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(عليه السالم )نظرية الحكم عند األمام علي بن أبي طالب  ماجستير1
أشواق عبد المحمد نورمحمد 

كريم
كمال ناصر ذهب

جابر حسن علوانم1957 - 1898المحامي عبد الرحمن خضر وأثره الوطني والفكري في العراق ماجستير2
عبد المجيد كامل 

التكريتي

ماجستير3
مخطوطة شعراء دولة بني أمية في مسالك األبصار وممالك األمصار البن فضل هللا 

العمري
محمد جاسم الحديثيحسن عبد النبي جعفر

ماجستير4
أثر النساء المجاهدات  في التاريخ العربي اإلسالمي من المبعث حتى نهاية الخالفة 

الراشدية

وسناء محمد جعفر صادق 

الحسيني
محمد جاسم المشهداني

مها أسعد عبد الحميد الراوي بكار بن عبد هللا بن مصعب الزبيري حياته ومروياته ومكانته العلميةماجستير5
عبد األمير عبد الحسن 

دكسن

وليد عبود حمد المحمديتاريخ قبيلة األشعريين قبل اإلسالم وحتى نهاية العصر الراشديماجستير6
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

صافي نايف عبد التميميقبيلة غطفان ومكانتها قبل اإلسالمماجستير7
جواد مطر الحمد 

الموسوي

دكتوراه8
كتاب األنباء المستطابة في مناقب الصحابة والقرابة ألبي القاسم بهاء الدين هبة هللا بن 

(هـ697 - 601)عبد هللا المعروف بابن سيد الكل القفطي 
علي عبد القادر علي الطويل

قحطان عبد الستار 

الحديثي

طارق نافع الحمدانيمحمد باقر أحمد البهادليم1945 - 1921/ هـ1364 - 1340الحياة الفكرية في النجف األشرف دكتوراه9

2004رسائل وأطاريح سنة 



ماجستير10
جزء من كتاب التاريخ المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال 

هـ470 - 383الرجال للمعرفة للحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن مندة 
ظمياء محمد عباسحمدي إسماعيل حمدان

دكتوراه11
 للشيخ محمد بن إسماعيل بن خلفون األونبي 1المعلم بأسامي شيوخ البخاري ومسلم ج

هـ636
صالح مهدي عباسمحمد سامي إبراهيم الزبيدي

ماجستير12
مشيخة السيد كمال الدين أبي البقاء محمد بن حمزة بن أحمد بن علي بن الحافظ شمس 

هـ933الدين محمد بن علي الحسيني الدمشقي الشافعي 
نبيلة عبد المنعم داودشهالء عبد هللا عبد القادر

دكتوراه13
المرويات التاريخية عند القرطبي في كتابه الجامع ألحكام القرآن النظم اإلسالمية 

والسير النبوية الشريفة
عدنان علي الفراجيمولود حميد علي العران

عماد عبد السالم رؤوفحيدر طارق عبد الستارأمين المميز مؤرخا وسياسياماجستير14

محمد جاسم المشهدانيسالم مصباح امحمد البكوشالحركات االجتماعية والسياسية في صدر اإلسالمماجستير15

بهنام أبو الصوفجاسم محمد يوسفالمترجمون السريان وأثرهم في الحياة الثقافية في العصر العباسيماجستير16

أسماء من نزل فيهم القرآنماجستير17
يونس فهد علي خميس كريعي 

الجبوري
قاسم جواد خلف الجيزاني

دكتوراه18
/ هـ 626مالمح تاريخ العرب قبل اإلسالم من كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي 

م1228
محمود عبد المنعمفاضل فرج مجيد الكبيسي

سعدون محمود الساموكحامد فرحان جاسم الجميليابن حبان ومنهجه وموارده في كتابه الثقات جزء السيرة النبويةدكتوراه19

حسين أمينعبد الرزاق خطار الساعديهـ366 - 92األقضية واألحكام األندلسية دكتوراه20

حمد حمودي حسيناألطماع األجنبية في بالد العرب قبل اإلسالمدكتوراه21
إبراهيم محمد علي 

الجبوري



دكتوراه22
م في كتابه الجامع 1070- هـ 463الفكر التربوي والتعليمي عند الخطيب البغدادي 

ألخالق الراوي وآداب السامع
نافع توفيق العبودصفاء داود سلمان التميمي

هـ4هـ حتى نهاية القرن 1المرأة العربية ودورها في السياسة والجهاد من القرن دكتوراه23
عبد الكريم عبد علي محمود 

الربيعي
حسين أمين

قصي كامل شبيبشياع إسماعيل مهر المحمداوي1967 - 1947الموقف السوفييتي من القضية الفلسطينية ماجستير24

نشأت كامل محمد العانيصالح عبود البالم العامري1979 - 1895التطورات السياسية في أفغانستان دكتوراه25

سعدي كاظم مطلب الشمري1932 - 1921أوضاع العراق االقتصادية في الصحافة العراقية ماجستير26
سهيلة صبحي سلمان 

الخزرجي

نشأت كامل محمد العانيمهدي هاشم محمد المعموري1925 - 1881اإلدارة البريطانية في مصر والسودان ماجستير27

مهند ماهر جاسمعبد الرحمن محمد قدور النعيميالتآمر الشعوبي في اغتيال خلفاء اإلسالم في العصر الراشديماجستير28

دارا بالل حسينأحكام القانون المدني عند الرومان وفي الشريعة اإلسالميةماجستير29

جعفر محمد جواد 

الفضلي ودريد عبد 

القادر نوري

هـ4، 3ازدهار علم الطب والصيدلة في حاضرة الخالفة العباسية خالل القرنين ماجستير30
دعد عصام محمد صفوت 

العمري
محمود تركي اللهيبي

دكتوراه31
تاريخ وتحديد العالقات البنيوية للتقويمين الميالدي والهجري وتأسيس نظام للتقويم 

الكردي
وريا عمر أمين

عبد األمير عبد الحسن 

دكسن

نيازي محمد شاكرنظام العقوبة في القانون الروماني والفقه اإلسالميماجستير32

جعفر محمد جواد 

الفضلي ودريد عبد 

القادر نوري



م861 - 333/ هـ 347 - 218الحياة االقتصادية في العصر العباسي خالل الفترة ماجستير33
عقيل سعدون سرهيد مجول 

الغريري

وئام عدنان عباس 

النعيمي

سداد نامق صالحالعفو في الموروث العربي واإلسالمي وأثره اإليجابي في التاريخماجستير34
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

آداب العلماء في التراث العربي اإلسالميدكتوراه35
فاضل عباس علي حسين 

النجادي
نبيلة عبد المنعم داود

قحطان إبراهيم عزتعقود البيع في الدولة العربية اإلسالمية بين النظرية والتطبيقماجستير36
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

هيثم نعمة رحيم العزاويسقوط محمد رضا بهلوي في المصادر العراقية والعربيةماجستير37
محمد كامل محمد عبد 

الرحمن الربيعي

بهنام أبو الصوفمزاحم عبد الجبار حسن الدليميالصالت والعالقات االقتصادية بين الممالك اليمنية واليج العربي في التاريخ القديمماجستير38

عبد القادر الشيخليرعد حميد إسماعيل الجبوريالطالق في القوانين العراقية القديمةماجستير39

عدنان علي الفراجيليث جالل محمد الجميليأحوال العرب قبل اإلسالم في كتب الحديث التسعةماجستير40

وسيلة عاصم الباشااألسرة العربية في عصر ما قبل اإلسالم وعصر الرسالة اإلسالميةدكتوراه41

عبد الكريم جعو خلف 

وحمدان عبد المجيد 

الكبيسي

جاسم محمد حسين التميميم1985 - 1909صادق كمونة ودوره السياسي في العراق ماجستير42
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

بهنام أبو الصوفمحمود شكران شكر السعدونالممالك العربية في الشام ودورها الحضاري في عصر ما قبل اإلسالمماجستير43



دكتوراه44
 - 232اإلمام الحسن العسكري عليه السالم سيالته ودوره في الحياة الفكرية والعلمية 

هـ260
محمد جاسم المشهدانيحسن مراد آل جويعد الجناحي

حميد محمد علي الزوبعيالصحابي الجليل طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه ودوره في خدمة اإلسالمماجستير45
عجمي محمود حطاب 

الجنابي

ناطق فياض الثلجهـ دوره في القضاء ومروياته126سليمان بن حبيب الداراني ماجستير46
فاروق عبد الرزاق 

اآللوسي

محمد هاشم خويطر الربيعيموقف سورية من القضية الفلسطينيةماجستير47
عبد األمير محسن جبار 

األسدي

ماجستير48
معين الحكام على معرفة األحاكم للقاضي أبي الروح عيسى بن عثمان الغزي الشافعي 

م1397/ هـ799
محيي هالل السرحانرغدان مجيد محمد الهيتي

السلطة القضائية في العهد النبوي والراشديماجستير49
عبد الرحمن عباس ادعين 

التميمي

عاصم إسماعيل كنعان 

العباسي

حسن عيسى الحكيمحسن كريم ماجدإبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي مؤرخاماجستير50

كريم عجيل حسينهدى نوري شكرمدينة جيان دراسة في التاريخ السياسي والعلميماجستير51

ماجستير52
/ هـ488هـ إلى 422بنو األفطس في بطليوس التاريخ السياسي والحضاري من 

م1095- م 1031

أزهر صادق كاظم مهدي 

التميمي

عبد الجليل عبد الرضا 

الراشد

أساليب الزراعة وخزن الحبوب في التراث العربي اإلسالميماجستير53
عبد الرسول محمد إسماعيل 

الشكرجي
خليل حسن الزركاني

رشيد عبد هللا الجميليعلي مفتن كاظم الالميهـ569 - 564سياسة صالح الدين األيوبي الداخلية في مصر ماجستير54

محمد جاسم المشهدانيوسناء شلبي مصطفىخليفة بن خياط ومنهجه في كتابه التاريخماجستير55



كمل مظهر أحمددارا جمال غفور1948 - 1924محمد أمين زكي ودوره السياسي واإلداري في العراق ماجستير56

ثابت حسين خضر البيارأبو طلحة األنصاري رضي هللا عنه جهاده ومروياته في كتب الحديث العشرةماجستير57
فاروق عبد الرزاق 

اآللوسي

معروف شبلي مجيدالوطنية في الشريعة اإلسالمية مقارنة بمفهوم الوطنية في الفكر األوربي الحديثماجستير58
غانم هاشم السلطاني 

وساجر حمد الجبوري

طارق نافع الحمدانيعصام خليل محمد الصالحيم1914 - 1878اإليطالية - العالقات العثمانية ماجستير59

ماجستير60
 - 1958سياسة العراق الخارجية تجاه األقطار العربية في عهد عبد الكريم قاسم 

1963
سناء رضا محمد القريشي

محمد كامل محمد عبد 

الرحمن الربيعي

طارق نافع الحمدانيعدنان محمد قاسمم1872 - 1840التطورات السياسية في اليمن ماجستير61

ظاهر ذباح كيطان الشمريم750- هـ 132األوقاف والمبررات في الدولة العربية اإلسالمية حتى عام دكتوراه62
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

1940عبد الرحمن الشهبندر ودوره السياسي في سورية حتى عام ماجستير63
صباح عبد الغفور ثابت 

القنديلجي
طارق نافع الحمداني

إدريس حردان محمود العيساوي1956موقف الدول الكبرى من أحداث السويس عام ماجستير64
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

الصلح في التاريخ اإلسالميماجستير65
صالح أحمد خلف محمد 

الحلبوسي

عجمي محمود حطاب 

الجنابي

كمال ناصر ذهبمحمد حديد صاحب الدفاعيم1382/هـ784الصالت العلمية بين العراق ومصر في حقبة حكم المماليك إلى سنة ماجستير66

حسن عيسى الحكيمصادق شاكر محمود المخزوميموارد ابن عساكر عن بغداد في كتابه تاريخ دمشقماجستير67



مصطفى كامل عبد الجنابي1958 - 1946دور النخبة السياسية في العراق في األحداث والتطورات الداخلية دكتوراه68
محمد كامل محمد عبد 

الرحمن الربيعي

هادي خليف كريم الشماطي1973 - 1967الموقف السوفييتي من الصراع العربي الصهيوني ماجستير69
عبد األمير محسن جبار 

األسدي

سامي مجيد صالح العبيدينظرية التعسف في استعمال الحق في التراث العربي اإلسالمي والفكر المعاصردكتوراه70

رشيد عبد هللا الجميلي 

وعلي جمعة محارب 

المشهداني

مصر وحلف بغدادماجستير71
محسن إسماعيل إبراهيم 

الزوبعي
سرحان غالم حسين

ماجستير72

رونق األلفاظ بمعجم الحفاظ من حرف الغين المعجمة نهاية حرف األلف لسبط بن 

حجر جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن شاهين بن األمير أبي أحمد العالئي 

هـ899 - 827قليولوغي الكركي القاهري الحنفي ثم الشافعي 

شاكر محمود عبد المنعمعبد السالم علي الشيخلي

ماجستير73

كتاب األورام والبثور والخراجات والدماميل والقروح والجذام وحرق النار 

والجراحات والوثئ والخلع والكسر وكتاب السموم من كتاب الزبدة في الطب 

إلسماعيل بن الحسن العلوي الحسيني الجرجاني

نبيلة عبد المنعم داودزاهر محمد رشيد اآللوسي

عبد الرزاق مطلك الفهدمجيد هداب الهلهول1968 - 1958نقابة المحامين ودورها الوطني والقومي دكتوراه74

عدنان علي الفراجيرياض عبد هللا ليالتاريخ بني إسرائيل كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةدكتوراه75

عبد هادي نصي سهيل الجنابيمبدأ التعويض عن األضرارماجستير76
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

محمد جاسم المشهدانيياسين خضير عباس المشهدانيحق الشكوى تطوره وأحكامه في التراث العربي اإلسالميماجستير77



القصص القرآني في سورة البقرة بين المفسرين والمؤرخينماجستير78
مصطفى فرحان عوض 

المحمدي

شاكر محمود عبد المنعم 

الهيتي

محمد سعيد رضاعبد المنعم حميد أحمد الجبوريهـ3تاريخ نشأة المذاهب الفقهية في الدولة العربية اإلسالمية حتى منتصف القرن ماجستير79

ماجستير80
م وأحفاده في نشر 956 - 873/ هـ 345 - 260أثر السيد أحمد المهاجر الحسيني 

الدين اإلسالمي في  سواحل إفريقيا وجنوب شرق آسيا

فريال إبراهيم عبد الهادي 

الزبيدي
محمد جاسم المشهداني

محمد حسن المياحمحمد سكير الشمري1943 - 1926الحياة النيابية في لبنان ماجستير81

محمد عبود الزبيديمرتضى باقر الحسينيالرسالة الشهابية في الصناعة الطبيةماجستير82

الموارد المالية واالقتصادية في كتاب شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانيماجستير83
محمد عبد الحسن جواد 

الجبوري

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

الربيع بن زياد الحارثي سيرته وجهاده في خدمة اإلسالمماجستير84
مزهر عبد هللا محمد عبد هللا 

السلطان
محمود تركي اللهيبي

نزال عباس فاضل العيساوي864كتاب نيل مصر ومحاسنها وفضلها لجالل الدين المحلي ماجستير85
فاروق عبد الرزاق 

اآللوسي

سرحان غالم حسينأحمد جبار عنفوص العتابي1956 - 1914السياسة البريطانية في السودان ماجستير86

ماجستير87
 - 1800أثر الفكر الديني في االتجاهات السياسية في عصر النهضة الفكرية العربية 

1920
وارد عبد مشرف بركات

محمد كامل محمد عبد 

الرحمن الربيعي

قبس ناطق محمد الدليمينزار كريم جواد الربيعي1979 - 1953األمريكة - العالقات اإليرانية دكتوراه88

قبس ناطق محمد الدليميباسل فاروق نجم السامرائي1973 - 1949سياسة الصين الخارجية تجاه القضية الفلسطينية ماجستير89



نوال زغير عذاب فرج الخفاجي1996 - 1981عالقة اليمن بمجلس التعاون الخليجي ماجستير90
محمد كامل محمد عبد 

الرحمن الربيعي

مظفر حسين علي الراويرسالة دعوة األطباء البن بطالن البغداديماجستير91
جزيل عبد الجبار 

الجومري

مرتضى حسن النقيبغسان حاكم حسنم895 - 802/ هـ 282 - 186الحارث بن أبي أسامة محدثا ومفسرا ومؤرخا ماجستير92

خولة عيسى الفاضليعادل عباس جسام الدليميالحياة االقتصادية في الدولة العربية اإلسالمية من خالل الطبقات الكبرى الين سعدماجستير93

محمود تركي اللهيبيمعزز إسكندر جميل الحديثيهـ476الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب المهذب للشيرازي دكتوراه94

رشيد عبد هللا الجميليطارق عودة مري التميميهـ784 - 648المماليك في بالد الشام دكتوراه95

بهنام أبو الصوفقحطان محمد صالح الهيتيتاريخ التدوين القانوني في الشرائع القديمة في وادي الرافدين ووادي النيلماجستير96

كمال ناصر ذهبنغم جلوب حسين العنزيم1253 - 1178/ هـ 651 - 583مكانة القدس اإلدارية في العصر األيوبي ماجستير97

زاهد عبد هللا عبد الرزاقبشرى عبد العزيز الزبيديم976 - 756/  هـ 366 - 138البحرية في األندلس دكتوراه98

سهيلة مزبان حسنعالوي مزهر مزعل المسعودياألخالق والقيم العربية في حركة الجهاد العربي اإلسالمي حتى نهاية العصر الراشديماجستير99

خليل حسن الزركانيموفق سامي توفيق النجمهـ4التطور التاريخي للفكر الجغرافي عند العرب قبل اإلسالم حتى نهاية القرن ماجستير100

ماجستير101
أثر الواقع االقتصادي في التطورات االجتماعية والحضارية في الدولة اإلسالمية 

م945 - 749/ هـ 334 - 132خالل المدة 

إسماعيل سليمان حسن 

الحلبوسي
محمود تركي اللهيبي



فائزة عباس كاظم المهداويبالل بن رباح الحبشي سيرته وجهاده ومروياتهماجستير102
صبري أحمد الفي 

الغريري

1962 - 1948االتجاهات القومية في الثورات اليمنية ماجستير103
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 

الخاشب
طارق نافع الحمداني

ماجستير104
 - 552األحوال اإلدارية واالقتصادية في العراق خالل العصر العباسي األخير 

هـ656
قاسم جواد خلف الجيزانينبيل عبد الرحمن سعيد الربيعي

عبد المنعم خليل الهيتيغادة نجاح عبد الرحمن حياويحقوق المرأة اإلرثية في قوانين حضارة وادي الرافدين والشريعة اإلسالميةماجستير105

نشأت كامل محمد العانيأنس عبد الخالق عايد1914 - 1881التطورات السياسية في السودان تحت االحتالل البريطاني ماجستير106

م1505/ هـ 911الجوانب اإلدارية والمالية في كتابات السيوطي دكتوراه107
محمد عبد النافع مصطفى 

الغالمي
خولة عيسى الفاضلي

التشريعات الزراعية في حضارة بالد الرافدين والشريعة اإلسالمية السمحاءماجستير108
رغعد عبد الهادي حسين جاسم 

التميمي
بهنام أبو الصوف

حسين أميننوار علي السراج النعيميم1258 - 768/ هـ 656 - 151من محالت الجانب الشرقي من بغداد دكتوراه109

قيس عبد الواحد السمرمدعماد مجيد عبد العزيز الهرالتنظيمات الحرفية في بالد الشام زمن الدولة العثمانيةماجستير110

حسن عيسى الحكيمحسن طاهر حسنم مؤرخا ومحدثا922 - 839/ هـ 310 - 224أبو بشر الدوالبي ماجستير111

ماجستير112
جريمة اإلجهاض وعقوبتها في قوانين حضارة بالد الرافدين والشريعة اإلسالمية 

