحسين ثامر نايف959
-755/  هـ897-138 األندلس في العمرانية المظاهرات

(م1492
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تجبار مهدي علياء960
 العباسي العصر خالل العامة الحياة في العراق قضاة أثر

م656/  هـ334
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمحمد باقر إقبال961
 كتاب خالل من الصحابيات عن ومنهجه األثير ابن موارد

الصحابة معرفة في الغابة أسد
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

962
 علي حسين عبد أحمد

المشهداني
ت

 عام حتى اإلسالمي الفتح في وأثرها الكرك مدينة

م1258/هـ656
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

963
 خميس صبري جالل

الطائي
ب

-632/هـ656-11) اإلسالمية العصور في القاضي كاتب
(م1258

2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالخللو عبدو زبيدة964
 هـ656 - 159) العباسي العصر في ببغداد الرصافة قضاة

(م1258 - 757/ 
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ



تهالل هللا عبد زينب965
 مساجد واجهات على القائمة الخزفية الزخرفية المكونات

ميدانية دراسة/  للعراق العثماني الحكم فترة في بغداد
2019أحمد يوسف اعتماد.د.م.أ

تكاظم جواد ضياء966

 كتابه في ومنهجه (م1238/ هـ636 ت،) التبريزي موارد

 واآلثار النبوية األحاديث من والرعية للراعي النصيحة

المروية

2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

2019حسن ناجي.د.أاآلداب لباب كتابه في ومنهجه منقذ بن أسامة األمير مواردتمحمد صبيح عمر967

2019المشهداني جاسم محمد.د.أالنبوة عصر في عنهم هللا رضي الصحابة الشهداءتهللا عبد أحمد محمد محمود968

تجسام فرهان أحمد969
 العربية الدولة في وأثرهم األنصاري زيد بن حزم آل

هـ2. ق نهاية حتى هـ1 تأريخية دراسة اإلسالمية
2019الدليمي جزاع زحلف فواز.د.أ

تشرقي عبد نوري970
 (م1145/ هـ540 ت،) السمرقندي الدين عالء موارد

الفقهاء تحفة كتابه في ومنهجه
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالمجيد عبد زهير علياء971
 مدينة تمصير من اإلسالمية الحضارة في الكوفة مسجد أثر

العباسية الدولة نهاية إلى الكوفة
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعلي عبد طالب رسول972
 حياته بغداد قطب (الجيالني) الكيالني القادر عبد الشيخ

تصوفه العلمية مكانته
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمحمد سلطان بالل973

 كتاب خالل من العامة الحياة في المقدس بيت قضاة أثر

/ هـ972 ت،) للعليمي والخليل القدس بتأريخ الجليل األنس
(م1520

2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

2019ياسين طه عالء.د.أ1946 - 1919 لبنان تجاه الفرنسية السياسةتعطية حسن الخالق عبد974

2019السرحان هالل محيي.د.أأنموذجا األمثال مجمع العربية األمثال في التأريخية المادةتإبراهيم فرج محفوظ975

تطاهر األمير عبد طاهر976

 (م830/ هـ214 ت،) الحكم عبد بن هللا عبد موارد
 رواه ما على العزيز عبد بن عمر سيرة كتابه في ومنهجه

وأصحابه أنس بن مالك اإلمام

2020المشهداني جاسم محمد.د.أ



بعباس عبطان القادر عبد977

 والوفاة المحمدي المولد إلى الرمز في العفاة الراغبين كنز

 به فات وما والدالئل والمعجزات والشمائل والفضائل

 الشافعي محمد بن إبراهيم الحافظ تأليف واألواخر األوائل

وتحقيق دراسة (هـ900 ت،) بالناجي المشهور

2020البدري فاروق محمد.د.أ

بالجنابي شايب كاظم جواد978
 نهاية حتى المتطرفة التيارات من المسلمين العلماء موقف

العباسي العصر
2007الحكيم عيسى حسن.د.أ

تجويعد مراد السالم عبد979
 المدني والقضاء الرافدين بالد في للقانون التاريخية الجذور

العراقي
2007المشهداني جاسم محمد.د.أ

980
 علوان وحل محسن

العطواني
ت

 في ومنهجه (م1370/هـ771ت) السبكي الدين تاج موارد

النقم ومبيد النعم معيد كتابة
2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

2007الحكيم عيسى حسن.د.أهـ547 البغدادي البركات أبي عند النفسبالقرشي كاظم حسين ناصر981

982
 جويعد آل مراد حسن

الجناحي
ت

 الحياة في ودوره سيرته السالم عليه العسكري الحسن اإلمام

هـ260 - 232 والعلمية الفكرية
2004المشهداني جاسم محمد.د.أ

تحسون محمد باسم983
 كتابه في ومنهجه (م994/  هـ384 ت،) المرزباني موارد

الموشح
2020داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

984
 محمد خلف أحمد أسعد

الحلبوسي
ب

 نهاية حتى اإلسالمي التأريخ في وأثرها السواعد قبيلة

األموي العصر
2020المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالنومان صالح مهدي985
 ت،) للذهبي اإلسالم تأريخ خالل من العام األندلسي التأريخ

(م1347/ هـ748
2020المشهداني جاسم محمد.د.أ

تجاسم غالب قيصر986

 (م1209/ هـ606 ت،) األثير ابن الدين مجد موارد
 والبنين واألمهات اآلباء في المرصع كتابه في ومنهجه

والذوات والذواء والبنات

2020المشهداني جاسم محمد.د.أ

987
 حمزة إبراهيم حسن

الخزرجي
ب

 في المريدين سراج كتابه في ومنهجه العربي ابن موارد

الدين سبيل
2020المشهداني جاسم محمد.د.أ



تأحمد الرزاق عبد أحمد988

 بما األسماع إمتاع كتاب في والمالية االقتصادية الجوانب

 واألموال األحوال من (وسلم وآله عليه هللا صلى) للنبي

 القادر عبد بن علي بن أحمد للمقريزي والمتاع والحفدة

(م1222/هـ845 ت،)

2020الكبيسي المجيد عبد حمدان.د.أ

تموسى زياد أحمد989
 إسحاق ابن بسيرة المسماة-  والمغازي والمبعث المبتدأ

الطبري جرير بن محمد برواية
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

 توفيق عابد+  المشهداني

 الهاشمي العابدين زين

(الشارقة جامعة)

2020

تطعمة األمير عبد محمد990
 العباسي العصر في اإلنسانية العلوم في ودورهم الكوفيون

هـ656 - 132
2021المشهداني جاسم محمد.د.أ

بعليوي حسين علي991
 في ومنهجه (م1126/هـ520 ت،) الطرطوشي موارد

الملوك سراج كتابه
2021عزيز محمد غفران.د.م.أ

تحمداوي عاشور صالح992

 إلى هـ.ق 13 من) للصحابيات والفكري الجهادي الدور

 معرفة في الغابة أسد كتاب في (م750-  م611/ هـ132

(م1332/ هـ63 ت،) األثير البن الصحابة
2021المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالكبيسي معروف أسامة993
 القرن نهاية حى اإلسالمي التأريخ كتابة في التراجم دور

الهجري الخامس
2022داود المنعم عبد نبيلة.د.أ


