
ً الدكتوراه مرحلة: ثانيا

المشرف اسمالرسالة عنوانالرمزالطالب اسمت
 سنة

التخرج
حديث

بالحسني كاظم حميد حامد1261
 حرب فترة خالل العربي المغرب مع العراق عالقات

1988 - 1980 األولى الخليج
2007الربيعي كامل محمد.د.أ

2007الربيعي كامل محمد.د.أالعراق في السياسي ودوره الحكيم باقر محمد السيدبالخفاجي عبد جودة خليل1262

بالجبوري جعفر مهدي سعد1263
 - 1969 الصهيوني العربي الصراع من فرنسا موقف

1981
.د.م.أ

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2007

1264
 ناصر عباس صالح

الطائي حسون
ب

 الفكري ودوره الصدر صادق محمد محمد السيد

م1999 حتى المعاصر العراق تاريخ في والسياسي
2007الربيعي كامل محمد.د.أ

1265
 رشيد الدين نور صباح

اآلغا
ب

 1980 العراق تجاه األمريكية االستراتيجية في تركيا دور
 -1991

.د.م.أ
 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2007

.د.أم1831 - 1816 العراق في وإصالحاته باشا داودبقاسم محمد عدنان1266
 عبد كامل المجيد عبد

اللطيف
2007

1267
 سلمان حمزة كريم

الجبوري
2007الحمداني نافع طارق.د.أ1963 - 1958 سورية في العسكرية المؤسسة صراعب

بحسين صالح مهدي1268
 عصر في وتطبيقاته اإلسالمي لإلعالم النظرية األسس

عنهم هللا رضي الراشدين الخلفاء

. د.م.أ ، سميسم حميدة. د.أ
جزاع زحلف فواز

2007

2007الربيعي كامل محمد.د.أم1945 - 1900 العربي القومي الفكر في الدين تأثيرببركات مشرف عبد وارد1269

1270
 عنفوص جبار أحمد

العتابي
ب

 السودان في السياسي ودوره حياته أحمد اللطيف عبد علي

1892 - 1948
2008حسين غالم سرحان.د.أ

.د.أ1980 - 1968 العراق في االقتصادي الوضعبالتميمي حسين محمد جاسم1271
 عبد كامل المجيد عبد

اللطيف
2008

.د.م.أ1991 - 1961 السورية-  التركية العالقاتبالبديري جبر محسن حاتم1272
 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2008

.د.أالعراقيين الدبلوماسيين مؤلفات في الدبلوماسي األدببالستار عبد طارق حيدر1273
 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2008



.د.أ1991 - 1970 السعودية-  السورية السياسية العالقاتبالفهداوي حمود عيادة خالد1274
 عبد كامل المجيد عبد