السمحاء مقارنة مع القوانين العراقية الحديثة
حسين أحمد سلمانسعد حسين محمد الجبوري

كريم حنش هاديالصحابة في الكوفةماجستير113
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي



تاريخ الخطابة العربية إلى القرن الثاني الهجريدكتوراه114
عبد الكريم إبراهيم دوحان 

الجنابي
لبيد إبراهيم أحمد

ماجستير115
الجوانب االقتصادية واالجتماعية والعمرانية في رحلة ابن جبير أبو الحسن محمد بن 

هـ614 - 540أحمد بن جبير الكناني األندلسي 
خليل حسن الزركانيمسلم هاني راضي الرفاعي

موقف دول المغرب العربي من مشكلة الصحراء الغربيةماجستير116
عبد حسين عبد محسن سوسة 

الفهداوي

عبد الرحيم ذو النون 

الحديثي

دكتوراه117

 - 1138العقود المجوهرة والالليء المبتكرة للشيخ سلطان بن ناصر الجبوري 

م شرح على القواعد المقررة والفوائد المحررة للشيخ محمد بن قاسم البقري 1726

م1699/ هـ 1111

عدنان علي الفراجيأحمد عبد الكريم شوكة الكبيسي

محمود تركي اللهيبيعادل جبار عبود الساعديهـ50الفكر السياسي لإلمام الحسن بن أبي طالب عليهما السالم ماجستير118

آمنة فريح حسن الذهبياألمن الثقافي العربي في ظل النظام الدولي الجديدماجستير119
محمد كامل محمد عبد 

الرحمن الربيعي

ظمياء محمد عباسعلي عبد مشالي العكيليالمادة التاريخية في بعض مؤلفات الشيخ العز بن عبد السالم الدمشقيدكتوراه120

محمد عجاج الجميليالسنن واألعراف القبلية لدى قبائل العراق العربيةماجستير121
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

خليل إبراهيم رسولقيس فالح ياسين(الرازي، مسكويه، ابن سينا أنموذجا)العالج النفسي عند الفالسفة المسلمين ماجستير122

عبد هللا جاسم محمد الشاطيالجوانب االقتصادية والمالية في كتابات الجاحظدكتوراه123
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

طارق نافع الحمدانيحسين دبي حسان الزويني1958 - 1945موقف جريدة الزمان من األحداث السياسية العربية ماجستير124



نشأت كامل محمد العانيفائزة شهيد يوسف1958 - 1946سياسة لبنان تجاه أقطار المشرق العربي ماجستير125

ماجستير126
المحاسن المجتمعة في مناقب الخلفاء األربعة للشيخ عبد الرحمن بن عبد السالم بن 

هـ تحقيق الباب األول والثاني والثالث894عبد الرحمن الصفوري الشافعي المتوفى 
خالد رشيد الجميليعبد السالم جمعة محمد الجميلي

ماجستير127
 10، 9 هـ و3،4الحياة االقتصادية عند البلدانيين في المشرق اإلسالمي خالل القرنين 

م
آالء سامي ناجي كاظم الطائي

عبد األمير عبد الحسن 

دكسن

محمد سعيد رضاحسيب زامل لفتةالتربية والتعليم وتهذيب النفس في أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلمدكتوراه128

حيدر طه عبيد الحياليهـ7، 6أثر العلماء في مواجهة التحديات في القرنين دكتوراه129
قحطان عبد الستار 

الحديثي

دكتوراه130
الصحابة الكرام رضي هللا عنهم الذين دخلوا بالد ما وراء النهر وإقليم الديلم وإقليم 

الرحاب
سميعة عزيزأحمد مطر خضر العبيدي

حافظ حميد الدليميالفكر العربي اإلسالمي في مواجهة دعوات التغريبماجستير131
عبد األمير عبد الحسن 

دكسن

المرويات التاريخية لكتاب الوحي في الكتب الستةماجستير132
عمر قحطان عبد اللطيف 

العزاوي

شاكر  محمود عبد المنعم 

الهيتي

حسين علي محفوظعادل علي صالح المخزوميالفكر العقلي اإلسالمي خالل األربعة القرون الهجرية األولىدكتوراه133

كمال ناصر ذهبعبد الجبار جميل شاطيالعالمة الكندي ودوه في الحياة الفكرية والعلميةماجستير134

محمود تركي اللهيبيقصي عبد األمير موسى الرماحهـ334روايتا الحديث النبوي والتاريخ العربي دراسة تحليلة مقارنة لغاية ماجستير135



دكتوراه136
 -9هـ، 7 إلى نهاية القرن 3الصراع السياسي في اليمن واالتجاه نحو الوحدة من القرن

 م13 

عبد القادر محمد أحمد نعمان 

الجبلي

شاكر محمود عبد المنعم 

الهيتي

رياض أحمد إبراهيم الدوريهـ رواياته التاريخية ومواقفه الجهادية181اإلمام المجاهد الحافظ عبد هللا بن مبارك دكتوراه137
شاكر محمود عبد المنعم 

الهيتي

بهنام أبو الصوفهاشم صالح الدليميالقضاء الشعبي في التاريخ القديمماجستير138

1951 - 1936موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية ماجستير139
إيناس عيسى محمد رشيد 

الداغستاني

عبد األمير محسن جبار 

األسدي

رحيم كريم عطا1995 - 1981العراقية - االنعكاسات الخارجية على العالقات الفرنسية دكتوراه140
وائل محمد إسماعيل 

العبيدي

قيس حاتم هاني الجنابيم6القرن - م 1مراكز النشاط التجاري في شمال شبه جزيرة العرب من القرن دكتوراه141
جواد مطر الحمد 

الموسوي

باسم أحمد هاشم الغانميم1958 - 1941تاريخ كربالء السياسي ماجستير142
فيصل عبد الجبار عبد 

علي

ماجستير143
أبرز رواة الحديث في األندلس من الفتح العربي اإلسالمي إلى نهاية الدورة األموية 

م1031- 711/ هـ 422 - 92
عبد الخالق حسين أحمد

محمد بشير حسن 

العامري

حسن علي محفوظحسين سامي عبد الصاحبهـ656 - 132إقليم الري الحركة الفكرية في حقبة الخالفة العباسية دكتوراه144

نشأت كامل محمد العانيطارق محمد نجاح الدباسنشوء المنظمات العسكرية الصهيونية ودورها في قيام دولة إسرائيلماجستير145

عماد عبد السالم رؤوفمحمد خضر محمود شما1920 - 1830الصالت الثقافية بين بالد الشام والجزائر دكتوراه146

عماد عبد السالم رؤوفوادي حمد مخلف العبيديم1411- هـ 814األوضاع االقتصادية في بغداد بعد االحتالل المغولي لها ولغاية سنة دكتوراه147



بهنام أبو الصوفعلي ضاري علي الفياضحقوق المرأة وواجباتها في شريعة حمورابي والشريعة اإلسالميةماجستير148

المنهج السلمي في نشر الدعوة اإلسالمية في صدر اإلسالمدكتوراه149
وليد عبد الملك عبد الغفور 

الراوي
محمد جاسم المشهداني

عباس حسين الجابريعزيز سمير جبر الغزي م1958 - 1946السورية - العالقات السياسية األردنية ماجستير150

محمد سعيد رضاإسماعيل باقي األسديمن االستشراق إلى العولمة ودور الغرب في تشويه التراث العربي اإلسالميدكتوراه151

صالح مهدي عباسثامر كاظم عبد الخفاجيهـ301كتاب تاريخ المحدثين وكناهم للقاضي الشيخ محمد بن أحمد المقدمي البصري دكتوراه152

همسة عدنان النقشبنديالتابعي قيس بن أبي حازم البجلي سيرته ودوره الفكريدكتوراه153
قحطان عبد الستار 

الحديثي

تركي علي محمود العزاويبنو زهر األندلسيون حياتهم وجهودهم العلميةدكتوراه154
محمد بشير حسن 

العامري

علي محسن سلمانمراكز الحركة الفكرية اإلسالمية في األندلس عصر المرابطين والموحديندكتوراه155
محمد بشير حسن 

العامري

ناظم عبيد عواد الدليمي1964 - 1943لبنان والقضية الفلسطينية ماجستير156
عبد الرزاق خلف خميس 

الزيدي

علي إبراهيم عويدات الفرجاني م1931- 1911االحتالل اإليطالي لليبيا وموقف الرأي العام منه ماجستير157
محمد كامل محمد عبد 

الرحمن الربيعي

حسن عيسى الحكيمجواد كاظم شايب الجنابيالكوفة في تاريخ ابن عساكرماجستير158

قيس حميد مزيد المكصوصي1973 - 1967موقف الواليات المتحدة األمريكية من الصراع العربي الصهيوني ماجستير159
خضير مظلوم فرحان 

البديري



1939 - 1918كربالء بين الحربين العالميتين ماجستير160
أحمد باقر علوان عباس 

الشريفي

فيصل عبد الجبار عبد 

علي

كريم ماهود مناتيموقف اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم من أهل الذمةماجستير161
عباس جبير سلطان 

التميمي

ماجستير162
منتحب في فضائل بيت المقدس ألبي إسحاق برهان الدين المفتي المعروف بابن 

729الفركاح المتوفى 
جنان عبد الجليل الهونديفراس عبد علي محسن الجابري

ماجد ثامر مجلي الدلفي1926 - 1920ثورة الريف المغربي في الصحافة العراقية ماجستير163
فاهم نعمة إدريس 

الياسري

م1055/ هـ 474الجوانب المالية في كتب القضاة حتى ماجستير164
عبد األمير عيسى جعفر 

األعرجي
خولة عيسى الفاضلي

قبس ناطق محمد الدليميفائق كاظم منسف1979 - 1947التغلغل اإلسرائيلي في الساحل الغربي للبحر األحمر دكتوراه165

أحمد خضير رميض الجبوريأبو نعيم األصبهاني ومواده في كتاب حلية األولياء وطبقات األصفياءدكتوراه166
قحطان عبد الستار 

الحديثي

دكتوراه167
 - 570التدابير األمنية في مصر وبالد الشام في عهد الناصر صالح الدين األيوبي 

م1193 - 1174/ هـ 589
محمود ياسين أحمدنسرين محمود علي األربلي

محمد عبد الحسن المياحسيناميند كريم محمود1967 - 1945تركيا والقضايا العربية ماجستير168

كمال ناصر ذهبعلي عبد الرضا رشك السعديهـ132- 1حرية الرأي في المجتمع العربي اإلسالمي حتى نهاية العصر األموي ماجستير169

سهيلة مزبان حسنعماد جواد عيسى الصافيالبيهقي ومنهجه في دالئل النبوةماجستير170

رافد أحمد محمد أميل العاني1971 - 1945سياسة بريطانيا تجاه قطر ماجستير171
محمد كامل محمد عبد 

الرحمن الربيعي



محمد جاسم المشهدانيعبد هللا عبد العزيز التقازبرقة وطرابلس الغرب في تاريخ ليبيا العذبماجستير172

ماجستير173
/ هـ 737- هـ 656أحوال الطائفة اليهودية في بغداد في عهد المغولي الليخاني 

م وتآمرهم على العروبة واإلسالم1336 - 1258
مهند ماهر جاسمهادي حسين محسن المفرجي

عبد الرزاق مطلك الفهدخالد عبد هللا ثومان الزبيديم1958 - 1932االنتفاضات الفالحية العراقية في العهد الملكي ماجستير174

عبد الحافظ عبد محمد الكبيسيأثر األحداث التاريخية في نشأة األحكام الفقهية خالل عصر النبوةدكتوراه175
محمد عبيد الكبيسي 

وخالد جاسم الجنابي

رشدي محمود العانييهود الخزر وأدوارهم السياسية في التاريخدكتوراه176
محمد جاسم المشهداني 

وأحمد نوري النعيمي

رحاب جاسم يبههـ6 وحتى القرن 3أثر موانيء شمال إفريقيا في البحر المتوسط من القرن ماجستير177
زاهدة عبد هللا عبد 

الرزاق

ماجستير178
قرة العينين في تراجم الحسن والحسين تأليف ياسين بن خير هللا العمري الموصلي 

م1811 بعد 1745هـ 1226 بعد 1158
محمد جاسم المشهدانيعبد الستار علي نعمة

طارق نافع الحمدانيباسم قاسم محمود السامرائيم مصدرا لدراسة التاريخ اإلعالمي العربي الحديث1924 و1916جريدة القبلة في دكتوراه179

دكتوراه180
الفكر الفلسفي في القرن السابع الهجري دراسة في كتاب األسرار الخفية في العلوم 

م1326 - 1250/ هـ 726 - 648العقلية لمؤلفه الحسن بن المطهر الحليي 
صالح مهدي هاشم

حسين محفوظ وحسن 

مجيد العبيدي

أحمد لؤي صالح مهدي التميمي1963 - 1958دور الجيش في أحداث العراق السياسية ماجستير181
عبد المجيد كامل 

التكريتي

سالم أحمد عبد هللا النقشبنديشهرزور وعلماؤها في العصر العباسيماجستير182
شاكر محمود عبد المنعم 

الهيتي

محمود تركي اللهيبينبيل توفيق علي البرزنجيآراء ابن تيمية في التاريخ العربي واإلسالمي حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدينماجستير183



1945- 1933التنافس البريطاني األلماني في العراق ماجستير184
جودت جالل كامل عبد اللطيف 

التكريتي

محمود عبد الواحد 

محمود القيسي

ماجستير2462
 تأليف الدكتور عبد العزيز 3، 2، 1الواقدي وكتابه المغازي منهجه ومصادره ج

سليمان بن ناصر السلومي
):بدون طاهر عبد األمير أبو العيس

همام راضي الشماعفاضل جويد عواد1990 - 1870التطورات التاريخية لنظام النقد الدولي وآثاره في البلدان النامية للمدة دكتوراه2463

محمد كامل الربيعيخليل نصيف عيادة الكبيسي دراسة تاريخية1958 - 1952المصرية - العالقات العراقية ماجستير2464





المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

صالح مهدي علي الفضليالسيد الشهيد محمد باقر الصدر وأثره في تاريخ العراق المعاصرماجستير185
 إبراهيم األشيقر الجعفر ومحمد 

كامل الربيعي

تنبيه الملوك والمكايد المنسوبة إلى أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظماجستير186
ياسر محمد ياسين شهاب البدري 

الحسيني
كمال ناصر ذهب

عبد الستار مطلك درويشمجيد إسماعيل علي الفهداويمحمد بن عبد الملك الزيات ودوره السياسي واإلداريماجستير187

فاروق عبد الرزاق اآللوسيطاهر خليل الراويعبد السالم بن سحنون قاضي القيروان حياته ومكانته العلمةماجستير188

ماجستير189
أثر الشعر في توثيق األحداث التاريخية في االندلس عصر غرناطه 

هـ897/ هـ635
عدنان خلف سرهيد الدراجي

 صباح إبراهيم الشيخلي ومحمد 

مولود المشهداني

وليد غفوري البدريمحمد إبراهيم عبد الجنابيالموارد االقتصادية وتنميتها في القرآن الكريمدكتوراه190

دكتوراه191
 - 1921تطور المصالح األمريكية في العراق وموقف بريطانيا منها 

1958
عبد المجيد كامل عبد اللطيفمهند عبد هللا يوسف

دكتوراه192
هـ في كتابه الجواهر المضيئة في 774ت )منهج وموارد القرشي 

طبقات الحنفية
شاكر محمود عبد المنعم الهيتيعبد المجيد ناصر محمود الخطيب

ماجستير193

مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه وأوالده 

الحسن والحسين عليهما السالم كما جاءت في القرآن الكريم 

واألحاديث الشريفة

محمد جاسم المشهدانيعلياء زهير عبد المجيد جاسم الخواجة

2005رسائل وأطاريح سنة 



ماجستير194
الوظيفة االجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة اإلسالمية والقانون 

الدولي
كمال ناصر ذهبسعدون جبار عبود

دكتوراه195
القواعد المنظمة للحرب دراسة تاريخية قانونية مقارنة بين الشريعة 

اإلسالمية في عصر صدر اإلسالم والقانون الدولي العام
علي عبد الرزاق صالح

عبد األمير دكسن وفخري 

رشيد المهنا

دكتوراه196
األحكام الشرعية والموارد االقتصادية في كتاب ذيل األوطار شرح 

منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار
خولة عيسى الفاضليعذراء عبد هللا عبد الجليل الحديثي

دكتوراه197
العراق )السياسة الخارجية التركية تجاه دول الجوار العربي 

 دراسة تاريخية1973 - 1945 (وسوريا
عبد األمير محسن جبار األسديسعد حميد كنبش

ماجستير198
الفكر االقتصادي في كتاب بدائع السلك في طبائع الملك البن األزرق 

م1492/ هـ 896ت
خولة عيسى الفاضليصفاء الدين يونس عزيز السراج

دكتوراه199
للسرخسي  (المبسوط)الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب 

م1090/ هـ 483ت

صالح الدين حسين خضير علي 

العكيدي
حمدان عبد المجيد الكبيسي

ماجستير200

مشاهير أهل اللغة مسالك البصار في ممالك األكمصار لشهاب الدين 

 - 1301/ هـ 749 - 700أحمد بن يحيى بن فضل هللا العمري 

م1349

محيي هالل السرحانمحمد فقي رسول الصويري

ماجستير201

مخطوطة جمهرة اإلسالم ذات النشر والنظام تأليف الشيخ الفقيه أمين 

هـ 622الدين أبي الغنائم مسلم بن محمود الشيزري المتوفى بعد سنة 

م1229/ 

نبيلة عبد المنعم داود العنزيوليد جاسم عباس الزيدي

علي ناصر العبوديعبد العظيم عباس نصارم1918 - 1534بلديات العراق في العهد العثماني دكتوراه202

ماجستير203
محاوالت التغلغل الروسي في الخليج العربي وإيران للفترة من 

م1917هـ إلى عام 1860
نشأت كامل محمد العانينديم خليل محمد الكروي

كمال ناصر ذهبزيد سامي عبد اللطيفإقليم الجبال دراسة تاريخية جغرافية حتى نهاية القرن الرابع الهجريماجستير204



ماجستير205
قبائل القيسية في األندلس ودورها السياسي والعسكري واإلداري 

(م928 - 714/ هـ 316 - 95)حتى إعالن الخالفة 
حنان خليل محسن العاني

محمد بشير حسن راضي 

العامري

عبد األمير محسن جبار األسديسعد محسن عبد العبيديالسياسة الفرنسية تجاه لبناندكتوراه206

ناظم عبد الواحد الجاسورعروبة جبار عبد الخزرجيمنظمة المؤتمر اإلسالميدكتوراه207

ماجستير208
موقف بريطانيا من الثورة اإلباضية وإمامة عزام بن قيس في عمان 

1868 - 1871
صبري فالح الحمديسالم جاسم سلمان المشهداني

نافع توفيق العبودأحالم عبد الجبار محمدهـ1دور القبائل المغربية في نشر الرسالة اإلسالمية في القرن ماجستير209

شكري محمود نديمعياد حمدي شاللاإلسرائيلية- دور الجيش العراقي في الحروب العربية دكتوراه210

ماجستير211
فتوحات المشرق اإلسالمي في خالفة اإلمام علي بن أبي طالب عليه 

السالم
كمال ناصر ذهبميامي يحيى برير

دكتوراه212
عمان في العصور العباسية المتأخرة دراسة في الحياة الفكرية 

والسياسية واالقتصادية
عماد عبد السالم رؤوفأحمد نايف السعدون

نافع توفيق العبودتوفيق عبد هللا شهزادهأسماء بنت عميس رضي هللا عنها وأثرها في الرواية التاريخيةماجستير213

نشأت كامل محمد العانيأيمن علي صالح الراوي1958 - 1869الكمارك والمكوس العراقية ماجستير214

حمدان عبد المجيد الكبيسيذكرى عبد الهادي توفيقاألقضية التي تناولت شؤون المرأة في الدولة اإلسالميةماجستير215



