
ً الدكتوراه مرحلة: ثانيا

الطالب اسمت
الرم

ز
المشرف اسماألطروحة عنوان

 سنة

التخرج
حضارة

تالربيعي ماجد كريم حسن275
 القرن نهاية حتى الرجالية األصول نقد في المنهجية األسس

الهجري الخامس
2011الحكيم عيسى حسن.د.أ

تخضير عباس خضير276

 الشريف السيد تأليف الشافعية مناقب في العلية المطالب

 الحسن بن محمد الدين شمس هللا عبد أبي الشافعي الحسيني

م1374 - 1317/  هـ776 - 717 الواسطي هللا عبد بن

.د.أ
 وادي أحمد الرزاق عبد

السامرائي
2011

277
 جعفر عيسى األمير عبد

األعرجي
.د.أالحبشة في الصحابةت

 حسن حسين محمد

الفالحي
2011

278
 عناد كاظم الحسن عبد

الشمري
ت

 الموحدين دولة عهد نهاية إلى اإلسالمي الفتح من سبتة مدينة

السياسية أحوالها في دراسة
.د.أ

 حمادي إبراهيم عباس

الجبوري
2011

279
 محسن هللا عبد الحليم عبد

المكدومي
ت

 في والعلمية الفكرية الحياة في المسلمين العرب العلماء دور

األموي العصر
.د.أ

 كاظم خلف عدنان

التميمي
2011

2011الشيخلي القادر عبد.د.أالفرات غرب األمورية المدنترجب محمود هللا عبد280

تيوسف حسن عطية عبيد281

 والفتوح الفتن من التاسعة المائة بعد جرى فيما الروح روح

 شرف المطهر بن هللا لطف بن عيسى جعفر أبي للكوكباني

م1738/  هـ1048 المتوفى العلوي الحسني الدين

.د.أ
 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2011

.د.أ1932 - 1908 البغدادية الصحافة في العامة الحرياتتالفتالوي جبر شمخي علي282
 الحسين عبد جاسب

الخفاجي صيهود
2011

.د.أهـ350 للهمداني اإلكليل كتاب خالل من صنعاء تاريختالالمي كاظم مفتن علي283
 معروف يوسف ضياء

الطائي
2011

تحسن حاكم غسان284
 العسكري جهدهم في تاريخية دراسة الشام بالد في الفاطميون

(م1075 - 968/  هـ468 - 358)
2011محمد عبد سوادي.د.أ

تالقيسي محيسن حسن فواز285
 من هـ447 حتى اإلسالمية العربية للدولة الفكري النشاط

كثير البن والنهاية البداية كتاب خالل
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ



2011الزركاني حسن خليل.د.أهـ689 - 608 الهند في اإلسالم نشر في المماليك جهودتعلي ميثم فينوس286

287
 محمد كريم عواد قيس

الكبيسي
2011حسين عجيل كريم.د.أمكة أخبار كتابه في األزرقي ومنهج مواردت

تمناتي ماهود كريم288
 مصر في الفكرية الحياة في والبصرة بغداد علماء إسهامات

الميالدي العاشر/ الهجري الرابع القرن في الشام وبالد
.د.أ

 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2011

289
 حسن هادي مهدي أديب

الكريم
ت

 القرن من الفراتية والجزيرة الشام بالد في والصيدلة الطب

 السادس القرن ومن/  الهجريين السابع القرن نهاية إلى األول

الميالديين عشر الثالث القرن نهاية إلى

2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمنصور جميل باسم290
 ذيل كتابه في ومنهجه م1245/  هـ643 النجار ابن موارد

بغداد تاريخ
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

تحنوش فليح حسين جعفر291
 في واالجتماعي السياسي ودورهم طالب أبي بن عقيل آل

األموي العصر
2012الحكيم عيسى حسن.د.أ

.د.أوالمالحم الفتن في النهاية وكتابه كثير ابنتالمشهداني مهدي سعيد جمال292
 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2012