اللطيف
2008

1275
 أمين محمد أحمد رافد

العاني
ب

 وانعكاساتها قطر تجاه األمريكية المتحدة الواليات سياسة

 - 1971 السعودية العربية المملكة في السياسي النظام عل
2003

2008الربيعي كامل محمد.د.أ

بعبد مزهر راهي1276
 العراق في واإلداري السياسي ودوره محمد مسعود

1919 - 1968
2008أحمد مظهر كمال.د.أ

بخالد محمد رضا رعد1277
 الخليج منطقة تجاه المتحدة العربية اإلمارات دولة سياسية

نهيان آل سلطان بن زايد الشيخ عهد في العربي
.د.م.أ

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2008

بمحمد الجبار عبد زهير1278
 العراق في العثمانية والحركات لألحزاب السياسي الفكر

1945 - 1968
2008الربيعي كامل محمد.د.أ

1279
 زاير يونس سعدي

السوداني
2008البلداوي عبد تقي عادل.د.أ1923 - 1922 العراقي الحر الحزبب

1280
 سعيد هللا عبد شعبان

المزوري
ب

 القرن من الثاني النصف في الموصل والية في الفالح

عشر التاسع
.د.أ

 عبد كامل المجيد عبد

اللطيف
2008

1281
 محسن عبد حسين عبد

سوسة
ب

 - 1970 الغربية الصحراء لمشكلة السياسية التطورات
1990

2008الحديثي ذنون الرحيم عبد.د.أ

1282
 إبراهيم محمد خليل عصام

الصالحي
.د.أ1943 - 1921 اإليطالية-  العراقية العالقاتب

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2008

بالعزيز عبد مجيد عماد1283
 - 1968 العربي الخليج منطقة في الطاقة إنتاج تطور

1990
2008الربيعي كامل محمد.د.أ

بشكر محمود ليث1284
 الوطنية القوى وموقف الصومال على الدولي الصراع

1958 - 1945 الصومالية
.د.أ

 عبد كامل المجيد عبد

اللطيف
2008

2008العاني محمد كامل نشأت.د.أ1968 - 1944 لبنان في النيابية الحياةبالشمري سكير محمد1285

.د.أ1988 - 1932 من السعودية-  اإليرانية العالقاتبخويطر هاشم محمد1286
 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2008

بحسين الحميد عبد هيثم1287
 اإلسرائيلي العربي الصراع تجاه األمريكية السياسة

1967 - 1973
2008جمعة حسن خالد.د.م.أ



بالعاني حسين محمد ياسين1288
 في واالجتماعية السياسية للصراعات التاريخي التطور

م1962 - 1839 اليمن
2008العاني محمد كامل نشأت.د

بالعبيدي أحمد رديف خالد1289
 - 1921 العراق في (المحافظات) األلوية إدارة نظام

1946
2009الحمداني نافع طارق.د.أ

.د.أ1979 - 1968 السورية-  العراقية السياسية العالقاتبالفهداوي حسين عبود ذياب1290
 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2009

بالفضلي علي مهدي صالح1291
 الحديث العراق تاريخ في الدينية للمرجعية الوطني الدور

1968 - 1900 والمعاصر
2009الربيعي كامل محمد.د.أ

1292
 مهدي محمد السالم عبد

السعدي
ب

 الحرب في العربية الدول لجامعة الدبلوماسي الدور

1989 - 1975 اللبنانية األهلية
2009جمعة حسن خالد.د.أ

تالعبيدي حسين علي عصام1293
 ا-  العربي الصراع النزاع أزاء الخارجية أوربا سياسة

1982 - 1963 لإلسرائيلي
.د.أ

 عبد كامل المجيد عبد

اللطيف
2009

2009الحمداني نافع طارق.د.أ1970 - 1962 اليمنية الثورة من مصر موقفبالحلفي محسن محمد محسن1294

1295
 يوسف علي حسين مهند

الشام
2009المشهداني حمد محمود مؤيد.د.م.أ1816 - 1744 سعود وآل العثمانية الدولة بين الخالفب

2009حسين ناصر علي.د.أ1968 - 1958 من العراق في التعليم تطوربالزبيدي محمد كشيش نوال1296