دكتوراه216
جريدة لواء االستقالل العراقية ومواقفها من القضايا القومية والوطنية 

1946 - 1954
سعد لطيف حمد ناصر الكعبي

عبد األمير محسن جبار 

األسدي وحميدة مهدي سميسم

ماجستير217
أسرة بني العديم وجهودها القضائية والفكرية في بالد الشام حتى 

هـ8القرن 
رشيد عبد هللا الجميليرائد طارق شاكر العزاوي

ماجستير218
دور العرب االقتصادي واالجتماعي والثقافي في سمرقند حتى القرن 

هـ3
خليل حسن الزركانيفائزة قاسم مفتن

نشأت كامل محمد العانيوفاء عبد الرزاق محبوب1988 - 1961نشأة تطور الصحافة الكويتية ماجستير219

زينب طارق عطية المهداوياألغالبة في تونس وعالقاتهم مع جزر البحر األبيض المتوسطدكتوراه220
محمد بشير حسن راضي 

العامري

كمال مظهر أحمدمحمد حميد محمد نصيف1953 - 1921التسلح اإليراني وتأثيره على أمن الخليج العربي دكتوراه221

ماجستير222
/ هـ 784- م 1259/ هـ 658حماة في عهد المماليك من سنة 

م دراسة سياسية وحضارية1382
رشيد عبد هللا الجميليثاير نومان مسير العزاوي

ظمياء محمد عباس السامرائيمحمد جواد عبد الحسن الحساني(م1700)هـ 1111الوجيز في الرجال لمحمد باقر المجلسي ماجستير223

دكتوراه224
أحمد الوائلي سيرته ودوره في الحياة الفكرية واالجتماعية في العراق 

هـ1424 - 1347/ م 2003 - 1938
محمد كامل الربيعيغانم نجيب عباس

دكتوراه225
المرويات التاريخية في عهد خالفة عثمان بن عفان وعلي بن أبي 

طالب رضي هللا عنه من خالل تاريخ الرسل والملوك للطبري
نافع توفيق العبودهاشم إسماعيل مغير

دكتوراه226
أهل اليمن في مصر إسهامهم في الفتوحات ودورهم السياسي من 

الفتح حتى نهاية العصر االموي
شاكر محمود عبد المنعم الهيتيعبد الرب محمد سعيد عمر



محمد كامل الربيعيحامد حميد كاظم الحسني1932 - 1920التطورات السياسية في العراق من ماجستير227

عبد المجيد كامل عبد اللطيفحسين علي عبود محمد الطائيم دراسة تاريخية1991حرب الخليج الثانية ماجستير228

أيوب عبد الحميدأحمد محمد حسين حطاب السعديموقف المستشرقين من الفكر العربي اإلسالميماجستير229

ماجستير230
هـ دراسة 132هـ حتى مهاية الخالفة األموية 38المغرب العربي من 

تاريخية عسكرية سياسية
محمود تركي اللهيبيسناء فاضل حسين

ماجستير231
القاضي بكار بن قتيبة البكراوي الثقفي سيرته ومكانته العلمية دراسة 

تاريخة فقهية
عبد الستار مطلك درويشعلي محمد حسين الدليمي

ماجستير232
مدرسة القاضي المخرمي في بغداد وأثره في الحياة الثقافية في 

العراق خالل القرنين السادس والسابع الهجريين
عماد عبد السالم رؤوفعبد الستار نايف علي العاني

عطا سلمان جاسم العقابيعزيز ثابت شاجب الربيعيالنظم اإلدارية في الدولة الفاطميةماجستير233

عبد القادر الشيخليصفوان طه أحمد القيسياألصول التاريخية للقوانين العراقية القديمة والشريعة اإلسالميةدكتوراه234

ماجستير235
أثر قوانين العراق القديم في قانون األحوال الشخصية  األسرة شؤون 

العائلة
ناهض عبد الرزاق دفترحسن علوان القيسي

محمد جاسم المشهدانيعبير شبلي مصطفىفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمينماجستير236

حسن عيسى الحكيمباقر محمد جعفر الكرباسيمنهج كتابة التاريخ اإلسالمي عند طه حسيندكتوراه237



عبد المجيد كامل عبد اللطيفمظهر محمد فتحي أمين1945 - 1939بريطانيا والعراق خالل الحرب العالمية الثانية دكتوراه238

دكتوراه239
منهج وموارد محمد بن حديد بن أمية بن عمر الهاشمي البغدادي 

م في كتابيه المحبر والمنمق859 - 245ت
عماد إسماعيل النعيميجمعة سمين قادر الزنكة

فاروق عبد الرزاق اآللوسيخالد عبد الرحمن حمد الغريريالحمالت الجهادية في األندلس في عصر الوالة حتى دولة الموحدينماجستير240

دكتوراه241
مضامين الجهاد وإعداد القوة مع دراسة للوصايا ولخطط الجهادية 

عند الخلفاء الراشدين
محمد جاسم المشهدانيوجيه عارف علي الراوي

ماجستير242
 - 1921)الدور السياسي للنواب الكرد في عهد الملك فيصل األول 

1933)
كمال مظهر أحمدعصام كاظم عبد الرضا الفيلي

موسى محمدزياد طارق خليل زكي النعيمي1965 - 1952أزمة السويس والعدوان الثالثي على مصر دكتوراه243

معاذ عبد العيم السعديفيصل مخلف محمدالروايات التاريخية في مسند البزازماجستير244

عدنان نجم عبود البدرانيتأصيل نظرية الكسب دون سببدكتوراه245
علي جمعة محارب ومحمود 

خلف جراد

دكتوراه246
 - 1914التطورات السياسية والفكرية في مصر وأثرها على العراق 

1970
طارق نافع الحمدانيأحمد جودة جبار

كمال ناصر ذهبعثمان عبد الرزاق الكحليأسرى الحرب في الشريعة اإلسالمية والقانون الدوليماجستير247

محمد جاسم المشهدانيعاصم مهدي رشيد حسانالعدالة االجتماعية في فكر وجهاد اإلمام عليدكتوراه248



نشأت كامل محمد العانيمحسن طاهر قادر علي البرزنجي1932 - 1914حركة الشيخ محمود الحفيد في المصادر العراقية ماجستير249

عبد األمير محسن جبار األسديعدنان إسكندر أنطون1952الشيخ بشارة الخوري ودوره في تاريخ لبنان حتى عام ماجستير250

خليل حسن الزركانيفالح حسن عليالقاضي أسد بن الفرات ودوره الفقهي في المغرب العربيماجستير251

ماجستير252
م قاضي الدولة 974/ هـ 363أبو حنيفة النعمان المغربي التميمي 

الفاطمية
كمال ناصر ذهبجواد كاظم حسن الالمي

ماجستير253
/ هـ 1353محمد باقر الصدر حياته ودوره في السياسة العراقية 

م1980/ هـ1400- م 1934
صالح حسن عيسىمهند عبد الكريم خلف أبو رغيف

ماجستير254
النزاعات العربية في المشرق العربي وموقف الجامعة العربية منها 

1945 - 1967
خضير حسن سلمانرحيم خلف كاظم الشرع

دكتوراه255
/ هـ 656معارك الدفاع عن بغداد ومحاوالت اقتحامها لغاية عام 

م1258
محمد جاسم المشهدانيحسن زيدان خلف اللهيبي

ماجستير256
مصطلح شيخ اإلسالم ظهوره وتطوره في المشرق اإلسالمي 

هـ656 - 447والعراق من سنة 
مرتضى حسن النقيبحميل منادي عناد القريشي

دكتوراه257
 - 138العالقات الثقافية بين األمويين في األندلس والخالفة العباسية 

م1031- 755/ هـ 422
عبد األمير عبد دكسنحسين علي عبد موسى

ماجستير258
الفروسية تأليف اإلمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي 

م1365 - 751المعروف بابن قيّم الجوزية 
نبيلة عبد المنعم داود العنزيعبد السالم عبد الواحد العزاوي

ماجستير259

مسالك األبصار في أخبار ممالك األمصار وعجائب األخبار 

 تصنيف الشيخ اإلمام العالمة 3ومحاسن األشعار وعيون اآلثار ج

محمد بن صالح العصامي اليمني الصنعاني رحمه هللا

دريد عبد القادر نوريمحمد علي طه سكيري



ماجستير260

مخطوط الدرر السنية في سير خير البرية عبد الرحيم بن الحسين 

للحافظ العراقي عبد الرحيم بن أبي بكر بن إبراهيم الشافعي المسّمى 

م1404 - 1325/ هـ 806 - 725بالحافظ العراقي المتوفى 

عبد الحليم عبد هللا محسن غالي 

المكدومي
عماد إسماعيل النعيمي

عباس جبير سلطان التميميتركي ناصر الفؤادينظرية الحكم عند الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهمماجستير261

ماجستير262

كتاب بهجة األسرار ومعدن األنوار في بعض مناقب القطب الرباني 

سيدي محيي الدين أبي محمد عبد القادر الجيالني قدس هللا سره 

هـ تأليف الشيخ نور الدين أبي الحسن علي بن يوسف بن جرير 561

اللخمي الشطنوفي الشافعي نفعنا هللا بهما آمين

أيوب درباس موسى الكلي
عبد الرزاق أحمد محمود 

الحربي

ماجستير263
مملكة أشنونا احدى الممالك األمورية في العصر البابلي القديم 

وقانونها

أنور عبد الكريم عبد القادر آل فليح 

الزبيدي
حياة إبراهيم محمد

سرحان غالم حسين العباسيحسن ريكان خلف الدليمي1970 - 1952العالقات المصرية السودانية دكتوراه264

ماجستير265
/ هـ255تنبيه الملوك والمكايد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

م868
كمال ناصر ذهبمحمد كريم محمد الجميلي

دكتوراه266
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب بلوغ المرام من أدلة األحكام 

هـ825للحافظ ابن حجر العسقالني 
خولة عيسى الفاضليرشيد أحمد مختار فريد العباسي

بهنام أبو الصوفنافع حسين علي الدليمياألحوال الشخصية في القوانين اآلشورية والشريعة اإلسالميةماجستير267

ماجستير268
مظاهر الحياة االجتماعية من خالل كتاب البداية والنهاية البن كثير 

هـ334 - 132في العصر العباسي األول من 
قحطان عبد الستار الحديثيزهير عبد الواحد طعمة الزهيري

ماجستير269
جرائم المخالفات المتعلقة باألمالك واألموال في القوانين العراقية 

القديمة وقانون العقوبات المعاصرة
ناهض عبد الرزاق دفترمحمد عبد علي محمد



علي ناصر العبوديرزاق كردي حسين العابدي1979 - 1963التطورات السياسية الداخلية في إيران دكتوراه270

دكتوراه271
أثر الدافع الديني في توجه القوى الغربية في الشرق العربي 

1914 - 1500واإلسالمي 
طارق نافع الحمدانيوعد سعيد األعرجي

محمد جاسم المشهدانيعماد جميل محسن سالمة القره غوليجابر بن يزيد الجعفي حياته ومروياته التاريخيةماجستير272

دكتوراه273

هـ 816 - 728تراجم رجال مشيخة قاضي طيبة أبي بكر المراغي 

وفقًا لمناهج المحدثين تخريج اإلمام جمال الدين أبي المحاسن علي بن 

هـ النصف الثاني823 - 787موسى المراكشي 

بشار عواد معروفمحمد أمين سليم الجبوري

ظمياء محمد عباس السامرائيأسماء عبد الجبار محمدأوائل المؤدبين والمعلمين في اإلسالمماجستير274

صباح إبراهيم الشيخليعلي كاظم هاني الحدادالقضاء والقضاة في دولة المرابطينماجستير275

عدنان علي الفراجيكامل حسن عليهـ3، 2التطور التاريخي في التشريع اإلسالمي خالل القرنين دكتوراه276

شيماء سالم عبد الصاحبأسماء جمال رؤوف الزوبعيهـ198 - 135عبد الرحمن بن مهدي البصري وجهوده العلمية ماجستير277

محمود تركي اللهيبيصفاء جاسم حمد الجبوريالصحابي الجليل عمران بن حصين سيرته وأثره في صدر اإلسالمماجستير278

فواز زحلف الدليميعمر عبد الرزاق الكحليالرق في الشريعة اإلسالمية والقانون الدوليماجستير279

محمد جاسم المشهدانيعبد الوهاب مزهر ظاهر الراضيالعباس بن علي بن أبي طالب عليهم السالم ودوره في معركة الطفدكتوراه280



ماجستير281
هـ 656 - 570دمشق خالل القرنين السادس والسابع الهجريين 

دراسة في أوضاعها الثقافية
رشيد عبد هللا الجميليفينوس ميثم علي

رشيد عبد هللا الجميليمحمد رجب بكري الكبيسيأثر مضي المدة في الحقوق الشخصيةماجستير282

محسن عبد الحميدإياد خليل زكي محمد البياتيفلسفة الجهاد بين النظرية والتطبيقدكتوراه283

دكتوراه284

هـ 816تراجم رجال المشيخة قاضي طيبة أبي بكر المراغي المتوفى 

وفقا لمناهج المحدثين تخريح اإلمام جمال الدين أبي المحاسن محمد 

هـ823بن موسى المراكشي ت

بشار عواد معروفنصير عبود عيدان الطائي

أحمد صالح مهدي الدليميحميد سليمان نجم الفهداويم933-/هـ 321أبو جعفر الطحاوي وأثره في العصر العباسي الثاني ماجستير285

نجم عيدان إبراهيمياس خضر حسينزيد بن علي عليه السالم فكًرا وجهاداماجستير286

ماجستير287

الخلفاء الراشدين )إكمال أسماء رجال مشكاة المصابيح القسم األول 

وأوالد النبي صلةى هللا عليه وسلم وآل البيت وأمهات المؤمنين 

هـ1052 - 958 (لإلمام المحدث عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي

عبد الرضا كامل محمدمجيد حميد أحمد اآللوسي

خالد رشيد الجميليقحطان حمدي محمدتاريخ البارزين من فقهاء الصحابة رضي هللا عنهمدكتوراه288

صالح مهدي عباسمحمد تقي جون عليشعر المتنبي وثيقة تاريخية عن القرن الرابع الهجريدكتوراه289

دكتوراه290
الصوفي بشر الحافي ودوره في تأسيس حركة التصوف في العراق 

م841 - 769/ هـ 227 - 152
كمال ناصر ذهبكمال هاشم طبرة



دكتوراه291

إلى الورقة - أ 2من الورقة)ترتب الثقات ممن ليس في الكتب الستة 

للحافظ القاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة  ( ب50

م1447/هـ879

ظمياء محمد عباس السامرائيمنذر داود محمود المهداوي

خولة عيسى الفاضليعبد الحسن علي الجعفري(هـ38 - 000)مالك األشتر حياته ودوره الجهادي ماجستير292

نافع توفيق العبودحاتم طالع روضان الزوبعيوائل بن حجر الحضرمي ومروياته التاريخيةماجستير293

ماجستير294
دراسة وتحقيق مخطوط ترياق المحبين في سيرة سلطان العارفين 

تقي الدين عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي
عدنان علي الفراجيوليد غازي عبد العزيز المشهداني

بهنام أبو الصوفنبيل نجيب سعيد الدليميتطور نظام الجيش في تاريخ العراق القديمدكتوراه295

دكتوراه296

أنوار علو األجرام في الكشف عن أسرار األهرام ألبي جعفر محمد 

/ هـ 649 - 568بن عبد العزيز بن عبد الرحيم اإلدريسي الحسني 

م1251 - 1172

سعاد ضمد حمود أبو ريشة السوداني
نبيلة عبد المنعم داود العنزي 

وجواد مطر الحمد الموسوي

مظفر شاكر الحيانيستار جبار شكر محمود الجنابيمنهج النبي صلى هللا عليه وسلم في جهاد المنافقيندكتوراه297

دكتوراه298
- دور الواليات المتحدة األمريكية في تجذير العالقات التركية 

1996 - 1960اإلسرائيلية 
نشأت كامل محمد العانيمحمد طارق فخري البياتي

خالد حسن جمعةعادل سلمان حمود الكعبي1981 - 1977سياسة مصر الخارجية في عهد السادات للفترة من ماجستير299

رشيد عبد هللا الجميليعبد الرحيم عبد هللا محمد السامرائيالعقيدة العسكرية األيوبيةدكتوراه300



محمود تركي اللهيبيباسم رشيد عبد هللا حمادي الدليميمرويات زياد بن عبد هللا البكاني التاريخية في كتب الحديث العشرةماجستير301

عباس جبير سلطان التميمينصيف جاسم كاظم حافظمقالة الفرقاء في سيرة فاطمة الزهراءماجستير302

ماجستير303

إقليم خوارزم دراسة في الجغرافية التاريخية منذ الفتح اإلسالمي 

 - 711/ هـ 628 - 93لإلقليم وحتى سقوط الدولة الخوارزمية 

م1231

قحطان عبد الستار الحديثيجمال عبد األمير صبري التميمي

نشأت كامل محمد العانيباسل نصيف جبر نصيف الكبيسي1956 - 1924تاريخ السودان السياسي دكتوراه304

دكتوراه305
 انتقاء أبي 23هـ ج367مسند القاضي أبي الطاهر الذهلي المتوفى 

385الحسن الدارقطني البغدادي المتوفى سنة 
قاسم جواد خلف الجيزانيمحمد إبراهيم فرحان زنكنة

محمد جاسم المشهدانيعبد السالم مراد آل جويعد الجناحيالفكر السياسي عند األئمة أهل البيت عليهم السالمماجستير306

ماجستير307
م حياته 932/ هـ 320الحكيم الترمذي محمد بن علي بن الحسن 

وآثاره وجهوده في علم الحديث
عبد الستار مطلك درويشعبد زعال فالح

عبد المجيد كامل عبد اللطيفمازن منصور محمد كريشانآيديلوجية العولمةماجستير308

دكتوراه309

كتاب الدر النظيم في أخبار موسى الكليم قاضي القضاة، شيخ اإلسالم 

نجم الدين، أبو البقاء محمد بن برهان الدين، إبراهيم بن جمال الدين 

هـ901 - 833عبد هللا بن جماعة المقدسي الشافعي 

غانم هاشم السلطانيمحمود علي محمود العلو

عدنان علي الفراجيشاكر محمود علي جميل المشهدانيعلي بن المديني وجهوده في خدمة علم الحديث النبوي الشريفدكتوراه310



محمد جاسم المشهدانيعبد الجبار كريم حمادي المشهدانيالفكر الصوفي في العراق خصائصه وقيمه حتى القرن الرابع الهجريدكتوراه311

ماجستير312
- هنري كيسنجر حياته السياسية ودوره في الحرب العربية 

1973اإلسرائيلية 
هاني إلياس الحديثيجابر نجم عبد هللا التميمي

عماد إسماعيل النعيميعادل محمد عبد جاسم الفهداويأحمد بن أبي داود قاضيا ومفكراماجستير313

ماجستير314
أثر الشعر العربي في تدوين األحداث التاريخية في األندلس خالل 

القرن الرابع الهجري
محمد رستم العلوي

محمد بشير حسن راضي 

العامري وصادق حسين كنيج

ماجستير315
 1806الحياة االقتصادية في عمان في عهد السلطان سعيد بن سلطان 

 -1856
حسن علي سبتي الفتالويسامي مجيد كاظم إبراهيم المكصوصي

حسين علي محفوظعلي فرعون العكيدينساء األنبياء وأمهاتهم ودورهن التاريخي من خالل القص القرآنيدكتوراه316

ماجستير317

قالئد عقود الدرر والعقيان في مناقب اإلمام أبي حنيفة النعمان تأليف 

الشيخ شرف الدين أبي القاسم عبد العليم بن عثمان بن إقبال القربتي 

الحنفي اليمني المتوفى أواخر القرن العاشر الهجري

دريد عبد القادر نوريسمير فتاح عباس أمين البياتي

كمال ناصر ذهبمحمد خشن بندر حلو الفريجيالمنهج التربوي عند اإلمام الغزاليماجستير318