تالفراجي مطلك كاظم جواد293
 داود ألبي المسند كتاب في والمالية االقتصادية الجوانب

(م819/  هـ204 ت،) الطيالسي
.د.أ

 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2012

تالمدني علي محمد حامد294
 - 648 المملوكي العصر في واالقتصادية االجتماعية األحوال

م1516 - 1250/  هـ922
2012الغراوي دنيان نعيم.د.أ

تالفهداوي نجم سليمان حميد295

 من والحضاري السياسي تاريخها في دراسة طرطوشة مدينة

 -711/  هـ543 - 92 سقوطها وحتى اإلسالمي العربي الفتح
م1148 

2012الشيخلي إبراهيم صباح.د.أ

296
 راضي علوان محمد داخل

الجميالوي
ت

 صورة كتابه في ومنهجه م977-  هـ367 حوقل ابن موارد

األرض
2012خواجة المجيد عبد زهير.د.أ

تفارس عيسى رشا297
 الغمر أنباء كتابه في ومنهجه العسقالني حجر ابن موارد

(1448 / 852) العمر بأبناء
2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

298
 الرزاق عبد رشاد

اإلبراهيمي
ت

 - 40) تاريخية دراسة األموي العصر في طيء قبيلة
(م749 - 660 )(هـ132

2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تمحمد حبيب قادر سمير299
 - 235 البلخي سهل بن أحمد زيد أبي تأليف األقاليم صور

م934 - 849/  هـ322
.د.أ

 وادي أحمد الرزاق عبد

السامرئي
2012



تصالح يونس بهجت سوسن300

 والكرج الخزر بالد في للمسلمين والمالي االقتصادي النشاط

 - 749/  هـ656 - 132) من العباسي العصر خالل
(م1258

2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالفهداوي مطلك محمد صالح301
 العباسية الدولة في العلمي الحركات تشجيع في الوزراء دور

م1285 - 750 / 656 - 132
2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تالسليم حماد طه طارق302
 السياسية أحوالها في دراسة الهند في الخليجية اإلمارة

م1321 - 1290/  هـ721-  هـ689 من للفترة والحضارية
.د.أ

 مطلك الستار عبد

درويش
2012

تالياسري نعمة تمكين عامرة303
 نهاية حتى والمحدثين المؤرخين بين للرواية النقدي المنهج

الهجري السابع القرن
.د.أ

 مجيد حميد رياض

الجواري
2012

304
 رمضان عبود الكريم عبد

الدليمي
.د.أاإلسالمية العصور خالل حران في العلمية الحركةت

 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2012

305
 عبد هويدي الكريم عبد

اإلبراهيمي
ت

 الهجري الرابع القرن من األدنى المغرب في القضائي النظام

الهجري السادس القرن حتى
.د.أ

 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2012

تمحل إبراهيم عدنان306
 إسماعيل بن محمد بن الملك عبد منصور ألبي الملوك طبقات

م1038/  هـ429ت، الثعالبي
2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

2012العقابي جاسم سلمان عطا.د.أالفاطمية الدولة عصر في اإلسالمية مصر أسواقتالكشاوي ثاجب ثابت عزيز307

تأحمد سعيد محمد عقيل308
/  هـ422 - 138 إفريقية بشمال األموية األندلس عالقات

م1031 - 756
.د.أ

 مجيد حميد رياض

الجواري
2012

تالسبتي أكرم علي309
 الدولي القانون في المقاتلين وغير المقاتلين بين التفرقة

اإلسالمية والشريعة اإلنساني
.د.أ

 أحمد الدين صالح 

 جاسم ومحمد حمدي

المشهداني

2012

.د.أوالزمنى واألرامل لأليتام النبوية الرعايةتالبدري محمد بدر علي310
 هللا عبد محمود خالد

الدليمي
2012

311
 صالح الرزاق عبد عمر

الكحلي
ت

 حتى وتطوها اإلسالمية العربية الدولة تاريخ في الحريات

العباسي العصر نهاية
2012الجميلي عباس خضير.د.أ

تالحديثي عباس خضير عيادة312
 عبد البن الفريد العقد كتاب في والمالية االقتصادية الجوانب