بصالح علي أيمن1297
 الصحافة العربي الوطن في اإلعالم وتحديات مشاكل

أنموذجا م1968 - 1945 والتلفزيون واإلذاعة
2010الربيعي كامل محمد.د.أ

بالذهبي حسن فريح آمنة1298
 األوسط الشرق تجاه األمريكية السياسة في االحتواء

1973 - 1990
2010الربيعي كامل محمد.د.أ

1299
 سلمان جاسم سالم

المشهداني
ب

 سلطان بن سعيد السيد عهد في الخارجية عمان عالقات

1806 - 1856
2010الحمدي فالح صبري.د.أ

تالنقيب سرحان كاظم امتثال1300
 دبي نهضة في وأثره مكتوم آل سعيد بن راشد الشيخ

1990 - 1958 الحديثة
2011الحمداني نافع طارق.د.أ

1301
 محمود حردان إدريس

العيساوي
ت

 بريطانيا سياسية من األمريكية المتحدة الواليات موقف

1952 - 1946 المصرية القضية تجاه
2011المشهداني محمود مؤيد.د.أ



تالكريم محمد رشيد إياد1302
 - 1949 سوريا في األمريكية السياسية المصالح تطور

1961
.د.أ

 صياد محمد صالح سامي

الدوري
2011

1303
 جبار الكاظم عبد آالء

الكريطي
ت

 في السياسية التطورات في األوسط الفرات عشائر دور

م1939 - 1918 العراق
2011الربيعي كامل محمد.د.أ

تالشاهري نجم فاروق باسل1304
 منها األوربية المجموعة وموقف الفلسطينية القضية

م1980 - 1957
2011ياسين طه عالء.د.أ

تنوفان سعد جمال1305
 - 1958 لبنان في واالقتصادية االجتماعية األوضاع

1970
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2011

1306
 محمد ضاحي خليل

العطواني
ت

 السياسية التطورات من األردني النواب مجلس موقف

1958 - 1947 الخارجية
.د.م.أ

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2011

1307
 مهدي ضاري خميس

الغثيث
ت

 قطر، البحرين، الكويت، الخليجية-  السعودية العالقات

1953 - 1932 (العماني الساحل
2011التكريتي رجب صابر معد.د.أ

1308
 جاسم جميل الفقار ذو

الربيعي
ت

 العالقات في األمريكية المتحدة الواليات سياسة أثر

(1967 - 1957) المصرية-  السعودية
.د.م.أ

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2011

1309
 مطلب كاظم سعدي

الشمري
ت

 - 1958 العربي المشرق تجاه السورية الخارجية السياسة
1967

.د.م.أ
 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2011

1310
 حسين مجلي ضياء

الخفاجي
ب

 الحضارية المدن في واألضرحة للمدافن التاريخي التطور

(النجف الكوفة، الحيرة،)
.د.أ

 صيهود الحسين عبد جاسب

الخفاجي
2011

تالتميمي نجم سهيل عادل1311
 والدولية اإلقليمية القضايا تجاه الخارجية قطر سياسة

1971 - 1980
2011الربيعي كامل محمد.د.أ

تالتميمي حسن حسين عامر1312
 1945 العربي  تجاه األوربية الدول سياسة في اليهود أثر

 -1967
2011الربيعي كامل محمد.د.أ

تمحمود شكير السالم عبد1313

 العراقية الصحافة في واالجتماعية االقتصادية القضايا

 العرب لغة العلم، بابل، صدى الرقيب، 1914 - 1909

أنموذجا

2011الحمداني نافع طارق.د.أ

تيوسف شهيد فائزة1314
 العراق في السياسية التطورات من األشرف النجف موقف

1958 - 1933 من
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2011

1315
 الحسن عبد حسن فضيلة

الجبوري
2011الربيعي كامل محمد.د.أ1973 - 1970 األسد حافظت



1316
 دايخ الهادي عبد قاسم

الزيرجاوي
ت

 العهد في للكاظمية واالجتماعية السياسية األوضاع

1917 - 1831 األخير العثماني
2011الحمداني نافع طارق.د.أ

1317
 حسون صادق محمد

الخزاعي
ت

 في السياسية التطورات من وموقفها النجفية النخبة دور

1948 - 1921 من العراق
2011سلمان السيد نزار حيدر.د.أ

1318
 أحمد محمود محمد

المندالوي
ت

 الصراع إدارة على وأثرها االستراتيجية التطورات

 1968 - 1945 العربي الخليج في السوفييتي األمريكي
تاريخية دراسة

2011الربيعي كامل محمد.د.أ

2011التكريتي رجب صابر معد.د.أ1980 - 1970 اللبنانية الداخلية األوضاعتالغني عبد نعمان محمد1319