دكتوراه319
السوق البحري اإلسالمي في البحر المتوسط في القرنين الثالث 

والرابع الهجريين
محمد جاسم المشهدانيعماد هادي علو

ماجستير320
السيد أحمد الرفاعي عصره ، حياته، مكانته العلمية مع دراسة مد يد 

النبي عليه الصالة والسالم للسيد الرفاعي من الروايات التاريخية
عماد إسماعيل النعيميإبراهيم أحمد الخلف



ماجستير321
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب ذيل تجارب األمم ألبي شجاع 

م1095/ هـ 488الدوراوري المتوفى سنة 
نبيلة عبد المنعم داودعمر إسماعيل حسين الجنديل الزوبعي

غازي فيصل غدير الراويحسين علي مهدي الهاللي1952 - 1936العالقات المصرية السودانية ماجستير322

محمود تركي اللهيبيأحمد عدنان صالح الحمدانيالطيالسي ومروياته التاريخيةماجستير323

دكتوراه324
الشيخ الجنيد البغدادي سيرته ودوره في الحياة الفكرية في بغداد في 

م909/ هـ 297- م 830/ هـ 215القرن الثالث الهجري 
كمال ناصر ذهبمنال هاشم طبرة

ماجستير325
 هـ من خالل كتاب 6، 5الحياة االجتماعية في بغداد في القرنين 

المنتظم البن الجوزي
انتصار لطيف حسن السبتيعالية يحيى عبد محمد الطائي

ماجستير326
 أبو عثمان 302 إلى ورقة 162تنبيه الملوك والمكايد من ورقة 

م868/ هـ 255الجاحظ 

عباس فاضل رحيم علي القدسي 

الحسيني
كمال ناصر ذهب

محمد جاسم المشهدانيواثق محمد نذير الغالميم1201/ هـ 597العماد األصفهاني المؤرخ األديب دكتوراه327

حضارة بالد الشام في القرن الرابع الهجريماجستير328
عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق 

الشيخلي
عماد إسماعيل النعيمي

صالح هايس الذيابي الدليميهـ538الوزير العباسي علي بن طالل الزينبي ماجستير329
عبد الهادي محمد عباس 

المحمدي

دكتوراه330
عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي ومنهجه التاريخي في شرح نهج 

البالغة
عماد عبد السالم رؤوفعبد الحليم السيد عبد الكريم المدني

ماجستير331
السيد محمد الصدر ودوره الوطني في تاريخ العراق المعاصر حتى 

1956عام 
عالء جاسم محمد الحربيعبد الكريم جاسم محمد البطيحي



شاكر محمود عبد المنعم الهيتيمحمود صابر الرفاعيأثر اإلسالم في الفكر العسكري العربي حتى نهاية الخالفة الراشدةدكتوراه332

ماجستير333
 - 161أحداث السنوات )مسالك األبصار في ممالك األمصار 

هـ البن فضل هللا العمري أبو العباس أحمد بن يحيى بن فضل 326

هـ7049 - 7000هللا العمري 

أسماء عواد عطية الدورييحيى وحيد الدين أحمد الكيالني

ماجستير334
إقليم الشاش من الفتح العربي اإلسالمي حتى نهاية القرن الرابع 

الهجري
نافع توفيق العبودخليل حسن محمد

عجمي محمود الجنابيناصر حسين أحمد1175 - 571واسط في تاريخ ابن عساكر دكتوراه335

دكتوراه336
المعاهدات والتحالفات الدولية في حضارة وادي الرافدين والشريعة 

اإلسالمية السمحاء
عبد القادر الشيخليحسين محمد سليمان الجبوري

دكتوراه337
األمير عبد الرحمن بن الحكم األوسط وسياسته الداخلية والخارجية 

م852 - 822/ هـ 238 - 206في األندلس من 
زاهدة عبد هللا العزاويعمار عبد الرحمن حسين العزاوي

ماجستير338
تحفة الكرام في تاريخ مكة والمسجد الحرام تأليف مهدي بن مرتضى 

م1798/ هـ 1212الطبطبائي الشهير ببحر العلوم المتوفى 
نبيلة عبد المنعم داودمحمد عزيز عبد األمير الوحيد

ماجستير339
م في كتابه الخصائص 1505/ هـ 911منهج وموارد السيوطي 

الكبرى المعروف بكفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب
كمال ناصر ذهبحسين صالح حسن الربيعي

ميسون محمد حسين الطيب الموسويالفكر اإلبداعي في تراث اإلمام علي عليه السالم نهج البالغة أنموذجادكتوراه340
عبد األمير دكسن وشذى 

العجيلي

حسن عيسى الحكيمحمود محسن حسن1965 - 1895الشيخ محمد علي اليعقوبي ماجستير341



عدنان علي الفراجيموسى محمد عبد الرضامنهج السهيلي في كتابه الروض األنفماجستير342

ماجستير343
علوم ومعارف الحضارة العراقية وأثرها في الحضارة اليونانية 

واألمم األخرى
بهنام أبو الصوفحسن عبد الرحمن عناك الجواري

ماجستير344
 - 431بنو هود ودورهم في الحياة السياية والفكرية في األندلس 

هـ534
خالد محمود عبد هللاعدنان محمود عبد الغني الشاوي

عجمي محمود الجنابيأكرم محمد علي خلف مطلك التميميمسلم بن عقيل عليه السالم سيرته وجهادهماجستير345

دكتوراه346
الفقه والقضاء اإلسالمي ودورهما في إثراء القانون والقضاء المدني 

العراقي

عبد الرحمن عبد هللا محمد حسن 

الصراف
هاشم يحيى المالح

ماجستير347
معاملة النصارى في الدولة العربية اإلسالمية في األندلس من الفتح 

- 711/ هـ433- 92العربي اإلسالمي حتى زوال الخالفة األموية 

م1031

سهيلة مزبان حسنعقيل محمد سعيد أحمد

عبد المجيد كامل عبد اللطيفيوسف حسن محمداألقليات الدينية في شمالي العراقدكتوراه348

محمد كامل الربيعيمحمود عبد هللا حمادي المشهدانيأثر حركات المعارضة اإليرانية في إسقاط نظام محمد رضا بهلويدكتوراه349

الحياة التعبدية للخلفاء الراشدين رضي هللا عنهمدكتوراه350
عبد الستار جاسم محمد عبد الرحمن 

الحياني
موفق سالم نوري

ماجستير351
آراء ابن تيمية في التاريخ العربي واإلسالمي حتى نهاية عهد الخلفاء 

الراشدين
محمود تركي اللهيبينبيل توفيق علي البرزنجي

دكتوراه352
 - 18واقع سعر صرف النقود في الدولة العربية اإلسالمية للمدة من 

م749 - 639/ هـ 132
حمدان عبد المجيد الكبيسيجالل جميل سلمان جار هللا الدليمي





المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

ماجستير353
التنبيه في الفقه الشافعي للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي 

م1083 - 1003/ هـ 476 - 393
خليل حسن الزركانيصباح حسن عباس

ماجستير354
 هـ منهجه وموارده في كتابه طبقات 722 - 704الشيخ جمال الدين األسنوي 

الفقهاء الشافعية
زكية حسن الدليميعلي محمد علوان

عبد المجيد كامل عصام علي حسين العبيدي1988 - 1948األحزاب السياسية في إسرائيل ماجستير355

حسن مجيد العبيديجليل هاشم علوانالدراسات الكالمية في العراق المعاصرماجستير356

دكتوراه357
تذكرة األلباب المعروف باألنساب ألبي جعفر أحمد بن عبد العزيز البتي البلنسي 

م1095/ هـ488

مجيد علوان جبارة الحسني 

السامرائي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

مهدي علي سفعة العلوانيرجاء بن حيوة الكندي ودوره في التاريخ العربي اإلسالميماجستير358
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير359
 وموقفا الواليات المتحدة األمريكية 1963 - 1958األوضاع الداخلية في العراق 

وبريطانيا منها
مؤيد إبراهيم الونداويثامر برد مهدي الحديثي

األخالق قاعدة للتربية والتعليم عند الفالسفة العرب والمسلمينماجستير360
حامد علي ضيغم علي 

الجنابي
قاسم جواد الجيزاني

حسين عالوي حاجيحياة السيدة زينب بنت علي عليهما السالم ودورها الجهادي في اإلسالمماجستير361
محمد جاسم حمادي 

المشهداني

الحجر في التاريخ والشريعة والقانونماجستير362
وليد مجيد صالح فتاح 

العبيدي
علي جمعة محارب

2006رسائل وأطاريح سنة 



ماجستير363
/ هـ 1019أخبار الدول وآثار األول تأليف الشيخ أحمد بن سنان القرماني المتوفى 

147 - 1م من الورقة1600
ظمياء محمد السامرائيكاظم جواد كاظم المنذري

ماجستير364
اللؤلؤ المنثور في نصيحة والة األمور نور الدين علي بن محمد السمهودي المتوفى 

م1505/ هـ 911
محمود عبود الزبيديرحيم عباس مطر

خلدون عبد الرحمن عبيدعاصم بن عمر بن قتادة وأثره في السيرة النبويةماجستير365
شاكر محمود عبد 

المنعم

ماجستير366
كتاب الدر النظيم فيما ورد في مصر وأعمالها في التخصيص والتعميم لمحمد بن 

م1512/هـ922علي المجذوب المتوفى 

كمال طاهر رشيد 

البرزنجي
محسن محمد حسين

حسن عيسى الحكيمناصر جميل عبد الحسنهـ3البيوع في الدولة اإلسالمية في العصر العباسي حتى القرن ماجستير367

خالد عيادة حمود الفهداوي1954 - 1949دور الدول العربية في األحداث السياسية السورية ماجستير368
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

صلة األرحام وأثرها في شد أواصر المجتمع العربي اإلسالمي في عصر الرسالةماجستير369
عيادة ضير عباس العبد هللا 

الهاشم الرفاعي الحديثي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

علي عودة عبد الجليلأحكام الرشوة بين الشريعة والقانونماجستير370
رشيد عبد هللا الجميلي 

ومصلح حسن أحمد

1963 - 1958موقف صحيفة األهرام من مشاريع الوحدة العربية دكتوراه371
صادق جاسم صحن حسين 

التميمي

نوري عبد الحميد 

خليل العاني

خالد رديف أحمد العبيدي1991 - 1973العالقات السورية التركية ماجستير372
نشأت كامل محمد 

العاني

دلشاد إسماعيل إبراهيممكانة العقل في التراث اإلسالميماجستير373
محمد جاسم حمادي 

المشهداني



نبيلة عبد المنعم داودقاسم سامي أحمدبنو هاشم ودورهم ما قبل اإلسالم حتى نهاية العصر الراشديماجستير374

1948 - 1938لجان تقسيم فلسطين ومواقف العراق القومية ماجستير375
أيهم جاسم سالم بهار 

البيضاني

محمد كامل محمد 

الربيعي

دلشاد محمد كريمالخطابة في فكر اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالمماجستير376
محمد جاسم حمادي 

المشهداني

تقدير الموقف في القيادة العربية اإلسالمية في صدر اإلسالمدكتوراه377
طالب صليبي حسين 

الزبيدي
رشيد عبد هللا الجميلي

السيدة عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها ومروياتها في الكتب التسعةدكتوراه378
رمزي عزوري خليل 

العكيلي

محمد جاسم حمادي 

المشهداني

ماجستير379
/ هـ401المئة في الصناعى الطبية ألبي سهل عيسى بن يحيى المسيحي الجرجاني 

م من الكتاب األول إلى نهاية الكتاب الخامس1010
ظمياء محمد السامرائيبهار أحمد حمزة

السيوطي وموارده في كتابه تاريخ الخلفاءدكتوراه380
فخري حميد رشيد 

المهداوي

حنان عبد الجليل 

الهموندي

م1031/ هـ422القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي ماجستير381
مازن ماجد محمد خالد 

القيسي

فاروق عبد الرزاق 

حسين علي اآللوسي

دكتوراه382
الفكر واإلداري والعسكري للخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وأثره في النظم 

السياسية وعلى حركات التحرير العربية
محمد جاسم المشهدانيسعد محمود حسين الدوري

دكتوراه383
الباكستاني وأثره على األمن اإلقليمي للمحيط الهندي للمدة - النزاع النووي الهندي 

1972 - 1990

عصام عبد الغفور عبد 

الرزاق النعيمي

نشأت كامل محمد 

العاني

ماجستير384
حقوق اإلنسان في المعاهدات واألحالف السياسية بين الشريعة اإلسالمية والقانون 

الدولية

ديار محمد شريف حاجي 

بدري السندي
قاسم جواد الجيزاني



خالد جميل الصرايرةهـ132سجايا قاعدة الفتوح العربية حتى عام دكتوراه385
محمد جاسم حمادي 

المشهداني

ماجستير386
هـ وآراؤه السياسية والدينية والعلمية 483 - 469إمارة األمير عبد هللا بن بلقين 

واألدبية في مذراته التي أوردها في كتابه التبيان

ماهر عبد الستار أحمد 

جاسم
كريم عجيل حسين

ماجستير387
اإلمام عبد الكريم الزنجاني مكانته الددينية والعلمية ودوره اإلعالمي في الدعوة إلى 

الوحدة اإلسالمية

عبد الحسين علوان حسين 

الدرويش العبادي

محمد كامل محمد 

الربيعي

ابن حجر العسقالني وموارده في كتابه رفع اإلصر عن قضاة مصردكتوراه388
عبد الناصر عبد الرحمن 

إسماعيل العبيدي
نبيلة عبد المنعم داود

إنعام جودت حسن الجميلالحياة الفكرية والسياسية للكوفة في القرن األول والثاني للهجرةماجستير389
قحطان عبد الستار 

الحديثي

هيفاء سليم حسن القيسيقبيلة بني هالل ومكانتها قبل اإلسالمماجستير390
جواد مطر الحمد 

الموسوي

سعد كاظم ياسرم853/ هـ 238إسحاق بن راهويه ماجستير391
قحطان عبد الستار 

الحديثي

ظمياء محمد السامرائيمحمد حبيب خلف صالحالمؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابتماجستير392

باسم عبود شبيب الياسريالموروث الشعري عند وضاح اليمندكتوراه393

محمد جاسم 

المشهداني وعبد 

الهادي خضير نيشان

باسم جميل منصورم1031- 711/ هـ422 - 92العدالة في القضاء األندلسي ماجستير394
وجدان فريق عناد 

العارضي

هناء عبد هللا حسن1957مشروع آيزنهور ومواقف الدول العربية منه عام ماجستير395
عبد األمير محسن 

جبار األسدي



نوري جابر النوريقضاء أهل البيت عليهم السالمماجستير396
محمد جاسم حمادي 

المشهداني

نافع توفيق العبودعامر الزم مرعب المالكيفكرتا الجبر واإلرجاء وأثرهما على السياسة األمويةماجستير397

محمد محمود أحمد الباوي1971 - 1820اإلمارات العربية المتحدة في ستراتيجيات الدول الكبرى ماجستير398
محمد كامل محمد 

الربيعي

شاهين سهام عبد الرزاق1747 - 1736التطورات السياسية في إيران في عهد نادر شاه ماجستير399
محمد كامل محمد 

الربيعي

أسامة عبد هللا الجوراني1925 والعراقي 1923اإلسالم وحقوق اإلنسان في الدستورين الملكيين المصري ماجستير400

محمد كامل الربيعي 

وضياء الدين مهدي 

حسين الصالحي

ياسين جاسم محمد1959 - 1941السوفيتية - العالقات اإليرانية ماجستير401
قبس ناطق محمد 

الدليمي

نجم عيدان المسعوديرعد رزاق كريمالحياة الفكرية والسياسية لمدينة الزبارةماجستير402

محي هالل السرحانضياء صالح حسينقواعد الفقه السياسي اإلسالمي وتطورها التاريخي في العصر العباسي األولماجستير403

ماجستير404
/ هـ 138تاريخ الموسيقى والغناء في األندلس وأثرهما في التراث العربي وأوربا 

م1492- م755/ هـ 798

مهند راضي حسن 

الخزاعي
محمد بشير العامري

ماجستير405
علماء األكراد ودورهم في النشر العلمي خالل القرنين الثاني عشر والثالث عشر 

1300 - 1100الهجريين 

دلشاد حمة صالح مصطفى 

البرزنجي

صباح محمد نجيب 

البرزنجي

ديمن حسن كريم لجافالثورة الدستورية في إيران وساالر الدولةماجستير406
محمد كامل محمد 

الربيعي



أثر الحضارة المصرية القديمة في حضارة جنوب شبه الجزيرة العربية القديمةدكتوراه407
ماجد مشير غائب حسين 

الخطاوي

عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي وجواد مطر 

حمد الموسوي

م908 - 902/ هـ 295 - 289عهد الخليفة المقتفي باهلل ماجستير408
أوهب عبد الرزاق وهيب 

علي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

عبد الحسين شندل عيسىنظام الحكم في العراق وفق قوانينه القديمه ودساتيره الحديثةدكتوراه409
ناهض عبد الرزاق 

دفتر القيسي

دور بغداد في ثورة العشرينماجستير410
قاسم عبد الهادي دايخ 

الزيرجاوي

ياسين طه ظاهر 

العسكري

حامد جاسم حمادي عداياألحكام القضائية في المسائل الجنائية في الدول العربية اإلسالميةدكتوراه411
عبد الستار مطلك 

الدرويش

دكتوراه412
مناقل الدرر ومنابت الزهر ألبي الوليد إسماعيل بن محمد اإلشبيلي المعروف بابن 

م1232/ هـ629رأس غنمة 

خالد عبد الجبار شيت 

الكنجي الراشد
عبد المنعم رشاد محمد

ماجستير413
موقف الحكومة العراقية من القضية الكردية في العراق في المرحلة األولى من عهد 

1939 - 1932االستقالل 
فوزية صابر محمدكافي سلمان مراد الجادري

حاتم رحومي أحمد العزيم1258/ هـ656الطب العسكري في التاريخ اإلسالمي حتى دكتوراه414
محمد جاسم حمادي 

المشهداني

صالح مهدي عبد البيضانيالدور الفكري لجمال الدين األفغاني في المشرق اإلسالميماجستير415
محمد كامل محمد 

الربيعي

صفاء حسين عبد هللاالعشرة المبشرة بالجنة سيرة حياتهم ومكانتهم الدينيةدكتوراه416
محمد جاسم حمادي 

المشهداني



ماجستير417
مخطوطة كتاب االعتماد أبو إسماعيل موسى بن الحسين بن إسماعيل بن علي بن 

(م1079/ هـ 500نحو )موسى الحسيني المعدل 

عبد المطلب جبار عبد هللا 

الموسوي
نجم عيدان المسعودي

الجزء الرابع من كتب التاريخ لمؤلف مجهولماجستير418
إياد صادق عبد األمير 

القاموسي
نبيلة عبد المنعم داود

ماجستير419
 - 1946الملك عبد هللا بن الحسين ودوره السياسي في تاريخ األردن المعاصر 

1951
أحمد مري حسن البنداوي

عبد األمير محسن 

جبار األسدي

نبيلة عبد المنعم داودأحمد حسن نعمة الموسويالشيخ الكليني ومروياته التاريخية في السيرة النبويةدكتوراه420

السيوطي وموارده في كتابه طبقات الحفاظدكتوراه421
عبد الرضا عباس عبد 

الرحمن
نبيلة عبد المنعم داود

عدنان محبوبةعلي شمخي جبر الفتالوي1985 - 1904جعفر الخليلي ودوره الفكري واإلصالحي والصحفي ماجستير422

نجم عيدان المسعوديعلي حميد جاسم المسعوديالتمحيص واالبتالء البن شعبة الحرانيماجستير423

القضاء في حقبة ما قبل اإلسالم مقارنة مع أحكام الشريعة اإلسالميةماجستير424
عبد هللا سعدون عبد 

الحمزة الشمري

رشيد عبد هللا الجميلي 

وخالد سلمان المهداوي

ماجستير425
دالئل القبلة ألبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي المعروف بابن القاص 