م939/  هـ328 المتوفى األندلسي ربه
.د.أ

 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2012



تالدليمي عجيل عجمي عيادة313

 مصنفاته هـ310 المتوفى أحمد بن محمد الدوالبي بشر أبو

 واألسماء الكنى كتابيه في التاريخية ومروياته ومنهجه

الطاهرة والذرية

.د.أ
 المنعم عبد محمود شاكر

الهيتي
2012

314
 علي محمد عباس فاضل

الدفاعي
ت

/  هـ759 - 668 المرينية الدولة عهد في اإلسالمية العمارة
م1358 - 1269

.د.أ
 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2012

تالمنذري كاظم جواد كاظم315

 القرماني سنان بن أحمد للشيخ األول وآثار الدول أخبار

 - 91ص) م1611 - 1532/  هـ1019 - 939 الدمشقي
(182ص

2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

316
 هللا عبد علي حسين محمد

الزوبعي
ت

 كتابه في ومنهجه م989/  هـ379 المتوفى الزبيدي موارد

واللغويين النحويين طبقات
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

317
 صالح حمدي محمد

الجعفري
ت

 - 358 من الحجاز في مكة شرافة على األشراف صراع
م1221 - 969/  هـ618

.د.أ
 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2012

تالدباج جواد عبد مكي318

 من ذكر في الجمان نظم قصيدة شرح في األعيان دول تاريخ

 بن أحمد الدين شهاب عذيبة أبي ابن تأليف الزمان من سلف

م1452/  هـ856 المتوفى الشافعي عمر بن محمد

2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

2012عباس مهدي صالح.د.أالمدارس تاريخ في الدارس كتابه في النعيمي ومنهج مواردتزبون علي مهدي319

تالعلواني سفعة علي مهدي320
/  هـ132 األموي العصر نهاية حتى ودورها مزينة قبيلة

م750
2012هادي حسن ناجي.د.أ

2012المشهداني جاسم محمد.د.أهـ132 سنة حتى اإلسالم في اإلنسان حقوقتجاسم حميدي مؤيد321

تالدليمي حماد ناجي ناظم322

 ومنهجه مصنفاته هـ369 - 274 األصبهاني الشيخ أبو

 في المحديث طبقات كتابه في التاريخية ومروياته وموارده

أصبهان

.د.أ
 المنعم عبد محمود شاكر

الهيتي
2012

تالدليمي جاسم مصعب نافع323
 نهاية حتى اإلسالمي العربي التاريخ في ودورها هذيل قبيلة

(م661/  هـ40) الراشدة الخالفةة
2012نجم حبيب حسين.د.أ

324
 حبيب فاضل عباس نزال

العيساوي
ت

 الفكري وأثره عصرون أبي بن محمد بن هللا عبد اإلمام

والعلمي والسياسي
.د.أ

 علي الرزاق عبد

األنباري
2012

تالمهداوي نوري هدى325
 - 432) السلجوقي العصر في خراسان في العلمية الحياة

(م1193 - 1040/  هـ590
.د.أ

 المنعم عبد محمود شاكر

الهيتي
2012

.د.م.أحبان ابن صحيح كتابه في البستي حبان ابن ومنهج مواردتحسن سليم هيفاء326
 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2012



327
 األمير عبد صادق إياد

القاموسي
ت

 األخيار ومواعظ اآلثار ونكتة األسرار وكنوز األخبار روضة

 بروضة المعروف األسمار وعجائب األشعار وملح

 الحاجوري محمد بن يوسف بن يحيى محمد ألبي الحاجوري

وتحقيق دراسة 3ج (م1239/ هـ626) نحو المتوفى

2013داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

328
 رؤوف جمال أسماء

الزوبعي
ت

 لإلمام الكبير الجامع كتاب في بالجنة المبشرين العشرة مناقب

(م892/هـ279ت) الترمذي
2013السرحان هالل محي.د.أ

329
 علي شاحوذ ماجد أنس

الرفاعي ساجر
ت

 الغفور عبد الفاخر ألبي المحاضرين وأنس المنزهين روض

(م1166/هـ562) المتوفى الكردري محمد بن لقمان بن
.د.م.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2013