1320
 كريم خليف هادي

الشماطي
.د.أ1968 - 1932 الكويتية-  السعودية السياسية العالقاتت

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2011

2011رميض مهدي صباح.د.أ1958 - 1932 العراقية الصحافة في الريفتالشبلي حميري كاظم هالل1321

تحسن هللا عبد هناء1322
 السياسية التطورات من األردني النواب مجلس موقف

1958 - 1947 الداخلية
.د.م.أ

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2011

1323
 النجار فياض توفيق هيثم

الحسني
ت

 واألزمات الصراعات ألثر والسياسية التاريخية الجذور

م1975 ولغاية م 1875 من المعاصر التاريخ في الدولية
2011الدين زهر صالح.د.أ

تالعزاوي رحيم نعمة هيثم1324
 العربية المنطقة تجاه اوربا دول سياسة في اليهود أثر

1968 - 1978
2011الربيعي كامل محمد.د.أ

تحمادي يوسف خالد وليد1325
 - 1951 ليبيا في األمريكية المتحدة الواليات مصالح

1969
2011إبراهيم سكران ربه عبد.د.أ

1326
 حمد حسن يونس

السامرائي
ت

 - 1958 العراق في واالجتماعي االقتصادي وأثره النفط
1968

2011السامرائي خلف توفيق.د.أ

1327
 عواد مصطاف إسماعيل

الجبوري
2012الحديثي ذنون الرحيم عبد.د.أم1520 - 1299 وتوسعها العثمانية الدولة نشوءب

1328
 رشيد محمد عيسى إيناس

الداغستاني
.د.م.أ1951 - 1912 الليبية-  المصرية العالقاتت

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2012

تالربيعي جواد كريم بشار1329
 في والعسكري السياسي ودوره عامر الحكيم عبد المشير

مصر
2012الغريري علي جواد قيس.د.أ



1330
 الحسين عبد عبيد بيان

العريض
ت

 - 1958 العراق في المعاصر اإلسالمي اإلعالم تاريخ
1968

2012الحمداني نافع طارق.د.أ

تالعابدي محمد كاظم جميل1331
 1968 تموز 17 - 1958 تموز 14 النجفية الصحافة

تاريخية دراسة
2012الحمداني نافع طارق.د.أ

1332
 محمد عبود علي حسين

الطائي
.د.أ1958 - 1941 العراق نحو األمريكي التوجهت

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012

تتومان هللا عبد خالد1333
 األجنبية االمتيازات من األمريكية المتحدة الواليات موقف

1937 - 1876 مصر في
.د.م.أ

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2012

1334
 إبراهيم كاظم ماجد سامي

المكصوصي
2012الحمداني نافع طارق.د.أ1913 - 1856 عمان في االقتصادي النشاطت

بمحمود كريم سيامند1335
 من كل ومواقف األوسط الشرق في السياسية التطورات

1979 - 1960 منها وإيران تركيا
2012المشهداني كريم محمد علي.د.أ

1336
 مهدي محمود شاكر

التميمي
.د.أوموارده منهجه مؤرخا سعيد أمينت

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012

1337
 محمود شاكر عارف

األحبابي
ت

 مصر تاريخ كتابه في ومنهجه الرافعي الرحمن عبد

والمعاصر الحديث
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012

2012الحمداني نافع طارق.د.أ1953 - 1924 السوفيتية االستراتيجية في إيرانتمحمد عباس الباسط عبد1338

1339
 حسين علوان الحسين عبد

العبادي درويش آل
ت

 اإلسالم رسالة مجلة-  اإلسالمية المذاهب بين التقريب

أنموذجا م1972 - 1949 القاهرية
2012الربيعي كامل محمد.د.أ

تحسن جبر علي1340
 1689 - 1603 إنكلترا في والبرلمان الملك بين الصراع

تاريخية دراسة
2012الفتالوي سبتي علي حسن.د.أ

تالبدري عباس هللا عبد قتيبة1341
 - 1871 حولها الدولي والتنافس برلين-  بغداد حديد سكة