م946/ هـ 335المتوفى 

أحمد محبس خسن 

الحصناوي
نبيلة عبد المنعم داود

ماجستير426
الجوانب السياسية واإلدارية في أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم مثلما أوردها أبو 

داود السجستاني في سننه
زكية حسن الدليميخالد علي توفيق

م1995 - 1970تاريخ العالقات العمانية مع الواليات المتحدة األمريكية ماجستير427
بيان عبيد عبد الحسين 

العرير
طارق نافع الحمداني



عصام عبد الحسين البرام1947 - 1905دور المجلس النيابي اإليراني في الحياة السياسية دكتوراه428
محمد كامل محمد 

الربيعي

ماجستير429
/ هـ541- 261الحركة العلمية في بطليوس من التأسيس حتى نهاية عهد المرابطين 

م1146 - 875

هاشم محسن إسماعيل 

الساعدي

عبد الكريم خيطان 

الياسري

ماجستير430
شهاب األخبار في الحكم واألمثال واآلداب للقاضي والمؤرخ محمد بن سالمة بن 

م1062/ هـ 454جعفر القضاعي 
نبيلة عبد المنعم داودنوري عزيز أمين

دكتوراه431
مناقل الدرر ومنابت الزهر ألبي الوليد إسماعيل بن محمد المعروف بابن رأس 

م1232/ هـ629غنمة 

رائد أمير عبد هللا محمد 

الراشد
عبد المنعم رشاد محمد

1961 - 1958الموقفان األمريكي والسوفييتي تجاه الوحدة المصرية السورية دكتوراه432
إلهام أحمد عبد الحميد 

النائب

نشأت كامل محمد 

العاني

دكتوراه433

مشاهير المحدثين في المشرق والمغرب من كتاب مسالك األبصار في ممالك 

/ هـ 749 - 700األمصار لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل هللا العمري 

م1349 - 1301

عمر عبد هللا محمد 

السيبرداني
إسماعيل محمد قرني

أقضية الخلفاء الراشدين وقضاتهمدكتوراه434
خضير مرزوق حسين 

الجنابي
عدنان الفراجي

نافع توفيق العبودمحمود كامل صالح الجنابيمحمد بن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه وأثره في الرواية التاريخةماجستير435

صالح كريم ياسين العلويفكرة المهدي المنتظر نشأتها تطورهادكتوراه436
محمد جاسم حمادي 

المشهداني

قدوري لطيف قدوري1917عالقات روسيا مع شبه الجزيرة العربية حتى عام ماجستير437
قبس ناطق محمد 

الدليمي

فاضل مجبل علي الجميليالقاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجهوده في تاريخ القضاء اإلسالميماجستير438
قحطان عبد الستار 

الحديثي



نافع توفيق العبودلنا سالم صالحأثر المرأة في الحياة الثقافية في بغداد خالل القرنين الرابع والخامس الهجريينماجستير439

1967 - 1957العالقات السياسية المصرية السعودية دكتوراه440
غسان كريم مجذاب 

الربيعي

عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

نجم عيدان المسعوديعلي جاسم طالل الموسويهـ575- هـ 447النظم اإلدارية واالقتصادية في العصر العباسي المتأخر من ماجستير441

إبراهيم محمد المبروك1978الرئيس محمد أنور السادات وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد دكتوراه442
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

علي بدر البدريالسيرة النبوية من خالل روايات النساء في طبقات ابن سعدماجستير443
عبد الرزاق أحمد 

وادي السامرائي

ماجستير444
مؤسسة القضاء في األندلس والمسائل التي عرضت عليها خالل العصر األموي 

م1030 - 755/ هـ 422 - 138

محمد خاشع عيادة 

المعاضيدي
محمد بشير العامري

دكتوراه445
 14موقف دول ميثاق بغداد المعاهدات المركزية من التطورات السياسية في العراق 

1963 شباط 8، 1958تموز 
غزوان هادي حسن

خليل إبراهيم 

المشهداني

سهيلة مزبان حسنعندنان عبد األميرهـ132قبيلة خزاعة في مصر والمغرب العربي حتى نهاية العصر األموي ماجستير446

ماجستير447
كتاب النفحة العنبرية في أنساب خير البرية تأليف أبي فضيل محمد الكاظم بن أبي 

(القرن التاسع الهجري)الفتوح الحسيني اليماني 
ظمياء محمد السامرائيمكي عبد جواد الدباج

شايان هلكورد الجاف1980 - 1945العالقات األمريكية  التركية وأثرها على القضية الكردية دكتوراه448
عماد عبد السالم 

رؤوف

خولة عيسى الفاضليعلياء مهدي صالح العزاويكافي الكفاة الصاحب بن عبادماجستير449



جاد هللا مجيد أحمدالصحابي الجليل عتاب بن أسيد وأثره في الفتح اإلسالميماجستير450
محمد جاسم حمادي 

المشهداني

دكتوراه451
موارد ابن خلدون عن التاريخ الليبي من خالل كتابه المقدمة ولتاريخ حتى نهاية 

هـ7القرن 
عبد هللا عبد العزيز التقاز

محمد جاسم حمادي 

المشهداني

شهريار قادر الجاف1967 - 1957األمريكية - العالقات السياسية السعودية دكتوراه452
محمد كامل محمد 

الربيعي

صالح حسن عباسأوضاع بغداد االقتصادية واالجتماعية حتى الحرب العالمية الثانيةماجستير453
محمد كامل محمد 

الربيعي

ماجستير454
األحكام القانونية لنشوز المرأة والشقاق بين الزوجين مقارنة مع القوانين الظاخرى 

والشريعة اإلسالمية
صابر عبد هللا حمد سور

ناهض عبد الرزاق 

دفتر القيسي

سعيد نعيم جابرمنهج الشريف المرتضي وموارده في كتاب األماليماجستير455
وجدان فريق عناد 

العارضي

1978 - 1967العالقات األمريكية المصرية دكتوراه456
عبد الستار جعيجر عبد 

الدليمي
إبراهيم خلف العبيدي

نجم عيدان المسعوديسعد عواد كاظم الخزرجيالوالة في عصر الخالفة الراشدةماجستير457

ماجستير458

فلك الذهب في علم النسب في أنساب بني هاشم تاريخ وأنساب جمال الدين أحمد بن 

/ هـ 828علي بن الحسين الحسني الداودي المعروف بابن هنبة المتوفى سنة 

م دراسة وتحقيق1428

جواد عبد الجليل إسماعيل 

الخفاف
غانم هاشم السلطاني

سعاد إنعام عالء الدينالحياة الفكرية في مدينة هراة منذ فتوحها وحتى سقوطهادكتوراه459
قحطان عبد الستار 

الحديثي

ماجستير460
حضرة النديم من التاريخ ابن العديم تأليف حسن بن عمر بن الحسن بن حبيب 

هـ779الحلبي 
دريد عبد القادر نورينهاد عباس زينل



جالل نوري فشاخ1926مباديء اإلسالم واستلهامها في دستور لبنان ماجستير461
طالل ياسين العيسى 

وعبد هللا الجوراني

خالد جاسم الجنابيحسين حسن عداي السلمانيالحرب النفسية منذ بداية الدعوة اإلسالمية حتى نهاية العصر األمويدكتوراه462

دكتوراه463
 إلى عام 1958المرجعية الدينية في النجف واألوضاع السياسية في العراق منذ عام 

1968
حيدر نزار عطية

علي عظم محمد 

الكردي

أسماء عبد عون شياعحركة محمد النفس الزكية على الخالفة العباسيةدكتوراه464
محمد جاسم حمادي 

المشهداني

دكتوراه465
 - 1968سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه منطقة الخليج العربي خالل عامي 

1979
علي عويد حيال العبادي

عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

عبد األمير دكسنسالم محمد منسي المفرجي86 - 41االتجاهات السياسية القبلية في البصرة خالل فترة ماجستير466

ماجستير467
منشأ اللطافة في ذكر من ولي الخالفة لجمال الدين أبي المحاسن بن تغري بردي 

م1469 - 1409/ هـ 874 - 812األتابكي 

شعبان محمد صالح 

الزيباري
محي هالل السرحان

دكتوراه468

مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة رحمه هللا ورضي عنه وأرضاه وتسمية من روى 

عنه من الفقهاء والمحدثين وعيون من أخبار بعض أصحابه لعبد هللا بن محمد بن 

هـ330أبي العوام السعدي المتوفي قبيل 

حافظ عبد العزيز جمعة 

الجبوري
عدنان علي الفراجي

ماجستير469

غربال الزمان المفتتح بسيد ولد عدنان صلى هللا عليه وسلم ألبي بكر العامري 

م من خالفة 912/ هـ300- م 840/ هـ 226م للفترة 1487/ هـ 893الحرضي 

المتصم باهلل وحتى أواخر خالفة المقتدر باهلل

ضياء بدري حمودي 

السامرائي
خولة عيسى الفاضلي

عبد الكاظم خضير عجيل2000 - 1991التنافس اإليراني التركي حول جمهوريات آسيا الوسطى ماجستير470
محمد كامل محمد 

الربيعي



ماجستير471
م وكتابه المرقبة العليا في من يستحق 1391/ هـ 793القاضي أبو الحسن النباهي 

القضاء والفتيا
كريم عجيل حسينإياد كامل إبراهيم

أحمد عباس جميل الزوبعي(يوليوس فلهاوزن أنموذجا)االستشراق والموقف من التراث اإلسالمي دكتوراه472
قحطان عبد الستار 

الحديثي

تركي مخلف محمد الدليميهـ561 - 485تطور األوضاع السياسية في الدولة السلجوقية ماجستير473
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

رشيد عبد هللا الجميليأحمد علي صكر المشهدانيالحمالت الصليبية على مصردكتوراه474

أوثق المعايير في نسب بني ياس والمناصيرماجستير475
حماد بن عبد هللا  بن حميد 

الخاطري

عبد العزيز خضر 

عباس الجاسم

دكتوراه476
العمق التاريخي العربي للساحل الشرقي للخليج العربي في صدر اإلسالم للفترة من 

هـ41هـ إلى 11
هيام مرزة نور

أيوب عبد الحميد 

النعيمي

عامر حسين حسن التميمي1729 - 1722التطورات السياسية في إيران ماجستير477
محمد كامل محمد 

الربيعي

ماجستير478
م . ق1781 - 1813آدد األول - مملكة آشور القديمة في عهد الملك شمشي 

وعالقتها السياسية بمملكتي أشنونا وماري
حسين أحمد سلمانعلي هاشم معضد الغراوي





المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

ماجستير479
مكانة المعلم االجتماعية في التراث العربي اإلسالمي حتى نهاية 

هـ256العصر العباسي الثاني 
سهيلة مزبان حسنثائر صالح مطر

ماجستير480
 للعالمة حسن 177 - 118تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس من 

هـ966بن محمد بن الحسن الديار بكري المتوفى 
قاسم جواد الجيزانيأحمد محمود محمد الحسني

ماجستير481
نظم الحكم ومظاهر الحضارة والعمران في الموصل خالل القرنين 

السادس والسابع الهجريين
فواز زحلف جزاع الدليميهيثم سعيد علي الشرابي العاني

دكتوراه482
هـ 338الهداية الكبرى ألبي عبد هللا الحسين بن حمدان الخصيبي 

(أهل الكساء)دراسة وتحقيق األجزاء الخمسة من المخطوط 
محمد جاسم المشهدانيحوراء مجيد لطيف الشمري

علي أكرم السبتي الحميريالتطور التاريخي للقانون الدولي اإلنسانيماجستير483
محمود اللهيبي وخالد 

سلمان جواد

ماجستير484
المنطلقات األساسية لتنظيم العالقات االقتصادية واالجتماعية في 

المجتمع العربي قبل اإلسم وبعده
قاسم جواد الجيزانيعبد الرحمن حسون علوان

دكتوراه485
النشاط التجاري في أسواق مدن العراق البصرة والكوفة وواسط 

هـ247هـ ولغاية 14أنموذجا من 
ناجي سعيد سلمان

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

محمد كامل الربيعيوارد عبد مشرف بركاتم1945 - 1900تأثير الدين في الفكر القومي العربي دكتوراه486

دكتوراه487
أصول المحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية في النظام القضائي 

اإلسالمي
عبد الرحمن عباس أدعين

عاصم إسماعيل كنعان 

العباسي

2007رسائل وأطاريح سنة 



محمد جاسم المشهدانيعبد الرحمن إبراهيم حمدم1258/ هـ 656أهمية النسب عند العرب من جهة األم حتى دكتوراه488

خليل ضاحي محمد العطواني في مصر1952موقف الصحافة العراقية من ثورة يوليو ماجستير489
عبد األمير محسن جبار 

األسدي

فيصل عبد هللا بدر العجرششكيب أرسالن ودوره في المغرب العربي ما بين الحربينماجستير490
خيرية عبد الصاحب 

وادي

ماجستير491
م وكتابه المرقبة العليا في 1391/ هـ 793القاضي أبو الحسن النباهي 

من يستحق القضاء والفتيا
كريم عجيل حسينإياد كامل إبراهيم

دكتوراه492
الصحابي الجليل سعد بن الربيع رضي هللا عنه سيرته وجهوده في 

خدمة اإلسالم
محمود تركي اللهيبيعبد الكريم مشعان حماد

ماجستير493
 - 1941موقف العراق الرسمي من التطورات السياسية في إيران 

1945
محمد كامل الربيعيبشار كريم جواد الربيعي

ماجستير494
 دراسة وثائقية تاريخية في 1939 - 1936قضية لواء االسكندرونة 

التركية- العالقات الفرنسية 
فاضل محمد رضا الشرع

عبد األمير محسن جبار 

األسدي

قصي برهان مصطفى األطرقجياالتجاهات السياسية للقبائل العربية في الكوفة في القرن األول الهجريدكتوراه495
قحطان عبد الستار 

الحديثي

عثمان سعيد حوران العانياألساطير التاريخية اليهودية حول أرض المسجد األقصىماجستير496
محمود اللهيبي وسلمان 

الجميلي

جواد مطر الموسويجون حنون علي العتابيفلسفة تاريخ النبوءات في ضوء الخطاب القرآنيدكتوراه497

هادي عبد هللا أحمد العيثاويإبراهيم إسماعيل ودوره في الصحافة الرياضية العراقيةماجستير498
هادي نعمان الهيتي 

ومحمد كامل الربيعي



ماجستير499
االجتهاد والتقليد في الشريعة اإلسالمية وعند اإلمام أبي حنيفة النعمان 

رضي هللا عنه
محي هالل السرحانعبد القادر محمد القيسي

رشيد عبد هللا الجميليجاسم محمد عذيب الربيعيعالقة التصوف اإلسالمي بالشعر في العصر العباسيماجستير500

دكتوراه501
موقف الواليات المتحدة األمريكية من األزمات والحروب في منطقة 

1991 - 1980الخليج العربي 
رغد صالح الهدلة

نوري عبد الحميد خليل 

العاني

دكتوراه502
بلوغ المرام من سيرة ابن هشام والروض األنف واألعالم ألبي بكر 

2م ج1433/ هـ 837تقي الدين بن حجة الحموي 
خولة عيسى الفاضليرياض كريم عباس فضل الشكري

ليث شاكر محمود رشيدمحمد زبون جابراألحنف بن قيس ودوره في الحياة الفكرية والسياسيةماجستير503

مها أسعد عبد الحميد طه الراويالنجاشي وأثره في التاريخدكتوراه504
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

محمود تركي اللهيبيياسر نهاد ناظم العلويمبشرات الكتب السماوية بنبوءة محمد صلى عليه وسلمماجستير505

عدنان علي الفراجيأيوب درباس موسى الكلياألعالم والمواقع في القرآندكتوراه506

ياس خضير محمد علي الحدادالعاشر الهجري- تاريخ الخط العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري ماجستير507
ناهض عبد الرزاق دفتر 

القيسي

ماجستير508
موارد ومنهج األصبهاني في كتابه سير السلف ومناقبهم من الصحابة 

والتابعين ومن بعدهم من الصالحين
آمنة سلمان محميد الطائي

أسماء عواد عطية 

الدوري

ماجستير509
متغيرات الفكر الديني في الوركاء في عصر فجر السالالت الثاني 

م. ق2600 - 2800
أحمد مالك الفتيانبروين بدري توفيق



طارق نافع الحمدانيكريم حمزة سلمان الجبوري1963 - 1958صراع المؤسسة العسكرية في سورية دكتوراه510

رشيد عبد هللا الجميليثامر بندر خليوي محمدالسياسة الخارجية لدولة األدارسةماجستير511

أيوب عبد الحميد مخيلفرعد يونس عباس شبيبهـ583 - 460األوضاع السياسية في بالد الشام من دكتوراه512

ماجستير513
كتاب اآلثار الجلية في الحوادث األرضية الشيخ ياسين الخطيب 

هـ1232العمري بعد 
قاسم جواد الجيزانيلمى حسين علوان

دكتوراه514
األسس النظرية لإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته في عصر الخلفاء 

الراشدين رضي هللا عنهم دراسة مقارنة معاصرة
مهدي صالح حسين

حميدة سميسم وفواز 

زحلف جزاع

دكتوراه515
كتاب المحاسن المجتمعة في الخلفاء األربعة رضي هللا عنهم عبد 

م1489/ هـ 894الرحمن بن عبد السالم الصفوري 
شاكر محمود عبد المنعمأحمد محمد درويش

دكتوراه516
نظام الملكية واإلرث بين قوانين حضارة بالد واي الرافدين والشريعة 

اإلسالمية السمحاء
جيا فخري عمر محمد علي الجاف

عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي

ماجستير517
 -1327صحيفة الرقيب ودورها الوطني والسياسي في أوضاع العراق 

(1911 - 1909)هـ 1329 
طارق نافع الحمدانيعبد السالم شكير محمود

دكتوراه518
دور أهل البصرة في مواجهة الحركات السياسية المناوئة للسلطة 

هـ316- هـ  218الزنادقة ووالزنج والقرامطة من )
نافع حسين علي الدليمي

فاروق عبد الرزاق 

حسين اآللوسي

ماجستير519
 1992 - 1967منظمة العمل اإلسالمي في العراق وتطورها الفكري 

دراسة تاريخية
محمد كامل الربيعيأكرم ناصر عبد الحسين العقابي

دكتوراه520
الحرية وحقوق اإلنسان في التراث العلمي اإلسالمي مقارنة مع 

القوانين الوضعية دراسة قانونية تاريخية مقارنة
عبد الهادي محمد عباسنوزاد عباس أحمد الهموندي



محمد جاسم المشهدانيوسناء شبلي مصطفىثورة اإلمام الحسين عليه السالمدكتوراه521

ماجستير522
 دراسة 1979مباديء اإلسالم وأثرها في دستور الجمهورية اإليرانية 

تاريخية قانونية
جبار فريح عباس الكناني

محمد الربيعي مشرف 

تاريخي، وطالل العيسى 

مشرف قانوني

ماجستير523
القفطي ومنهجه في التوثيق التاريخي في كتابه غنباه الرواة على أنباه 

النحاة
محمد حسين علي عبد هللا الزوبعي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

محمد جاسم المشهدانيعبد السالم مراد جويعدالجذور التاريخية للقانون في بالد الرافدين والقضاء المدني العراقيدكتوراه524

دكتوراه525
 - 1964اإلعالم العربي في ظل المفهوم الديمقراطي ما بين عامي 

 دراسة تاريخية1991
محمد كامل الربيعينوال زغير عذاب

صالح مهدي عباسخليفة بدر مهديعفيف الدين اليافعي ومنهجه في كتابه مرآة الجنان وعبرة اليقظانماجستير526

محمد إبراهيم وحيد العزاويالمصائب واإلغاثة في القرآن والسنة دراسة تاريخيةماجستير527
عاطف عباس حمودي 

القيسي

عمر عبد هللا عبد العزيز الحيانيالجدل والحوار في القصص القرآني دراسة تاريخيةماجستير528
أسماء عواد عطية 