تهللا عبد رشيد باسم330
 الرواية في وأثره الكوفي السبيعي يونس بن إسرائيل المحدث

هـ160 - 100 التاريخية
2013النعيمي إسماعيل عماد.د.أ

تعبيد الرحمن عبد توحيد331
 - 400 والحضاري السياسي ودورهم األندلس في معافر بنو

م1492 - 1009/  هـ897
2013حسين عجيل كريم.د.أ

تالبيار خضر حسين ثابت332
 مروياته وأهمية سيرته دراسة األسدي درهم بن زيد بن حماد

التاريخية
2013محمد عبد سوادي.د.أ

333
 الرحمن عبد الحليم عبد

المشهداني عمر
ت

 تأليف الفاضحة النقائض وعرر الواضحة الخصائص غرر

 المعروف الكتبي األنصاري علي بن إبراهيم بن محمد

 عشر، الرابع عشر، الثالث) لألبواب هـ718ت بالوطواط

(عشر السادس عشر، الخامس

2013داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

334
 صالح الرزاق عبد عثمان

الكحلي
.د.أاإلسالمية الشريعة في اإلنسان حقوق أركانت

 وأسعد الكبيسي حمدان 

الجميلي
2013

تأحمد الستار عبد ماهر335
 - 422 الطوائف دويالت عهد في والمعارف العلوم ازدهار

م1091 - 1031/  هـ488
2013الشيخلي إبراهيم صباح.د.أ

تالهاشمي عبد طاهر محمد336
/  هـ447 - 334 الثالث العباسي العصر في البصرة مدينة

م1055 - 945
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

337
 علي محمود شكر نعمة

الجبوري
ت

 الحفصي العصر في تونس مدينة في الحضارية المظاهر

م1487 - 1224/  هـ893 - 621
2013محمد عبد سوادي.د.أ

تالربيعي مسير هادي338
 ما بالد في والسياسية واالقتصادية االجتماعية العراب حياة

األموي العصر في النهر وراء
2013محمد عبد سوادي.د.أ



تفكرت توفيق بدر بروين339
 سنة حتى ودهوك وعقرة العمادية منطقة في األديرة تأريخ

م1258/هـ656
2013حسين محمد محسن.د.أ

2013صبار طلب.د.أتأريخية دراسة السالم عليه موسى النبيتطويسان كامل خوام340

 تالزبيدي حسون لعيبي أحمد341
 الشام وبالد مصر في والمملوكي األيوبي العصرين في النساء

واالجتماعية والحضارية السياسية الحياة في وأثرهن
2014محمد عبد سوادي.د.أ

342
 حميد أحمد انتصار

السامرائي
ت

 - 145 من للفترة بغداد في الصالحين واألولياء األئمة مراقد
م1258 - 762/  هـ656

2014السرحان هالل محي.د.أ

ترديف سلمان إيمان343
 واإلدارية االجتماعية أحوالها في دراسة المغربية قابس مدينة

م1226 - 701/  هـ625 - 82 واالقتصادية
.د.م.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2014

تالزبيدي حسون العيبي أحمد344
 الشام وبالد مصر في والمملوكي األيوبي العصرين في النساء

واالجتماعية والحضارية السياسية الحياة في وأثرهن
2014محمد عبد سوادي.د.أ

345
 الكريم عبد مرزة أحمد

الشريفي
ت

 الصالح ابن على النكت كتابه في ومنهجه الزركشي موارد

(م1391 - 1344/  هـ794 - 745)
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالسويداوي جياد كريم حارث346
 21 من للفترة األدنى المغرب في نفوسة لجبل العامة األحوال

م1030 - 642/  هـ422- 
.د.م.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2014

تحاجي عالوي حسين347

 التهذيب تهذيب كتاب خالل من السالم عليهم البيت أهل سيرة

 حجر بن علي بن أحمد الفضل أبي الدين شهاب لإلمام

م1448/  هـ852 سنة المتوفى العسقالني

2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

348
 كنعان حسن كنعان خلف

الجبوري
ت

 في األندلس في الفكري النشاط في األندلسية األسر إسهامات

 عشر والحادي العاشر/  الهجريين والخامس الرابع القرنين

الميالديين

2014الشيخلي إبراهيم صباح.د.أ

تروضان نفل محمود سنان349
/  هـ686 العربي المغرب في المرينية الدولة عهد في القضاء

م1464/  هـ869-  م1269
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

2014الموسوي حسن ناجي.د.أم749/  هـ132 األموي العهد نهاية حتى ومكانتهم العالية أهلتالتميمي عبد نايف صافي350