1914
2012الحمداني نافع طارق.د.أ

تالجادري مراد سلمان كافي1342
 - 1939 الثانية العالمية الحرب سنوات في العراق شمال

1945
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012

تمجلي ثامر ماجد1343
 النواب مجلس مناقشات في االقتصادية التنمية قضايا

م1945 - 1925 العراقي
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012



تاألعرجي محمد باقر مؤيد1344
 الفكرية تطوراتها ضوء في مصر في الدينية األصولية

1981 - 1928 الدولي ونشاطها
2012الفتالوي سبتي علي حسن.د.أ

1345
 صالح محمد خليل نديم

الكروي
ب

 الجوار دول وأثر الوسطى آسيا في السياسية التطورات

1980 - 1945 اإلقليمي
2012علي كريم الغفور عبد.د.أ

1346
 فرج عذاب زغير نوال

الخفاجي
.د.أ1918 - 1831 الشام بالد في األجنبي االستثمارت

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012

تأمين علي مظفر هوشيار1347
 القضية قيادة في ودوره حياته البرزاني مصطفى الزعيم

(1979 - 1903) الكردية
2012العاني مجيد رعد.د.أ

.د.أ1917 - 1850 العثماني العهد في العراق تجارةتمحمد جاسم نصيف ثورة1348
 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2013

1349
 عبطان سلطان جالوي

الخزاعي
.د.أ1958 - 1925 المدنية العراق تمييز محكمةت

 رميض مهدي صباح

القريشي
2013

2013الجابري حسين جبار ستار.د.أ1968 - 1945 إفريقيا شرق في االقتصادية الحياةتالخالدي فجر نهير حسين1350

تناجي عباس خضير1351
 الفلسطينية القضية تجاه األمريكية المتحدة الواليات سياسة

1967 - 1973
2013سلمان السيد نزار حيدر.د.أ

تالحياني عالوي محمد ستار1352
 المغرب في والسياسي الفكري دوره الوزاني حسن محمد

1934 - 1978
2013الكروي صالح محمود.د.أ

1353
 حبيب سعيد حسن طارق

الدليمي
ت

 الخليج منطقة تجاه السعودية العربية المملكة سياسة

1968 - 1932 العربي
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2013

تحمادي علي الكريم عبد1354
 1970 - 1967 وإسرائيل مصر بين االستنزاف حرب

الكبرى الدول ومواقف
2013البيضاني سعيد إبراهيم.د.أ

تالجميلي حمود عكال علي1355
 1914 األولى العالمية الحرب بعد الدولية الجنائية العدالة

1980 ولغاية
.د.أ

 ، الحديثي ذنون الرحيم عبد

 غايب نصار محروس

الهيتي

2013

2013الخزاعي رحيم سمر.د.أ1980 - 1945 األمريكية االستراتيجية في تركياتلفتة كاظم علي1356

تالكاتب إبراهيم فارس1357
 العراقية الصحافة في السورية العسكرية االنقالبات

1949 - 1954
2013العاني مجيد رعد.د.أ

1358
 مزيد حميد قيس

المكصوصي
2013الياسري إدريس نعمة فاهم.د.أ1968 - 1950 ومشكالته العراق في الري تاريخت



1359
 جبار الخضر عبد ميثم

السويدي
.د.أ1958 - 1921 العراق في المصرفي والنشاط المصارفت

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2013

2013الحمداني نافع طارق.د.أ1963 حتى سوريا في السياسي ونشاطه القدسي ناظمتالمولى نافع علي ميثم1360