الدوري

دكتوراه529
موقف األمم المتحدة من سياسية التمييز العنصري في جنوب إفريقيا 

1946 - 1991
عبد الرزاق مطلك الفهدموفق هادي سالم الدفاعي

جالوي سلطان عبطان1958 - 1945التيارات الفكرية والسياسية في النجف األشرف ماجستير530
عالء حسين عبد األمير 

الرهيمي

علي عظم محمدجاسم محمد إبراهيم سعد اليساري1946 - 1867السيد أبو الحسن الموسوي األصفهاني دكتوراه531



رشيد عبد هللا الجميليتركي ناصر ذهبتطورات التشريعات القضائية في العهدين األموي والعباسيدكتوراه532

ماجستير533
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى تأليف العالمة الحافظ محب الدين 

(م1294 - 1218هـ )أحمد بن عبد هللا الطبري 
محمد جاسم المشهدانيمارد عبد الحسن الحسون

دكتوراه534
-الخليجية والخليجية - أثر مجلس التعاون الخليجي في العالقات العربية 

 الخليجية
مثنى عدنان قاسم

نشأت كامل محمد العاني 

العاني

دكتوراه535
- هـ 251)الهجويري أنموذجا )التصوف اإلسالمي في الدول الغزنوية 

((م1186 - 961 / 582
فراس مد هللا مجيد أحمد الدوري

ماجستير536
الحضانة القضائية للرسل والسفراء في التاريخ اإلسالمي حتى نهاية 

هـ247العصر العباسي األول 
خضير محمد آل خليفة

ميثم محمد رضا المظفر في حماية اآلثار العراقيةD125+البعد التاريخي والتراثيماجستير537
ناهض عبد الرزاق دفتر 

القيسي

خضير عباس الجميليخليل إبراهيم علي الزكروطالتطور التاريخي لعقوبة التعزير وطرق استيفائها في القضاء اإلسالميدكتوراه538

ماجستير539
/ هـ 497 - 447التنظيمات االقتصادية في العصر السلجوقي من 

م1103 - 1055
طالل حميد مراد الجواري

محمود فياض حمادي 

الزوبعي

عباس عبيد داودأثر اإلسالم في تطوير الخط العربي حتى نهاية العصر العباسيماجستير540
ناهض عبد الرزاق دفتر 

القيسي

عدنان علي الفراجيكمالة كمال محمدالصالت الفكرية بين الحجاز ومصر في القرنين األول والثاني للهجرةماجستير541

محمد كامل الربيعيحسين كريم حمودي الحميداويمحمد رضا بهلويماجستير542



نوري عزاوي حمود لطوف(م755 - 710/  هـ 138 - 92)النظام المالي والنقدي في األندلس دكتوراه543
محمد بشير حسن 

العامري

ماجستير544
الصراع بين السالجقة والغزنويين حتى نهاية عصر السلطان مسعود 

م1055/ هـ 447- م 1047- هـ 418الغزنوي 
رشيد عبد هللا الجميليعبد الستار خلف مهدي العكيدي

إبراهيم عبد هللا الفايز الشعيبيدراسة وتحقيق (م962/ هـ 351ت، )معجم الصحابة البن قانيء ماجستير545
جنان عبد الجليل 

الهموندي

ماجستير546
التواصل الحضاري العربي الفكري قبل اإلسالم وحتى عصر الرسول 

صلى هللا عليه وسلم
محمود تركي اللهيبيمحمود سعيد حوران

فرحان عباس فرحانالحياة الفكرية والعلمية في جبل عاملماجستير547
أسماء عواد عطية 

الدوري

عادل محمد عبد جاسم الفهداويهـ447األوراق المالية أحكامها ومقاديرها حتى سنة دكتوراه548
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

عماد عبد السالم رؤوفمصطفى سامي نافعرحلة المحبي إلى الديار المصريةماجستير549

محمد كامل الربيعيخليل جودة عبد الخفاجيالسيد محمد باقر الحكيم ودوره السياسي في العراقدكتوراه550

هيفاء عاصم محمد الطيارعبد الكريم هويدي عبد اإلبراهيميالحياة االجتماعية في بالد المغرب خالل عهد الفاطميماجستير551

محمد جاسم المشهدانيمجيد إسماعيل علي الفهداويهـ247- هـ 132القضاء اإلداري في العصر العباسي األول دكتوراه552

553
- دكتوراه 

ماجستير

 296النظام القضائي في بالد المغرب ومصر في عهد الدولة الفاطمية 

هـ567- 
خالد حمادي وادي ظاهر المشهداني

محمد المشهداني وعلي 

جمعة محارب



ماجستير554
الرقابة اإلدارية في النظام اإلداري اإلسالمي مقارنة مع القوانين 

الوضعية
خاشع المعاضيديلمى سعد هللا

ماجستير555

 إلى 56الكفاية واإلعالم فيمن ولي اليمن وسكنها في اإلسالم من ورقة

 للخزرجي موفق الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي 100ورقة

بكر بن الحسن بن علي بن وهاس الخزرجي الزبيدي الشافعي 

م1425/ هـ 813األنصاري المتوفى 

عبيد عطية حسن يوسف
أسماء عواد عطية 

الدوري

ماجستير556
الحياة السياسية والفكرية والعلمية واالجتماعية في جبل عامل القرنين 

السابع والثامن الهجريين
حسن عيسى الحكيمعبد الحسين موسى عبود

دكتوراه557
أثر السياسة اإليرانية على الخليج العربي بعد االنسحاب البريطاني 

1971 - 1979
عبد هللا الجورانينوري نايف عبد زكم التميمي

دكتوراه558
سياسية دولة اإلمارات العربية المتحدة تجاه منطقة الخليج العربي في 

عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
رعد رضا محمد خالد

عبد األمير محسن جبار 

األسدي

دكتوراه559
عالقات العراق مع المغرب العربي خالل فترة حرب الخليج األولى 

1980 - 1988
محمد كامل الربيعيحامد حميد كاظم الحسني

حسين أحمد سلمانجبار دشر عطيويمالمح القضاء اإلسالمي التاريخية مقارنة مع القضاء العراقي المعاصردكتوراه560

دكتوراه561

الحركة التجارية البحرية العربية اإلسالمية في المحيط الهندي منذ 

القرن السادس الميالدي إلى القرن التاسع / القرن األول الهجري 

القرن الخامس عشر الميالدي/ الهجري 

عطا سلمان جاسملطيف جاسم عبد هللا أبو الهيل الوائلي

خضير عباس الجميليمحمد جليل بخيتمشاهير الصحابة في اليمنماجستير562

دكتوراه563
الجوانب المالية واالقتصادية في تاريخ الرسل والملوك للطبري إلى 

هـ302سنة 
عادل عباس جّسام

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي



وجدان فريق عنادعبد الهادي نجم عبد هللا داودم1031 - 929/ هـ 422 - 316رسوم دار الخالفة في األندلس ماجستير564

ماجستير565
تأثير الجغرافيين المسلمين على الفكر الجغرافي األوربي في الفترة بني 

هـ9، 4القرنين 
مصطفى رمضان عمار

محمد المشهداني وعماد 

مطير مخلف السراي

رشيد عبد هللا الجميليعبد هللا محمود رجب سرحان المحمدي(بابل، طيبة، سبأ)دور المدن القديمة في قيام الحضارة وانهيارها ماجستير566

ماجستير567
آل الزينبي ودورهم في الحياة الفكرية أبان القرن الثالث وحتى القرن 

السادس الهجريين
عبد الهادي محمد عباسسمير عبود فرحان المحمدي

سعد مهدي جعفر الجبوري1981 - 1969موقف فرنسا من الصراع العربي الصهيوني دكتوراه568
عبد األمير محسن جبار 

األسدي

دكتوراه569
قرون من القرن األول الهجري 8الصيدلة عند العرب والمسلمين خالل 

(م1397- م 622/ هـ799 - 1)إلى القرن الثامن الهجري 
عطا سلمان جاسمزاهر محمد رشيد اآللوسي

محمد جاسم المشهدانيمحمد صالح جواد السامرائيابن سعد منهجه وموارده في كتابه الطبقات الكبرىدكتوراه570

وليد مطر حمد الجنابيالجذور التاريخية للسرقة الكبرى والقتل في الفقه اإلسالميدكتوراه571
 فواز زحلف جزاع 

الدليمي وعلي جمعة

ماجستير572
أثر المؤرخين والجغرافيين العرب في تطور مناهج الدراسات 

التاريخية والجغرافية المسعودي أنموذجا
محمد العربي العياد

 محمد جاسم المشهداني 

وعماد مطير خليف

دكتوراه573
/ هـ 5أغمات في العصر اإلسالمي منذ التحرير وحتى نهاية القرن 

م دراسة في أحوالها السياسية والحضارية11
حسين علي قيس محمد القيسي

حنان عبد الجليل محمد 

الهموندي

ماجستير574
السيرة السنية في السياسية المرضية محمد بن منال عثمان بن منال 

معروف الموصلي من علماء القرن الثاني عشر الهجري
محمد عبود الزبيديمازن زكي شافي العاني



صباح نور الدين رشيد اآلغا1991 - 1980دور تركيا في االستراتيجية األمريكية تجاه العراق دكتوراه575
عبد األمير محسن جبار 

األسدي

دكتوراه576
/ هـ 132األثر الفكري للتابعين في البصرة حتى نهاية الخالفة األموية 

م711
محمد جاسم المشهدانيعلي موسى حسين السوداني

خضير عباس الجميليفاضل مجبل علي الجميليالبينات في تاريخ القضاء العربي اإلسالميدكتوراه577

حسن عيسى الحكيمكاظم شامخ محسن الخزعليهـ ومنهجه وموارده في كتابه الرجال740ابن داود الحلي دكتوراه578

محمد جاسم المشهدانيعامر عمر سالممظاهر الحياة الثقافية في عهد األغالبةدكتوراه579

عدنان محبوبةعلي شمخي جبر الفتالوي1985 - 1904جعفر الخليلي ودوره الفكري واإلصالحي والصحفي ماجستير580

دكتوراه581
السيد محمد محمد صادق الصدر ودوره الفكري والسياسي في تاريخ 

م1999العراق المعاصر حتى 
محمد كامل الربيعيصالح عباس ناصر حسون الطائي

ماجستير582
أسرة ابن ابي الشوارب ودورهم في القضاء خالل العصر العباسي 

2003لسنة 
خالد حمادي وادي ظاهر المشهداني

مصلح حسن احمد 

الحديثي

حسين أحمد سلمانمحمد كريم صدام الطائيقواعد السلم من المنظور اإلسالمي والقانون الدوليدكتوراه583

عدنان محمد قاسمم1831 - 1816داود باشا وإصالحاته في العراق دكتوراه584
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

محمد جاسم المشهدانييوسف عباس عجب البيضانيحياة الصحابي الجليل جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا عنهماجستير585



ماجستير586

وأول من )القصد واألمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم 

إمالء الشيخ أبي عمر يوسف بن عبد النمري  (تكلم بالعربية باألمم

هـ463المتوفى  (القرطبي)

محمد جاسم المشهدانيمحمد مارد عبد الحسن الحسون

دكتوراه587
موقف العلماء المسلمين من التيارات المتطرفة حتى نهاية العصر 

العباسي
حسن عيسى الحكيمجواد كاظم شايب الجنابي

دكتوراه588

شرح مسند اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان لإلمام علي بن سلطان 

هـ من بداية مسند الشعبي إلى مسند عبد 1014محمد القاري المتوفى 

الكريم بن أمية

نبيلة عبد المنعم داودعمر قحطان عبد اللطيف العزاوي

محمد جاسم المشهدانيصباح حسن عيسى الطائيمنهج ابن هشام وموارده في كتابه السيرة النبويةدكتوراه589

ماجستير590
الجوانب السياسة واإلدارية واالقتصادية في أحاديث الرسول صلى هللا 

عليه وسلم مثلما أوردها اإلمام أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى
فالح علي حمود ظاهر الدليمي

زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

عادل تقي البلداويكريم مراد عاتي1945 - 1932القوانين واإلجراءات االقتصادية للوزرات العراقية دكتوراه591

محمد جاسم المشهدانيعبد الوهاب أحمد طعمةالجذور التاريخية لخشوع الكائنات من خالل القرآن الكريمماجستير592

ماجستير593
/ هـ 615 - 570الملك العادل أبو بكر بن نجم الدين بن أيوب األيوبي 

م1218 - 1174
رشيد عبد هللا الجميليأميمة قاسم يحيى محمد العبيدي

دكتوراه594
 - 92مدينة أستجة األندلسية دراسة في تاريخها السياسي والحضاري 

م1363 - 711/ هـ 662
كريم عجيل حسينجاسم محمد عباس المحمدي

مظفر شاكر الحيانيأنور عبد هللا صالح الجميليالعقوبات في الفقه اإلسالميدكتوراه595



ماجستير596
المسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن خطئه الجسيم بين الشريعة 

اإلسالمية والقانون المدني العراقي
سلمان لفتة الجبوري

مزبان خليل الجبروي 

ورد مقداد الحمداني

حسن عيسى الحكيمناصر حسين كاظم القرشيهـ547النفس عند أبي البركات البغدادي دكتوراه597

دكتوراه598
كتاب الحاوي في الطب ألبي بكر بن محمد بن زكريا الرزي المتوفى 

م933/ هـ 320
نبيلة عبد المنعم داودندوة عبد المجيد عبد العزيز

دكتوراه599
األخالق والقيم العربية في حركة الجهاد العربي اإلسالمي في 

م861 - 667/ هـ 247 - 41العصرين األموي والعباسي األول 
سهيلة مزبان حسنعالوي مزهر مزعل المسعودي

محمود تركي اللهيبيزينب أحمد نايف السعدونتاريخ التعليم وطبيعة نشاطه في الحجاز في العصر األمويماجستير600

ماجد محيي الفتالويعبد الرضا عليوي سعيد عوضم1968 - 1958األوضاع العامة في لواء الحلة ماجستير601

معاذ عبد العليم السعديفيصل مخلف محمد الدليميالقضاء والقضاة في البحرين من صدر اإلسالم حتى العصر العباسيدكتوراه602

رشيد عبد هللا الجميليفواز حسن محيسن القيسيجهود المسلمين في آسيا الصغرى في مواجهة الحمالت الصليبيةماجستير603

شاكر محمود عبد المنعمطه عفان الحمدانيمنهج وموارد اإلمام النووي رحمه هللا في كتابه تهذيب األسماء واللغاتدكتوراه604

اإلدارة والمالية في عصر النبوة والخالفة الراشدةماجستير605
رعد عبد اللطيف مهدي الحيالي 

الحسني
محمود تركي اللهيبي













محمد 

جاسم 

المشهداني



المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

أهل الكساء عليهم السالم فضلهم ومكانتهم في اإلسالمدكتوراه606
أنس محمد جاسم المشهداني 

الحسيني
حسن عيسى الحكيم

شاكر محمود عبد المنعمأحمد صالح نجيبالوصايا والنصائح السياسية من األحاديث والسنة النبويةدكتوراه607

شعبان عبد هللا سعيد المزوريالفالح في والية الموصل في النصف الثاني من القرن التاسع عشردكتوراه608
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

سوران حبيب كريم سليمهـ232هـ إلى 132الجيش العباسي ونشاطه العسكري من ماجستير609
محمود فياض حمادي 

الزوبعي

دكتوراه610
الجوانب االقتصادية والمالية في بالد الشام في العصر العباسي األول 

هـ247 - 132
عباس فاضل رحيم علي القدسي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

عبد الهادي محمد عباسمحمد رجب بكري الكبيسيهـ656 - 1تطور مركز القاضي عبر التاريخ العربي اإلسالمي دكتوراه611

دكتوراه612
اإلمام بن حزم الظاهري وموقفه تجاه كتابي التوراة واإلنجيل في كتابه 

الفصل والملل واألهواء والنحل
خضير عباس الجميليفائق محمد عمر حبيب العاني

محمد سكير الشمري1968 - 1944الحياة النيابية في لبنان دكتوراه613
نشأت كامل محمد 

العاني العاني

مشعان عبد هللا حسين القيسيالموارد المالية عند ابن كثير في كتابه البداية والنهايةماجستير614
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

2008رسائل وأطاريح سنة 



أحمد حبتر غريبهـ529 - 512الخليفة العباسي المسترشد باهلل دكتوراه615
غانم هاشم خضير 

السلطاني

دكتوراه616
الفكر السوقي في حروب التحرير العربية اإلسالمية في شمل إفريقيا 

هـ90حتى 
عادل كامل سلمان العاني

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

دكتوراه617
العصر العباسي  (الخالفة العباسية أنموذجا)نظرية الحكم في اإلسالم 

م846/ هـ 232- م 749/ هـ 132األول 
محمد جاسم المشهدانيحمدية عبد العزيز الفياض

ماجستير618
- هـ 145دور القضاء في تحقيق العدالة في العصر العباسي من 

م956- م 760/ هـ 343
جّسام محمد عبد  العسافي

فاروق عبد الرزاق 

حسين اآللوسي

دكتوراه619
هـ في الكتب 160المرويات التاريخية عند اإلمام شعبة بن الحجاج 

الستة
عمر علي حسين العيساوي

مكي حسين حمدان 

الكبيسي

ماجستير620

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام جعفر بن أبي يحيى الحسن 

بن نجيب الدين بن زكريا يحيى بن الحسن الهذلي المعروف بالمحقق 

هـ676الحلي 

صالح مهدي عباسطه عبد الجبار حسين

خالد عيادة حمود الفهداوي1991 - 1970السعودية - العالقات السياسية السورية دكتوراه621
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

دكتوراه622
جمهرة اإلسالم ذات النثر والنظام تأليف الشيخ الفقيه أمين الدين أبي 

م1229/ هـ 622الغنائم مسلم بن محمود الشيزري المتوفى بعد سنة 
نبيلة عبد المنعم داودوليد جاسم عباس الزبيدي

خضير عباس الجميليصالح أحمد خلف محمد الحلبوسيدور الضريبة المالية ألهل الذمة في االقتصاد اإلسالميدكتوراه623

إخالص عباس عيدانمنهج وموارد المؤرخ أبو شامة في كتابه الروضتين في أخبار الدولتيندكتوراه624
زكية حسن إبراهيم 

الدليمي



محمد جاسم المشهدانيأحمد حسين محمودمعركة الجسر وشهداء الصحابة فيهاماجستير625

محمد كامل الربيعيعماد مجيد عبد الهر1990 - 1968تطور إنتاج الطاقة في منطقة الخليج العربي دكتوراه626

عامر فياض عبد عليم1932 - 1930جريدة صدى العهد ماجستير627
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

أحمد محمد علي الحوريثياألحكام العقلية عند المعتزلة ومباديء القانون الطبيعي في الفكر الغربيدكتوراه628
موفق سالم نوري 

الجوادي

ماجستير629
أثر القضية الكردية على العالقات العراقية اإليرانية في عهد الملك 

1933 - 1921فيصل األول 
ياسين خالد حسنمحسن عزيز أحمد

خالد حسين ناعم الخزرجيالمسؤولية الجزائية لالغتصاب تاريخا وفقها وقضاءماجستير630

 موفق علي عبيد 

الجبوري ومزبان خليل 

الجبوري

خليل حسن الزركانيمنذر عريبيهـ656- هـ 132عمارة المساكن في التراث العربي ماجستير631

شيبان الراويرافع حميد سالم النوفلالقوانين المدنية العراقية القديمة وأثرها في المجتمع العراقي القديمماجستير632

ماجستير633
أهل الذمة في المغرب األقصى من الفتح اإلسالمي حتى نهاية دولة 

الموحدين
علي فليح عبد هللا الصميدعي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

محمد جاسم المشهدانيأحمد تركي فارسالعدالة االجتماعية في عصر النبوةماجستير634

عادل تقي عبد البلداويسعدي يونس زاير السوداني1923 - 1922الحزب الحر العراقي دكتوراه635