351
 عبيس عالوي عباس

المعموري
ت

 العباسي العصر في اإلسالمي المشرق في االقتصادي النشاط

م999 - 749/  هـ389 - 132
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمهدي ليث لميس352
 شمالي في والفكرية السياسية الحياة في تميم بني إسهامات

واألندلس إفريقيا
2014الموسوي حسن ناجي.د.أ



تصالح خلف حبيب محمد353
 مستمر تهذيب كتابه في هـ475-  هـ421 ماكوال ابن أوهام

اإلفهام وأولى المعرفة لذوي األوهام
.د.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2014

354
 حسين هللا عبد مشعان

القيسي
ت

 في ومنهجه م1429/  هـ838 المتوفى الجزري ابن موارد

القراء طبقات في النهاية غاية كتابه
.د.أ

 إبراهيم حسن زكية

الدليمي
2014

تعبد عواد نعمة355
 ق من اإلسالمي المشرق إلى األندلسيين واألدباء الفقهاء رحلة

هـ6 ق-  هـ2
.د.أ

 هللا عبد محمود خالد

الدليمي
2014

356
 راشد مجبل محمود ياسر

الغريري
ت

 كتابه في ومنهجه (م14451/  هـ815 ت،) العيني موارد

اآلثار معاني رجال أسامي شرح في األخيار مغاني
.د.م.أ

 إبراهيم حسن زكية

الدليمي
2014

تثامر ياسر اكتفاء357
 الطب كتابه في ومنهجه م1347/  هـ748 الذهبي موارد

النبوي
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

2015المشهداني جاسم محمد.د.أ(م636/  هـ15) سنة اليرموك معركة شهداءتالطائي نجم محمد إيمان358

تالجبوري جودي رزاق حميد359
/  هـ132) سنة حتى العامة الحياة في وأثرهم الكوفة فقهاء

(م749
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالقريشي عبود جبار رزاق360

/  هـ1163) سنة المتوفى الحافي بنعاشر أحمد الشيخ موارد
 أحمد الشيخ بمناقب الزائر تحفة كتابه في ومنهجه (م1750

م1363/  هـ764 ت، عاشر بن

2015محمد عبد سوادي.د.أ

تالطائي الزم سفيح رسول361
 نهاية حتى اإلسالمية الدولة في الوظيفي واإلقصاء العزل

األموي العصر
2015العقابي جاسم سلمان عطا.د.أ

تالبرقعاوي شهد كاظم سكينة362

 العيد دقيق بابن الشهير علي بن محمد الدين تقي موارد

 االصطالح بيان في االقتراح كتابه في ومنهجه القشيري

(م1302 - 1227/  هـ702 - 625)
.د.م.أ

 مجيد حميد رياض

الجواري
2015

تمحمد علي شيماء363
/  هـ567 - 297) الفاطمية الدولة في االقتصادي النظام

(م1171 - 909
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعلي أمان علي364
 (م1883 - 1820/  هـ1300 - 1236) دوزي رينهارت

اإلسالمي العربي الموروث في ودوره
2015األنباري الرزاق عبد.د.أ

365
 شبيب سبع مرعي محمد

السامرائي
.د.أشيبة أبي ابن مصنف في والمالية االقتصادية الجوانبت

 وادي أحمد الرزاق عبد

السامرائي
2015

تنعمان اسماعيل رعد366
-م9ق/هـ7ق-هـ3ق) االندلس في والنيابية الطبية المصنفات

(م13ق
.د.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2016



تأحمد الرحيم عبد سرى367
 الزهرات كتاب في ومنهجه العاملي السماك ابن موارد

المأثورة االخبار نكت في المنثورة
2016الشمري صالح.د.أ

تالغالبي حسان أحمد شهيد368

 (م1378/هـ780) بكر ابي بن خلدون بن يحيى موارد
 عبد بني من الملوك ذكر في الرواد بغية كتابه في ومنهجه