تعواد عبيد ناظم1361
 للخليج الغربي الساحل في التجاري والنشاط السويس قناة

1914 - 1869 منه الغربية القوى وموقف العربي
2013الحمداني نافع طارق.د.أ

تالكريم عبد إبراهيم إياد1362
 - 1945 للعراق االقتصادية الحالة على وأثره النفط

1958
2014الحلو ياسين صادق.د.أ

تالكناني رحية مفتن بدور1363
 -1650) العثمانية والدولة األقصى المغرب بين العالقات

(م1727 
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2014

2014الكردي محمد عظم علي.د.أالعثماني العصر أواخر األشرف النجف في التراثية المبانيتحسين عباس حمزة1364

1365
 سلمان محسن عامر

العامري
ب

 - 1935 المعاصر العراق لتاريخ مصدر الهاتف جريدة
م1954

.د.أ
 وعبد الحمداني طارق 

السامر السالم
2014

1366
 محمود كاظم الوهاب عبد

صالح
ت

 األهالي صحيفة في واالجتماعية االقتصادية الحياة

1958 - 1932 العراقية
2014الحمداني نافع طارق.د.أ

تعلي المجيد عبد محمد1367
 النواب مجلس مناقشات في الجوار بدول العراق عالقات

م1958 - 1922 العراقي
2014الربيعي كامل محمد.د.أ

2014الحمداني نافع طارق.د.أ1918 - 1902 العربي الخليج في البريطاني النفوذتعسكر هللا عطا محمود1368

1369
 صباح عزيز موسى

البدري
2014الخزاعي رحيم سمر.د.أ1912 - 1373 األقصى المغرب في الدولي النفوذ صراعت

1370
 حسين علي حسين

الساعدي
ت

 قطر في واالجتماعية والسياسية االقتصادية التطورات

1980 - 1990
2015الخزاعي رحيم سمر.د.أ

تداود فرج رحيم1371
 الخارجية األحداث من العراقية األحزاب صحافة موقف

1954 - 1946 والداخلية
.د.أ

 العاني الحميد عبد نوري 

السامر السالم وعبد
2015

1372
 فارس حسين هللا عطا

الخزرجي
ت

 االستقالل بعد الجزائر على الفرنسي االحتالل سياسة أثر

(1962 - 1978)
2015الحلو ياسين صادق.د.أ

1373
 إبراهيم خضير قيس

الدوري
ت

 أوربا في العثمانية الدولة سياسة من األوربي الموقف

م1923 - 1827 الشرقية
.د.أ

 موسى حميد سامي رائد

الدوري
2015



تحسين عبد ناجي كاظم1374
 بعد األفريقي القرن منطقة تجاه األمريكية االستراتيجية

الباردة الحرب
2015حسين غالم سرحان.د.أ

تجاسم الجبار عبد انمار1375
 العثمانية الدولة في السياسي ودوره باشا رشيد مصطفى

1800-1858
2016سكران ربه عبد.د.أ

2016النجار محمد أحمد كفاح.د.أ(1979_1968) العراق في االجتماعية التطوراتتأحمد محمد جاسم إياد1376

1377
 سليمان محمد بركات

الهيتاوي
ت

 -1958 العراقية الصحافة في المصرية العراقية العالقات
 1968

2016المحمدي حمد فيصل جمال.د.أ

2016السامر أحمد السالم عبد.د.أ(1967-1898) الكوردية الصحافة تطور نشأةتالكاكي زاير حسين حسن1378

تحسين ابراهيم جبار حسين1379
 دراسة (1855-1837) باي أحمد المشير عهد في تونس

تاريخية
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2016

تمظهور رشيد حفظي1380
 الفلسطينية القضية من السعودية العربية المملكة موقف

1948-1982
2016الربيعي كامل محمد.د.أ

تإبراهيم محمد داود1381
 السياسية التطورات من السعودية العربية المملكة موقف

م1954 - 1945 سورية في
2016شيال جبار عزيز.د.أ

2016رجب صابر معد.د.أ1968 - 1958 العراق على والسوفيتي األمريكي التنافستسلمان توفيق طالب1382