دكتوراه636
المؤرخ القرشي وكتابه الجواهر المضية في طبقات الحنفية دراسة في 

منهجه وموارده
إيمان عباس عيدان

زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

ماجستير637
المرويات التاريخية في كتاب المصنف للشيخ عبد الرزاق بن همام 

هـ211 - 126الصنعاني الحميري 
عبد المنعم جاسم محمد

عبد الرزاق علي 

االنباري

ماجستير638
بنو معافر في األندلس ودورهم السياسي والقضائي حتى نهاية القرن 

الرابع الهجري
كريم عجيل حسينتوفيق عبد الرحمن عبيد

دكتوراه639
مبدأ عقد البيع دراسة مقارنة بين القوانين العراقية القديمة والشريعة 

اإلسالمية والقوانين العراقية النافذة
عبد هادي نصي سهيل الجنابي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

حسن عيسى الحكيمحسن ظاهر حسن ملحماألمثال العربية ومدلوالتها التاريخية في كتاب نهج البالغةدكتوراه640

باسم سلمان محمود العانيالكتابة التاريخية في القرن السادس الهجري في بغدادماجستير641
ظمياء محمد عباس 

السامرائي

حسين فرحان جاسم العكيدي1948 - 1917موقف اإلتحاد السوفييتي من القضية الفلسطينية ماجستير642
نشأت كامل محمد 

العاني العاني

جمال سعد نوفان1981 حتى اغتيال السادات 1978مصر من اتفاق كامب ديفيد ماجستير643
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

خولة عيسى الفاضلييحيى رمزي محسنموارد ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البالغةدكتوراه644

ماجستير645
التنبيه في الفقه الشافعي كتاب البيوع للشيخ أبي إسحق إبراهيم علي 

م1083 - 1003/ هـ 476 - 393الفيروزآبادي الشيرازي 

زرار فقي خضر محمد أمين 

خشناو
خليل حسن الزركاني

هادي مسير الربيعيسليمان بن كثير الخزاعي ودوره في الدعوة العباسيةماجستير646
أسماء عواد عطية 

الدوري



دكتوراه647
أثر العرب والفكري والحضاري على إقليم الخالفة الشرقية في العصر 

م861 / 247- م 749/ هـ 132العباسي األول 
محمد جاسم المشهدانيبادع علوان بهلول الجبوري

حاتم محسن جبر البديري1991 - 1961السورية - العالقات التركية دكتوراه648
عبد األمير محسن جبار 

األسدي

عبد الهادي صالح نجيب العانيحقوق المرأة في قوانين العراق القديمدكتوراه649
 عبد القادر الشيخلي 

وعلي المشهداني

دكتوراه650
سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه قطر وانعكاساتها عل النظام 

2003 - 1971السياسي في المملكة العربية السعودية 
محمد كامل الربيعيرافد أحمد محمد أمين العاني

عالء طه ياسينلقاء علي أحمد النقيب1938 - 1876 (المجلس الوطني التركي الكبير)البرلمان التركي ماجستير651

عوديشو ملكو أشيثاالدراسات اللغوية اآلشورية القديمة والمعاصرةماجستير652
عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي

محمد هاشم خويطر1988 - 1932السعودية من - العالقات اإليرانية دكتوراه653
عبد األمير محسن جبار 

األسدي

طارق نافع الحمدانيغازي كريم خليفة1962 - 1954الثورة الجزائرية والموقف العربي منها دكتوراه654

محمد جاسم المشهدانيعبد الكريم محمد علوان أحمدمفهوم العدالة وتطبيقاتها في فكر آل البيت عليهم السالمماجستير655

حسين أحمد سلمانرعد حميد إسماعيل الجبوريالتشريعات والقوانين بالحضارات القديمة مقارنة مع الشريعة اإلسالميةدكتوراه656

دكتوراه657
األثمار الجنية في أسماء الحنفية تأليف علي بن سلكطان محمد القاري 

م1605/ هـ 1014
صالح مهدي عباسعبد المحسن عبد هللا أحمد



دكتوراه658
الجوانب السياسية والعسكرية في كتاب المنتظم البن الجوزي في 

عصر صدر اإلسالم
خولة عيسى الفاضليخالد هاشم محمد سرحان العبدلي

ماجستير659

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة لجمال الدين 

هـ دراسة 718محمد بن إبراهيم بن يحيى الوطواط الكتبي المتوفى 

(التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر)وتحقيق لألبواب 

أنس ماجد شاحوذ علي ساجر 

الرفاعي
نبيلة عبد المنعم داود

دكتوراه660
 - 1945الفكر السياسي لألحزاب والحركات العثمانية في العراق 

1968
محمد كامل الربيعيزهير عبد الجبار محمد

ماجستير661
عقود الزواج في قوانين حضارة بالد الرافدين والشريعة اإلسالمية 

الغراء
صبيحة محمد حافظ العبيدي

 عبد القادر الشيخلي 

وساجر ناصر الجبوري

مزاحم عبد الجبار حسنالحرية بين الشرائع والقواني القديمة والشريعة اإلسالمية السمحاءدكتوراه662
عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي

دكتوراه663
الفكر الثوري وتطبيقاته آلل البيت خالل العصرين األموي والعباسي 

م864 - 680/ هـ 250 - 61
محمد جاسم المشهدانيعادل جبار عبود الساعدي

مآرب عادل خليلتولي المراة للوظائف العامة في الشريعة اإلسالميةماجستير664

 حمدان عبد المجيد 

الكبيسي ومحي هالل 

السرحان

دكتوراه665
الجذور التاريخية إلحياء ذكرى استشهاد اإلمام الحسين عليه السالم في 

التراث العربي اإلسالمي
فائز قاسم مفتن الربيعي

 محمد جاسم المشهداني 

وخليل حسن الزركاني

معاذ عبد العليم السعديإياد جاسم محمد السيف العانينظام تعدد الزوجات في الشرائع العراقية القديمة والشريعة اإلسالميةماجستير666

ماجستير667
الحرب الباردة وموقف الواليات المتحدة واإلتحاد السوفييتي من 

1973 - 1947الصراع العربي اإلسرائيلي 
سركوت علي الجاف

عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف



ماجستير668
تطور اإلدارة الكمركية في العراق وأثرها في مكافحة التهريب منذ 

م1931العصور اإلسالمية وحتى 
طارق نافع الحمدانيعبد الستار جبار شاكر العاني

دكتوراه669
جهود العلماء العرب في تصنيف العلوم دراسة تاريخية مقارنة مع 

جهود علماء الغرب
نبيلة عبد المنعم داودرعد ناجي العبود

محمد جاسم المشهدانيعدنان حمدان خضيرجابر بن زيد األسدي سيرته الذاتية والعلميةماجستير670

خضير عباس الجميليفاضل مجبل علي الجميليالبينات في تاريخ القضاء العربي اإلسالميدكتوراه671

دكتوراه672
 - 1250/ هـ 923 - 648نظام الحكم واإلدارة في عصر المماليك 

م1517

قحطان محمد صالح عبد الرحمن 

الهيتي
رشيد عبد هللا الجميلي

رشيد عبد هللا الجميليحاتم فزع شنيترهـ691 - 492أثر العلماء المسلمين في مقاومة الغزو الصليبي دكتوراه673

دكتوراه674
تطور مفهوم ملكية األرضي الزراعية بين القوانين العراقية القديمة 

والشريعة اإلسالمية السمحاء

حمدي حسين علوان شالش 

التميمي

ناهض عبد الرزاق دفتر 

القيسي

علي عودة عبد الجليلعالقات الجوار في الدولة العربية اإلسالمية وتأثيراتها على الدياناتدكتوراه675
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

دكتوراه676
تاريخ أحكام المفقود واألسير والغائب في الشريعة اإلسالمية والقانون 

العراقي
ذكرى عبد الهادي توفيق

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير677
اإلفريقية بعد انتهاء الحرب الباردة وبدء عملية - العالقات اإلسرائيلية 

التسوية في الشرق األوسط
عماد مطير خليفضو عمارة التائب

كمال مظهر أحمدراهي مزهر عبد1968 - 1919مسعود محمد ودوره السياسي واإلداري في العراق دكتوراه678



دكتوراه679
 - 447معوقات تطور االقتصاد في الدولة العربية اإلسالمية من 

م1194 - 1055/ هـ 590
ماجد عبد حمزة

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

محمود سلمان عبد هللاالدعوة العباسية وأثرها في سك نقود الشرق اإلسالميماجستير680
قحطان عبد الستار 

الحديثي

ماجستير681
هـ سيرته ودوره السياسي واالجتماعي 52أبو أيوب األنصاري 

والفكري
خالد شاحوذ حميد الكربولي

عبد الستار مطلق 

درويش

عبد حسين عبد محسن سوسة1990 - 1970التطورات السياسية لمشكلة الصحراء الغربية دكتوراه682
عبد الرحيم ذنون 

الحديثي

محمود تركي اللهيبيجبار سعود عبد المساريالصحابي الجليل النعمان بن مقرن المزني وأثره في خدمة اإلسالمماجستير683

دكتوراه684
 - 1839التطور التاريخي للصراعات السياسية واالجتماعية في اليمن 

م1962
ياسين محمد حسين العاني

نشأت كامل محمد 

العاني العاني

حيدر طارق عبد الستاراألدب الدبلوماسي في مؤلفات الدبلوماسيين العراقييندكتوراه685
نوري عبد الحميد خليل 

العاني

دكتوراه686
الجوانب المالية واالقتصادية في كتابات الشيخ الطوسي دراسة 

م1067/ هـ 460تاريخية 
خولة عيسى الفاضليياس خضر حسين الساعدي

محمد جاسم المشهدانيدوبان رجب يوسفمدينة بصرى دورها الحضاري والسياسي قبل اإلسالمماجستير687

ماجستير688
هـ لمؤلفه محمد بن طركان 681مختصر وفيات األعيان البن خلكان 

(تقريب القرن السابع الهجري)العكة األندلسي 
نبيلة عبد المنعم داودفالح حسن مطر

دكتوراه689
م 833/  هـ 218الجوانب المالية واالقتصادية عند ابن هشام المتوفى 

في كتابه السيرة النبوية
فائزة عباس كاظم المهداوي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي



ماجستير690
عالقات الصومال مع دول الجوار والدول العظمى بعد الحرب العامية 

م1993الثانية حتى عام 
شاكر محمود مهدي

نشأت كامل محمد 

العاني العاني

خالد حسن جمعةهيثم عبد الحميد حسين1973 - 1967السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي دكتوراه691

محمد خضير عباسالصحابة في البحريندكتوراه692
قحطان عبد الستار 

الحديثي

دكتوراه693
 358الحياة االقتصادية واالجتماعية في مصر في عهد الدولة الفاطمية 

م1171 - 968/ هـ 567- 
عبد الخالق حسين أحمد

محمد بشير حسن 

العامري

محمد أحمد سلطان الجبوريالكوكب الفلك الزهري في مناقب الحسن البصري لمؤلف مجهولماجستير694
ظمياء محمد عباس 

السامرائي

ماجستير695
التعليم في الحضارة العراقية القديمة والحضارة العربية اإلسالمية إلى 

نهاية العصر العباسي األول
هيثم عادل عبود

 عبد القادر الشيخلي 

وضياء يوسف معروف

حميد مطر حمد الجنابيم946 - 750/ هـ 343 - 132النقود العباسية منذ ماجستير696
ناهض عبد الرزاق دفتر 

القيسي

قبس ناطق محمد الدليميحسين أحمد جّسام النداوي1991 - 1969الليبية - العالقات األمريكية ماجستير697

موفق مهذول محمد شاهين الطائيقانون أورنموماجستير698
عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي

حميد أحمد شرنيطالمرويات التاريخية لإلمام الغزالي رحمه هللا في كتابه إحياء علوم الديندكتوراه699
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير700
م في التاريخ العربي 736/ هـ 118دور عبادة بن نسي الكندي 

اإلسالمي
طارق طه حّماد

فاروق عبد الرزاق 

حسين اآللوسي



ماجستير701
الحياة االجتماعية في لواء الحلة خالل مرحلة االنتداب البريطاني 

1920 - 1932
ستار نوري العبوديأحمد عبد الصاحب الناجي

1943 - 1921اإليطالية - العالقات العراقية دكتوراه702
عصام خليل محمد إبراهيم 

الصالحي

نوري عبد الحميد خليل 

العاني

دكتوراه703
تذكرة الخواص من األمة بذكر خصائص األئمة لشمس الدين أبي 

م1256/ هـ 654 (سبط بن الجوزي)المظفر يوسف بن عبد هللا 
حسن عيسى الحكيمسلمان باقر حبيب الخفاجي

حسن مجيد العبيديخالد يعقوب يوسف الظاهريآراء إبراهيم بن سيار النظام في الفلسفة والكالمماجستير704

ماجستير705
المساجد في بالد المغرب وأثرها على الحياة الفكرية والسياسية في 

عهدي المرابطين والموحدين
صباح إبراهيم الشيخليفاضل عباس محمد علي الدفاعي

حسين نهير فجر الخالدي1991 - 1945صراع القوى العظمى واإلقليمية حول الصوما ماجستير706
ستار جبار حسين 

الجابري

دكتوراه707
الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة تأليف شمس الدين محمد بن 

هـ902عبد الرحمن السخاوي 
محمد عبود الزبيديمحمد كريم محمد الجميلي

عبد الرضا كامل محمدفتاح عزيز محمد أمينالجوانب االجتماعية في كتابات ابن تغري برديدكتوراه708

محمد عجاج جرجيس الجميلينموذج تحطيط وبناء العواصم اآلشورية األربعةدكتوراه709
عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي

دكتوراه710
قاضي الجماعة في عصر اإلمارة في األندلس ودوره السياسي 

هـ316- هـ 138والفكري واالجتماعي 
عبد زعال صالح العلواني

فاروق عبد الرزاق 

حسين اآللوسي

دكتوراه711
 -10أصحاب اإلمام علي عليه السالم وفكرهم السياسي خالل المدة من 

م660 - 631/ هـ 40 
محمد جاسم المشهدانيعبد الستار علي طعمة



دكتوراه712
 - 1892علي عبد اللطيف أحمد حياته ودوره السياسي في السودان 

1948
سرحان غالم حسينأحمد جبار عنفوص العتابي

جليل عباس عليانتخاب الحاكم بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الدوليةماجستير713
أسماء عواد عطية 

الدوري

ماجستير714
تواريخ مصر والشام وحلب والقدس وبغداد واليمن وسائر بالد العباد 

(لمؤلف مجهول)
محمد نوري محمود العزاوي

ظمياء محمد عباس 

السامرائي

دكتوراه715
األخالق قاعدة لمنهج التربية والتعليم عند الفالسفة العرب والمسلمين 

(ابن خلود أنوذجا)
حسن عيسى الحكيممحمد جواد عبد الحسن الحساني

ماجستير716
هـ 68المرويات التاريخية لعبد هللا بن عباس رضي هللا عنه المتوفى 

في كتب الحديث التسعة
سهيلة مزبان حسنحاتم حامد سلمان الراوي

دكتوراه717
الصراع الدولي على الصومال وموقف القوى الوطنية الصومالية 

1945 - 1958
ليث محمود شكر

عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

ماجستير718

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة تأليف محمد بن 

إبراهيم بن يحيى بن علي األنصاري الكتبي المعروف بالوطواط 

األول والثاني والثالث )هـ دراسة وتحقيق لألبواب 718المتوفى 

(والرابع

عبد الحليم عبد الرحمن عمر 

المشهداني
نبيلة عبد المنعم داود

ماجستير719
الخميس في أحوال أنفس نفيس تأليف الشيخ حسين بن محمد بن الحسن 

هـ966الديار بكري المتوفى 
محمد عباس برايم

ظمياء محمد عباس 

السامرائي

ماجستير720

الخميس في أحوال أنفس نفيس تأليف الشيخ حسين بن محمد بن الحسن 

هـ دراسة وتحقيق من بقية أخبار إبراهيم 966الديار بكري المتوفى 

110 ذكر حمزة رضي هللا عنه الورقة 71عليه السالم الورقة 

محفوظ حبيب داود
ظمياء محمد عباس 

السامرائي



دكتوراه721
الجوانب اإلدارية والمالية في كتاب شرح نهج البالغة البن أبي الحديد 

م1258/ هـ 656
خولة عيسى الفاضليصهيب محمد ناصر

حسن مجيد العبيديحامد محمد علي المدنيالفلسفة السياسية عند الفيلسوف ابن باجةماجستير722

محمود تركي اللهيبيفالح فياض حمادي الزوبعيالصحابي الجليل أسيد بن حضير وأثره في خدمة اإلسالمماجستير723

نبيلة عبد المنعم داودعلي حسين عويش الزيديعلوم الحياة في رسائل اخوان الصفادكتوراه724

جاسم محمد حسين التميمي1980 - 1968الوضع االقتصادي في العراق دكتوراه725
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف























المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

عودة علي حسين السامرائيهـ125- هـ 13تاريخ المبرزين من فقهاء التابعين دكتوراه726
 خالد رشيد الجميلي 

وعدنان علي الفراجي

ماجستير727
األب أنستاس ماري الكرملي حياته ودوره الثقافي والفكري في تاريخ 

1947 - 1866العراق 

كريم عبد الحسين فرج سلمان 

يالغراوي
طارق نافع الحمدان 

ماجستير728
الوزير الفاطمي بدر الدين الجمالي وأثره السياسي والعسكري في مصر 

م1093/ هـ 487- م 1013/ هـ 407والشام 
جمال حماد عرميط الدليمي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير729
الدور السياسي والعسكري للقبائل العربية في الخليج العرب في عصر 

صدر اإلسالم
حسين علي عبود الناصري

فاضل كاظم صادق 

العبادي

محمد عباس عيدانمنهج وموارد الصفدي في كتابه أعيان العصر وأعوان النصردكتوراه730
زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

رياض عدنان الحيدرياألثر القانوني ألسرى الحرب في التراث اإلسالمي واالتفاقيات الدوليةماجستير731
 كريم مزعل الساعدي 

ومحمد جاسم المشهداني

أحمد محمد حمد المشهدانيالتحوالت السياسية في مصر خالل القرن السادس الهجريماجستير732
عدنان علي كرموش 

الفراجي

محمد جاسم المشهدانيعلي ياسين المشهدانيسيرة بني هاشم من خالل كتاب تاريخ دمشق البن عساكردكتوراه733

دكتوراه734
/ هـ 923 - 648النظام المالي والنقدي في مصر خالل عهد المماليك 

م1517 - 1250
خولة عيسى الفاضليصفاء الدين يونس عزيز السراج

2009رسائل وأطاريح سنة 



عدي أسعد خماس2008 - 1961اإلفريقية جنوب إفريقيا أنموذجا - العالقات العراقية ماجستير735
عبد السالم إبراهيم داود 

البغدادي

ماجستير736
هـ 41 - 11الخالفة الراشدة وأثرها في السياسة لشعية والقضائية من 

دراسة تاريخية شرعية قضائية

هشام عبد الملك عبد اللطيف 

الصميدعي
محمد جاسم المشهداني

عبد السالم عبد الواحد العزاويتاريخ التدوين القانوني في الريعة اإلسالميةدكتوراه737
فاروق عبد الرزاق 

حسين اآللوسي

ماجستير738
 - 1975اإليرانية - اتفاقية الجزائر وأثرها على العالقات العراقية 

1979
محمد كامل الربيعيعلي كاظم لفتة

دكتوراه739
الدور الدبلوماسي لجامعة الدول العربية في الحرب األهلية اللبنانية 

1975 - 1989
خالد حسن جمعةعبد السالم محمد مهدي السعدي

ماجستير740
هـ وجهوده في تاريخ 177القاضي شريك بن عبد هللا الكوفي المتوفى 

القضاء اإلسالمي
خضير عباس الجميليقيس جياد جاسم الكرغولي

محمد جاسم المشهدانيعبد الرحيم حسين سعيد الخالديأبو نعيم األصبهاني وموارده في كتابه معرفة الصحابةدكتوراه741

