
العليا للدراسات العلمي والتراث العربي التأريخ معهد خريجي بأسماء قائمة

الدراسية لألعوام العربي العسكري  التأريخ قسم

الدكتوراه

المشرف اسماألطروحة عنوانالرمزالطالب اسمت
 سنة

التخرج
عسكري

1403
 مشلوش كطافة محمد

الفريجي
ب

 نهاوند معركة وحتى العراق في اإلسالمي العسكري السوق

م641/  هـ21 الفتوح فتح
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالفياض الفتاح عبد صبار1404
 وأطماع العظيم وتراثها االستراتيجي موقعها اليمن دولة

الميالد وبعد قبل الغزاة
2011الدليمي تركي سهل.د.أ

بأحمد شهاب رحيم1405
/  هـ431 سنة والسالجقة الغزنويين بين داندقان معركة

م1039
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

1406
 يوسف الهادي عبد زبار

الزوبعي عرسان
ب

/  هـ240 المتوفى العصفري (شباب) خياط بن خليفة موارد
 العراق في اإلسالمية الفتوحات عن ومنهجه م854

التاريخ كتابه في والمشرق

2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

بعبد عياش سامر1407
 العاملة النفطية والشركات العراق بين المفاوضات تاريخ

1923 - 1972
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2013

1408
 الشيخ صايل يوسف طالب

السالمي عيسى
ب

 في ومنهجه (م854/  هـ240 ت،) خياط بن خليفة موارد

 ومصر الشام بالد في اإلسالمية الفتوحات عن التاريخ كتابه

واألندلس وإفريقيا

2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

1409
 حسن مرعي صالح مهدي

الدليمي
ب

 الدور على الكوبية الصواريخ وأزمة الكورية الحرب أثر

1963 - 1949 (الناتو) األطلسي شمال حلف في األمريكي
2013محمود محمد مجول.د.أ

1410
 فزع يونس خضير

العرسان
ب

 عن ومنهجه م922/  هـ310 المتوفى الطبري موارد

 في العربي والمغرب ومصر الشام في اإلسالمية الفتوحات

والملوك الرسل تاريخ كتابه

2014المشهداني جاسم محمد.د.أ



1411
 حمود صايل يوسف صالح

السالمي عيسى الشيخ
ب

 عن ومنهجه م922/  هـ310 المتوفى الطبري موارد

 اإلسالمي والمشرق العراق في اإلسالمية العربية الفتوحات

هـ914-  هـ302 حتى والملوك األمم تاريخ كتابه في

2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

بشاهر الرزاق عبد عدنان1412
 1949 عام من الصينية االستراتيجية في األوسط الشرق

1980 عام حتى
2014الحلو ياسين صادق.د.أ

بالكبيسي سعد محمد عمار1413
 بن أحمد العالم تأليف الملوك خزائن في المملوكية األحجار

م1253/  هـ651 المتوفى التيفاشي يوسف
.د.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2014

1414
 خيون هاشم كنبر عبود

المالكي
ب

 م749_هـ132 األعلى الزاب لمعركتي العسكري السوق

م1157_1156/هـ552_551 بغداد ومعركة
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2016

1415
 أحمد شهاب حسين

العويسي
2017المشهداني جاسم محمد.د.أالمغولي للجيش العسكري والسوق المغول دولةب

بالكروي عامر عون علي1416
 الشام بالد احتالل في العثماني للجيش العسكري السوق

م1520 عام حتى ومصر
2017الحمداني نافع طارق.د.أ

1417
 سعيد الحسين عبد كريم

العميري
ب

 ومنهجه (م1411/هـ814) النحاس البن المدونة الموارد

 الغرام ومثير العشاق مصارع الى االشواق مشارع كتابه في

وفضائله الجهاد في السالم دار الى

2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

1418
 حسين الغفور عبد باسم

القيسي
ب

 عفان بن عثمان الخليفة عهد في البحري العسكري السوق

(م655/ هـ35/  م644/ هـ23) (عنه هللا رضي)
.د.أ

 جاسم محمد.د.أ

المشهداني
2018

1419
 الجبار عبد الرحيم عبد

الجنابي سلمان
ت

 الخليج لمنطقة األجنبي للغزو المسلحة العربية المقاومة

عشر والثامن عشر السابع القرنين خالل العربي
2018خليل الحميد عبد نوري.د.أ

.د.أ(م1070/هـ463) كرد مالذ معركة في العسكري السوقبالدليمي صالح رشيد محمد1420
 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2018

بكمر محمد غالب1421
 دراسة الطف معركة في (السالم عليه) الحسين اإلمام شهداء

تاريخية
2020المشهداني جاسم محمد.د.أ

بمحسن مزهر سعد1422

 من الطيب نفح كتابه في المقري عند العسكرية الجوانب

 ت،) الخطيب الدين لسان وزيرها وذكر األندلس غصن

(م1631/  هـ1042
2020المشهداني جاسم محمد.د.أ



2020المشهداني جاسم محمد.د.أتاريخية دراسة 1958 - 1920 العراقية الدفاع وزارةبمهدي فيصل معن1423

تفالح سالمة أحمد1424
 تحرير في األيوبي الدين صالح للقائد العظمى اإلستراتيجية

تأريخية دراسة م1187/هـ583 سنة المقدس بيت
2020المشهداني جاسم محمد.د.أ

2020الربيعي كامل محمد.د.أ1990 - 1964 العربية القمة مؤتمرات في األردني الدوربنوافلة النوفان محمد أحمد1425




