الواحد

2016محمد عبد سوادي.د.أ

369
 علي صالح حمادي صدام

حلبوسي
ت

/  هـ923 - 626 من العامة أحوالها في دراسة حيس مدينة
م1517 - 1228

2016الموسوي مطر جواد.د.أ

370
 محمد جودة مجيد عامر

الكرعاوي
ت

 الحسين اإلمام عن (م1175/هـ571ت) عساكر ابن موارد

الكبير دمشق تاريخ كتابه في ومنهجه علي بن
2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالفهداوي مهدي محمود فؤاد371
 نهاية حتى الهجري الثاني القرن من بلخ في العلمية الحركة

الهجري الرابع القرن
.د.أ

 زعين فاضل حسن

العاني
2016

2016الموسوي مطر جواد.د.أاإلسالم قبل مكة إلى اإلسكندرية من التجارية الطرقتأحمد علي ماجدة372

373
 اسماعيل ابراهيم هيام

الخالدي
ت

 المغول دخول حتى االسالم ظهور منذ الشهود احوال تطور

م1258- م609/ 656 هـ13 بغداد
2016السرحان هالل محيي.د.أ

ترجيب حسن عبد هيثم374
 م1401/  هـ804 ت، علي بن عمر الملقن ابن موارد

األصفياء ومناقب األولياء طبقات كتابه في ومنهجه
2016محمد عبد سوادي.د.أ

تعرسان أحمد ياسين375
 سقوطها حتى اإلمارة عهد من شاطبة لمدينة العامة االوضاع

(م1246-755/هـ644-138) األرجونيين بيد
.د.أ

 عزيز خابط صباح

الحميداوي
2016

تصالح سالم أحمد376
 والمملوكي االيوبي الحكم ابان الحجاز في االشراف السادة

(م1382-1175/هـ570-784)
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

377
 دودح هللا عبد ابراهيم خليل

الجميلي
ت

 الشافعية طبقات كتابه في ومنهجه السبكي الدين تاج موارد

(م1369-1326)/(هـ771-727) الكبرى
.د.م.أ

 ابراهيم الطيف رشيد

الحشماوي
2017

378
 مهدي اللطيف عبد رعد

الحسني
ت

 المائة أعيان في الكامنة الدرر كتاب خالل من دمشق علماء

(م1449/هـ825)ت العسقالني حجر البن الثامنة
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالزبيدي شعالن كاظم صبار379
 والمسلمين العرب عند الشرعية السياسة في التاريخي التدوين

(م1405-622/هـ1-808)
2017نصار عبود عمار.د.أ

380
 حاوي علوان عباس

الحدراوي
ت

 في ومنهجه (م1150/هـ550ت) السلماسي زكريا ابو موارد

وأحمد والشافعي ومالك حنيفة ابي االربعة االئمة منازل كتاب
.د.أ

 جاسم محمد. د.أ

المشهداني
2017

2017المشهداني جاسم محمد.د.أاألثرية والصيانة والتنقيب التاريخ سامراء في الخليفة قصربمحمود الرزاق عبد عمر381



برشيد حسين قيس382
 الجذور رأى من سر العباسية العاصمة في اإلسالمي المسجد

العلمي والتراث والتأثير
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالجبوري سلطان أحمد محمد383
 كتابه في ومنهجه (م1348/هـ749ت) الوردي ابن موارد

البشر اخبار في المختصر تتمة
.د.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2017