1383
 هللا عبد صالح هللا عبد

الجميلي محمد
2016المشهداني محمود مؤيد.د.أم1989-1956 المغربية السعودية العالقاتت

تالسالمي هليل حسين علي1384
 - 1963 فية العراق ودور العربي االقتصادي التكامل

1979
2016الربيعي كامل محمد.د.أ

.د.أ1963-1941 العراق في العسكرية للنخبة السياسي الفكرتحسن خيون علي1385
 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2016

2016الحلو محمد ياسين صادق.د.أ(م115- م1798) العربي المشرق في نابليون أثرتعباس خضير كاطع عماد1386

1387
 لطيف محسن ليث

الجبوري
2016الخزاعي نعمة رحيم سمر.د.أ1969-1951 ليبيا في والخارجية الداخلية التطوراتت

1388
 عبد الكريم عبد نزار

المولى الرحمن
ت

 العهد في وسقوطها العراقية الوزارات تشكيل أسباب

1958-1921 الملكي
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2016

تعبد محمد جاسم1389
 العراق في وتطبيقاته  العثمانية الدولة في االراضي نظام

تاريخية دراسة (م1869-1914)
2017العاني الحميد عبد نوري.د.أ



تالدليمي محمد وهيب طلفاح1390
 فاروق الملك عهد في المصرية العسكرية المؤسسة

1936-1952
2017المشهداني حمد محمود مؤيد.د.أ

1391
 اللطيف سليمان ماجد

الجميلي
ت

-1757 العثمانية والدولة االقصى المغرب بين العالقات
1830

2017العاني الحميد عبد نوري.د.أ

تمحسن جاسم محمد1392
 العربية القضايا من المغربية-  االردنيه المملكتين موقف

( تحليلية تاريخية دراسة) 1946-1973
2017شيال جبر عزيز. د.أ.د.أ

تأحمد إبراهيم أبهان1393
 - 1971 الخارجية المتحدة العربية اإلمارات دولة سياسة

1990
2018الربيعي كامل محمد.د.أ

بعطية حسين ثناء1394
 والسياسي اإلداري وأثره الراوي هللا عبد الجبار عبد

م1987 - 1989 العراق في واالجتماعي
2018هللا عبد نجم محمد.د.أ

1395
 حسين عبيد الدين عالء

الجميلي علي
ت

 - 1382 ) البرجيين المماليك مع العثمانيين عالقة
تأريخية دراسة - (م1517

2018الحمداني نافع طارق.د.أ

1396
 الحميد عبد حامد محمد

العاني
ت

 والثالث الثاني القرنين في نييسابور في الحديث علماء

 البيع البن نيسابور تاريخ كتاب خالل من الهجريين

(م1014/هـ405) المتوفي
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعودة جبار دايخ1397
 من للفترة العربي المشرق قضايا من عمان سلطنة موقف

1970 - 1981
2020الحلو ياسين صادق.د.أ

بزيارة جبار كريم1398
 اإلسالمية التنظيمات من األحرار الضباط حركة موقف

1970 - 1952 مصر في
2020عاتي مراد كريم.د.م.أ

تالشمري رشيد حميد فاضل1399
 الحسينية األسرة عهد في العثمانية التونسية العالقات

م1881 - 1705
2020العاني الحميد عبد نوري.د.أ

تقدوري لطيف قدوري1400
-  العربية الحروب أبان النفطي العربية الدول جامعة دور

(1973 - 1948) اإلسرائيلية
2021الحمداني نافع طارق.د.أ

2021الربيعي كامل محمد.د.أ(2003 - 1945) العراق تجاه األمريكية اإلستراتيجيةتالعنزي الهادي عبد عالء1401

تحسن فليح حسن1402
 العهد في العراقية للصحافة السياسية التاريخية الذاكرة 

العراقي الملكي
2021العاني الحميد عبد نوري.د.أ