تخشن كاظم وليد384
 نقدية دراسة مؤلفاته في ومنهجه كاهين كلود المستشرق

تحليلية
2017األنباري الرزاق عبد.د.أ

385
 فتاح صالح مجيد وليد

العبيدي
.د.أوتطبيقاته االسالمية الشريعة في القضاء مبادئت

 جاسم محمد. د.أ

المشهداني
2017

تعباس مهدي جبار386

 الراشدي العصر نهاية في اإلسالم في والمواثيق العهود

 والقانون اإلسالمية الشريعة بين مقارنة تأريخية دراسة

الوضعي

2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالحمامي حسين غني أحمد387

 حدود في المتوفي) اسماعيل بن الحق عبد البادسي موارد

 في ومنهجه (الميالدي عشر الرابع/ الهجري الثامن القرن

 بصلحاء التعريف في اللطيف والمنزع الشريف المقصد كتابه

الريف

2018محمد عبد سوادي.د.أ

تالزبيدي حسون كاظم حارث388
 حسن بن محمد اإلمام تأليف األخيار محاسن في األخبار نزهة

(م1455-  هـ0859 المتوفى النواجي
.د.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2018

389
 مرعي الغفور عبد حذيفة

الراوي
ت

 بن أحمد بن محمد بشر أبي الدوالبي الحافظ المؤرخ موارد

 الطاهرة الذرية كتابه في ومنهجه (م922/ هـ310 ت،) حماد

النبوية

2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

390
 علوان حسين حيدر

االبراهيمي
ت

 التابعين اسماء ذكر كتابه في قطني الدار اوردهم الذين الثقات

الهجري االول القرن نهاية حتى بعدهم ومن
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالجبوري محمد علي عمر391
 الدمشقي عمرو بن الرحمن عبد زرعة ابي موارد

التاريخ كتابه في ومنهجه (م894/هـ281)
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالسعيدي حميد شندوخ غازي392
 في ومنهجه (م1015/هـ405ت) النيسابوري الحاكم موارد

السالم عليها الزهراء فاطمة فضائل كتابه
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2018

393
 سعود حامد حاتم مهند

الريشاوي
ت

 علي بن أحمد بن محمد الدين نجم لإلمام المعراج كتاب

وتحقيق دراسة - (هـ984 ت،) الغيطي
.د.م.أ

 الوهاب عبد كامل عمار

الخطيب
2018

394
 خضير محمد هللا عبد

الجنابي
.د.أاإلسالمي للتراث أركون محمد رؤية في المستشرقين أثرت

 محمد النبي عبد هادي

التميمي
2019



تعلي محمد شاكر محمود395
 وظيفته واألموي الراشدي العصرين في  الشرطة صاحب 

(م749- 632/ هـ132\11  وصالحياته وعمله
.د.أ

 غازي رزاق جابر

الكريطي
2019

تعبد مراد ياسر396
/  هـ748 ت،) الذهبي كتاب خالل من البصرة علماء

غبر من خبر في العبر (م1347
2019عباس مهدي صالح.د.أ

397
 جابر الزهرة عبد سليم

العامري

 في ومنهجه (م1070/  هـ463 ت،) البر عبد ابن موارد

وحمله روايته في ينبغي وما وفضله العلم بيان جامع كتابه
2015محمد عبد سوادي.د.أ

تمحمد خليوي بندر ثامر398
 التاريخ في الحضاري وأثرها ودورها العباسية العواصم

(م1258 - 749/  هـ656 - 132) اإلسالمي
2020المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعلي محمد جاسم399

 أحمد العالمة العالم اإلمام تأليف القرار دار في األخيار جوار

 سنة المتوفى التلمساني بكر أبي حجلة أبي بن يحيى بن

وتحقيق دراسة (م1375/هـ776)

2020حسن مزبان سهيلة.د.أ

2021أحمد ياسين محمود.د.أاألموي العصر في للعراق المال بيت وارداتتالحمد علي حميد سعد400

تنايف حمود علي401

 ت،) العليمي الرحمن عبد بن محمد بن الرحمن عبد موارد

 بتأريخ الجليل األنس كتابه في ومنهجه (م1521/ هـ928

والخليل القدس

2021محمد عبد سوادي.د.أ

تجاسم نويم رائد402
 العصر في الذمة أهل من (السالم عليهم) البيت أهل موقف

العباسي
2021المشهداني جاسم محمد.د.أ

بسالم خالد عبير403
 في ومنهجه (م1142/هت537 ت،) النسفي الدين نجم موارد

سمرقند علماء ذكر في القند كتابه
2021المشهداني جاسم محمد.د.أ