محمد جاسم المشهدانيجهاد أحمد عبد هللاالسوق العسكري العربي اإلسالمي في معركة عين جالوتدكتوراه742

دكتوراه743
 - 968/ هـ 567 - 358النظام القضائي في مصر في العصر الفاطمي 

م1171
جواد كاظم حسن الالمي

غانم هاشم خضير 

السلطاني

دكتوراه744
المقاومة اإلسالمية للصليبيين في الجزيرة الفراتية وبالد الشام حتى 

م1173/ هـ 569

عالء عبد الحسين سيد علوان 

العقابي
محمد جاسم المشهداني

محمد جاسم المشهدانيعادل زامل الكنانيالشريف الرضي وأثره السياسي والثقافيماجستير745

محمد جاسم المشهدانيناجي حسن محسن الذهبيالشجاعة وأثرها في الحياة العربية قبل اإلسالم في شبه الجزيرة العربيةماجستير746



دكتوراه747
قبائل مذحج ودورها السياسي واالجتماعي حتى العصر األموي 

(م749/ هـ 132)
حسين علي محفوظرشاد عبد الرزاق اإلبراهيمي

دكتوراه748
الدور الوطني للمرجعية الدينية في تاريخ العراق الحديث والمعاصر 

1900 - 1968
محمد كامل الربيعيصالح مهدي علي الفضلي

ماجستير749
 - 1934اإليراني - موقف الصحافة العربية من الخالف العراقي 

1937
محمد كامل الربيعيعبد الباسط عباس محمد

دكتوراه750
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب السنن الكبرى لإلمام البيهقي 

هـ458
محمد عبد الحسن جواد الجبوري

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير751

الجوانب االقتصادية في كتاب اإلفادة واالعتبار في األمور المشاهدة 

والحوادث المعاينة في أرض مصر لعبد اللطيف البغدادي المتوفى 

م1231/ هـ 626

محمود شاكر محمود الدوسري 

الهيتي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

طارق نافع الحمدانيخالد رديف أحمد العبيدي1946 - 1921في العراق  (المحافظات)نظام إدارة األلوية دكتوراه752

رواء حمزة يوسفم1097 - 750/ هـ 490 - 132الحياة االجتماعية في دمشق ماجستير753
فراس سليم حياوي 

السامرائي

خالد حسن جمعةشاكر محمود راضيالتغلغل الصهيوني في دول أمريكا الالتينيةماجستير754

محي هالل السرحانصالح عبد الوهاب عبد الباقيالعقد االجتماعي اإلسالمي البيعة ونشأة نظام الحكم في اإلسالمدكتوراه755

دكتوراه756
السوق العسكري اإلسالمي في العراق وحتى معركة نهاوند فتح الفتوح 

م641/ هـ 21
محمد جاسم المشهدانيمحمد كطافة الفريجي

ماجستير757
الجزء الثامن من تاريخ هالل بن المحسن بن إبراهيم الصابي الكاتب 

هـ448المتوفى 
محمد جاسم المشهدانيطيف خالد صبري المفرجي



دكتوراه758
 - 1170/ هـ 637 - 564ابن المستوفي ومنهجه في تاريخ أربل 

م1239
دريد عبد القادر نوريحمزة طاهر محمد الشوشي

محمد جاسم المشهدانيسميرة حسن عطيةالجغرافي العربي ابن فضل هللا العمري سيرته ونسخة المخطوطةدكتوراه759

ماجستير760
رفع القدر في التوسل بأهل بدر تأليف عبد الرحمن األزهري المعروف 

بالقباني
محمد جاسم المشهدانيمحمود عارف إبراهيم

محمد جاسم المشهدانيحميد مشوح غربي الدليميخالفة عبد الملك بن مروان من كتاب البداية والنهايةماجستير761

ماجستير762

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة تأليف محمد بن 

إبراهيم بن يحيى بن علي األنصاري الكتبي المعروف بالوطواط 

(الخامس، السادس، السابع، الثامن)هـ األبواب 718المتوفى 

نبيلة عبد المنعم داودحلمي نافع إبراهيم

محمد جاسم المشهدانيكريم محمد أموجر الساعديهـ500نشأة وتطور علم النفس في اإلسالم حتى ماجستير763

دكتوراه764
ا لإلسرائيلي - سياسة أوربا الخارجية أزاء النزاع الصراع العربي 

1963 - 1982
عصام علي حسين العبيدي

عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

دكتوراه765
الصالت العلمية بين العراق وبالد الشام بين القرنين الثامن والعاشر 

الهجريين

عبد الحسين موسى عبود 

الموسوي
حسن عيسى الحكيم

حسن عيسى الحكيممحمد رضا سلمان والي الشافعيكميل بن زياد النخعي سيرته ورواياته للحديثماجستير766

طارق نافع الحمدانيفاضل شهاب أحمدم1968م لغاية 1937القوى النهرية والبحرية العراقية منذ التأسيس دكتوراه767



محمد جاسم المشهدانيحسين كاظم خيون التميميم1232 - 1179/ هـ 630 - 575المؤرخ ابن أبي طي الحلبي دكتوراه768

محمود تركي اللهيبيعبد الكريم عبود رمضان الدليميالمرويات التاريخية ألحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم في األحكامماجستير769

دكتوراه770
جريمة القتل العمد وعقوبتها في القانون الوضعي المصري كأنموذج 

والشريعة اإلسالمية دراسة تاريخية قانونية
محمد جاسم المشهدانيجالل نوري فشاخ

دكتوراه771

الدراسات السكانية عند البلدانيين العرب من القرن الثالث الهجري إلى 

القرن التاسع الميالدي إلى القرن الرابع عشر / القرن الثامن الهجري 

الميالدي

خليل حسن الزركانيموفق سامي توفيق النجم

محمد جاسم المشهدانيربحان شويط إسماعيلمحمد بن أبي بكر الصديق رضي هللا عنهماماجستير772

دكتوراه773

كتاب طبقات خرقة الصوفية المسمى ترياق المحبين في طبقات خرقة 

المشايخ العارفين لتقي الدين عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطي 

م1343/هـ 744المتوفى 

وليد غازي عبد العزيز المشهداني
عبد الهادي محمد عباس 

 المحمدي

خالد رجب عبد الرزاقالتشريع في القرآن الكريم في العصر المدنيماجستير774
عدنان علي كرموش 

الفراجي

دكتوراه775

والرقة كما ذكرها ابن  (مدينة السالم)مدن طريق الفرات بين بغداد 

دراسة في الجغرافية التاريخية )خرداذبة في كتابه المسالك والممالك 

حتى القرن الرابع الهجري

عماد عبد السالم رؤوفعباس جاسم محمد الدليمي

محمد كامل الربيعيعلي عكال حمود الجميلي1991 - 1980سياسة جمهورية روسيا تجاه جمهوريات آسيا الوسطى ماجستير776

دكتوراه777
السوق العسكري العربي اإلسالمي في معارك فتح األندلس وما بعدها 

هـ114 - 91
محمد جاسم المشهدانيطالب محمد حمدان القره غولي



طارق نافع الحمدانيمحسن محمد محسن الحلفي1970 - 1962موقف مصر من الثورة اليمنية دكتوراه778

دكتوراه779
رسالة في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة ومن جاء بعدهم أبو 

م1064/ هـ 456محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري األندلسي 
نبيلة عبد المنعم داودياسر محمد ياسين البدري

ليث شاكر محمود رشيدعشتار عبد اإلله فاضلم632 - 622/ هـ 11 - 1المكاتبات السياسية في عصر الرسالة من ماجستير780

محمد جاسم المشهدانيكاظم حميد شرهان المحمداويوالية النظر في المظالم في التاريخ اإلسالميماجستير781

مهند حسين علي يوسف الشام1816 - 1744الخالف بين الدولة العثمانية وآل سعود دكتوراه782
مؤيد محمود حمد 

المشهداني

دكتوراه783
 - 132الفكر الجغرافي للرحالة المسلمين خالل العصور العباسية 

م1258 - 749/ هـ 656

محمد جالل عبد المجيد حسون 

الشيخلي
رشيد عبد هللا الجميلي

حيدر خضير رشيد الدليميدور المدرسة القادرية في الحركة الفكرية في القرن الخامس الهجريدكتوراه784
محمود فياض حمادي 

الزوبعي

ماجستير785
الشيخ محمد رضا المظفر دراسة في جهوده الفكرية وآرائه اإلصالحية 

1904 - 1964
علي عظمرفعت لفتة كاظم

محمد كامل الربيعيفارس إبراهيم الكاتبحلف بغداد في صحيفة الزمانماجستير786

محمد كامل الربيعيعصام محمد أحمد السلوم1912المصرية حتى - العالقات المغربية ماجستير787

علي ناصر حسيننوار كشيش محمد الزبيدي1968 - 1958تطور التعليم في العراق من دكتوراه788



عمر موفق عبد الواحد1945 - 1939النشاط العسكري األلماني خالل الحرب العالمية الثانية ماجستير789
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

محمد جاسم المشهدانيرحيم خلف عكلةم1022 - 947/ هـ 413 - 336الشيخ المفيد حياته ومكانته العلمية دكتوراه790

1948دور الصحافة العراقية في وثبة كانون الثاني دكتوراه791
عبد الوهاب كاظم محمود 

المشهداني

أميرة حسين محمود 

الكريمي

كاظم ستر خلفرعد غالب غائب النداويموارد بحشل في تاريخ واسطدكتوراه792

التحكيم ودوره في فض المنازعات في التاريخ العربي اإلسالميماجستير793
هشام عبد الكريم عبد علي 

العزاوي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

عبد الكريم علي الفدعممنهج الكندي وموارده في كتابي الوالة والقضاةماجستير794
عبد الهادي محمد عباس 

 المحمدي

محمود صالح محمودالجذور التاريخية للعرف وأثره في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيماجستير795
فاروق عبد الرزاق 

حسين اآللوسي

ماجستير796
معن السيرة النبوية في كتابه تاريخ 1175/ هـ 571موارد ابن عساكر 

دمشق
محمد جاسم المشهدانيشالل فياض حمادي الزوبعي

ماجستير797
علماء النجف المجددون ودورهم في التقريب بيمن مذاهب الميلمين 

م1980 - 1920/ هـ 1400 - 1339
حسن عيسى الحكيمعبد الرسول محمد الحامدي

ذياب عبود حسين الفهداوي1979 - 1968السورية - العالقات السياسية العراقية دكتوراه798
نوري عبد الحميد خليل 

العاني

ماجدة علي أحمدعالقات ممبكة كندة الخارجية قبل اإلسالمماجستير799
 محمد جاسم المشهداني 

وجواد مطر الموسوي



دكتوراه800
م دراسة لمروياته التاريخية في 965/ هـ 354ابن حبان البستي مؤرخا 

مدونة الثقات
جمال عبد األمير صبري التميمي

قحطان عبد الستار 

الحديثي

دكتوراه801

إزالة الشبهات عن اآليات واألحاديث المتشابهات لإلمام شمس الدين 

/ هـ 749محمد بن أحمد بن عبد المؤمن بن اللبان الشافعي المتوفى 

م1346

نبيلة عبد المنعم داودأحمد عبد محمد الجبوري

أحمد عبد هللا الجبوريم1908 - 1876سياسة بريطانيا تجاه الدولة العثمانية دكتوراه802
نشأت كامل محمد العاني 

العاني

دكتوراه803
دور اإلدعاء العام في اإلجراءات الجنائية في الشريعة اإلسالمية 

واألنظمة الوضعية في العراق ومصر وفرنسا
حسين أحمد سلمانسعدون جبار عبود

دكتوراه804
/ هـ 220 - 195اإلمام محمد بن علي الجواد سيرته وتراثه الفكري 

م835 - 810
محمد جاسم المشهدانيمحمد عزيز عبد األمير الوحيد

خليل حسن الزركانيمتعب طرفة حميديهـ199يونس بن بكير الشيباني وأثره في الرواية التاريخية ماجستير805

محمد جاسم المشهدانيأسعد شوال عيسى األسديحجر بن عدي الكندي رضي هللا عنه مكانته العلمية والسياسيةماجستير806

دكتوراه807
ربا القروض وأدلة تحريمه في التاريخ العربي اإلسالمي من عصر 

الرسالة حتى نهاية العصر العباسي
صالح هايس مخلف الدليمي

عبد الهادي محمد عباس 

 المحمدي



المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

ماجستير808
 750/ هـ 234 - 132العالقات الخارجية للخالفة العباسية خالل المدة 

م945- 
صالح حسن عباس السعيدي

محمد جاسم 

ي
المشهدان 

معد صابر رجبضساء خليل عبد الرزاق أحمد1939 - 1919االستيطان الفرنسي في الجزائر ماجستير809

محمد جاسم المشهدانيخالد عبد عوادالسجون وأحكامها في التاريخ اإلسالميماجستير810

محمد عبد المجيد عليم1958 - 1925دور نواب الحلة في مجلس النواب العراقي ماجستير811
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

محمد كامل الربيعيجابر دخيل حمزة المسعودي1968 - 1945أثر النفط في سياسة الدول في الشرق األوسط ماجستير812

علي حامد محمد آل دهيمة التكريتيم1827 - 1821إبراهيم باشا والثورة اليونانية ماجستير813
سامي صالح محمد 

صياد الدوري

إسماعيل سليمان حسن الحلبوسيالرق في الفكر االقتصادي اإلسالميدكتوراه814
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

دكتوراه815
 - 1806عالقات عمان الخارجية في عهد السيد سعيد بن سلطان 

1856
صبري فالح الحمديسالم جاسم سلمان المشهداني

محمد عارف عبد الرزاقأبو المحاسن الروياني وجهوده في القضاء والفقهدكتوراه816
عدنان علي كرموش 

الفراجي

ماجستير817
أوضاع دمشق االقتصادية واالجتماعية من خالل كتاب الروضتين في 

هـ565أخبار الدولتين النورية والصالحية ألبي شامة المقدسي 
محمد خليل إبراهيم عباس القيسي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

2010رسائل وأطاريح سنة 



عطا هللا حسين فارس الخزرجي1978 - 1962العالقات الفرنسية الجزائرية ماجستير818
سامي صالح محمد 

صياد الدوري

ماجستير819

إكمال أسماء رجال مشكاة المصابيح القسم الثاني لإلمام المحدث عبد 

/ هـ 1052- م 1551/ هـ 958)الحق بن سيف الدين الدهلوي 

(م1642

إبراهيم أحمد جاسم حمادي العبيدي
عبد الستار مطلك 

درويش

عبد فرحان ذياب دهشأنظمة الصيرفة اإلسالمية وعالقتها بالصيرفة الحديثةدكتوراه820

 محمد جاسم 

المشهداني وعبد 

الباسط تركي سعيد

عبد هللا الجورانيبدور مفتن رحية الكناني1932 - 1918دور الحركة الوطنية في الموصل ماجستير821

قيس خضير إبراهيم خضير الدوري1978 - 1960عالقة المملكة المغربية بموريتانيا ماجستير822
سامي صالح محمد 

صياد الدوري

ماجستير823
 - 1052/ هـ 518 - 444 (موت- آل )الحسن الصباح ونزاريه 

م1124
علي ناجي حسن

زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

دكتوراه824
منهج وموارد المؤرخ ابن إسحاق في كتابه المبتدأ والمبعث والمغازي 

هـ151
محمد جاسم المشهدانيعمار أحمد عبد الغفور السامرائي

ماجستير825

المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال 

للمعرفة ألبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ابن منده العبدي 

هـ470األصبهاني 

صالح مهدي عباسفاروق أحمد محمد السامرائي

قاسم حمودي حمادي المحمديالمهاجر بن أبي دينار وجهوده في تحرير المغرب العربيماجستير826
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

محمد كامل الربيعيآمنة فريح حسن الذهبي1990 - 1973االحتواء في السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط دكتوراه827



محمد جاسم المشهدانيجاسم هاشم حسنهـ40- 11القضاء في صدر اإلسالم بين النظرية والتطبيق ماجستير828

علي سالم حسين القيسيدور الحخزرج السياسي في العصر األمويماجستير829
عبد الستار مطلك 

درويش

محمد كامل الربيعيهيفاء محمد غريب فتاح الهواسي1968 - 1945العراق في استراتيجية السوفييت ماجستير830

ماجستير831
 - 1953سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه القضية الفلسطسنسة 

 عهد آيزنهاور في فترته الرئاسية األولى1957
خضير عباس ناجي

حيدر نزار عطية السيد 

سلمان

ماجستير832
 - 1949الشركات متعددة الجنسية وأثرها على االستثمار في العراق 

1968
أحمد علي سلمان

نوري عبد الحميد 

خليل العاني

دكتوراه833

المئة في الصناعة الطبية ألبي سهل عيسى بن يحيى المسيحي 

من الكتاب السادس عشر )م دراسة وتحقيق 1010/ هـ 401الجرجاني 

(إلى نهاية الكتاب الخامس والعشرين

نبيلة عبد المنعم داودأحالم عبد الجبار محمد

أحمد فرحان حمادي المحمديحقوق المرأة في القوانين العراقية القديمة والشريعة اإلسالمية السمحةماجستير834
عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي

محمد جاسم المشهدانيطارق رشيد عليم1258- هـ 656نشأة وتطور التصوف اإلسالمي حتى عام ماجستير835

ماجستير836
الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة رضي هللا عنه وأثره في خدمة 

م639 - 541/ هـ 18-ه . ق49اإلسالم 
محمد جاسم المشهدانيكريم حمودي حسين

محمد بشير العامريأحمد علي أحمد النقيبالمنصور بن أبي عامر سيرته وجهادهماجستير837

محمود صالح الكرويمحمد حمد دباش السعيديعبد الخالق الطريس ودوره في الحركة االستقاللية في المغربماجستير838



نبيلة عبد المنعم داودأحمد ناجي عليدراسة المنهج التاريخي واألدبي عند أبي بكر الصوليدكتوراه839

دكتوراه840

مدينة البيرة االندلسية اإلسالمية دراسة في تاريخ السياسي والفكري 

م لغاية اندثارها في بداية القرن 710/ هـ 92للفترة من فتحها في 

الخامس الهجري

مالك برجس الراوي
فاروق عبد الرزاق 

حسين اآللوسي

ماجستير841
الصحابي الجليل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص حياته ودوره في 

م658/ هـ 37اإلسالم 
رباح الدين فاضل هاشم

شيماء سالم عبد 

الصاحب

ماجستير842
حياة وأثر الحارث المحاسبي في علم التصوف اإلسالمي حتى عام 

هـ243
محمد جاسم المشهدانيعدنان هادي نور علي األسدي

دكتوراه843
 - 1904العالمة مصطفى جواد سيرته ومنهجه في كتابه التاريخ 

م1969
طارق نافع الحمدانيطارق زيدان خلف

خليل حسن الزركانيمحمد طاهر عبد الهاشميالسيرة النبوية من خالل كتاب البيهقي دالئل النبوةماجستير844

دكتوراه845

المئة في الصناعة الطبية ألبي سهل عيسى بن يحيى المسيحي 

من الكتاب السادس إلى )م دراسة وتحقيق 1010/ هـ 401الجرجاني 

(نهاية الكتاب الخامس عشر

نبيلة عبد المنعم داودأسماء عبد الجبار محمد

ماجستير846
نزع السالح النووي والمؤثرات السياسية واألمنية في المنطقة العربية 

في ضوء قرارات األمم المتحدة
محمد يوسف القريشيطالب توفيق سلمان صالح

ماجستير847
الجغرافية التاريخية عند العرب المسلمين خالل القرنين الثالث والرابع 

الهجريين
إياد عاشور الطائيحيدر علوان حسين

محمد بشير العامريعبد الجبار جميل الجعفريالصالت الفكرية والعلمية بين العراق واألندلس خالل العصر العباسيدكتوراه848



نجم عيدان المسعوديأحمد جاسم عطية الخزعليأويس القرني ودوره في الحياة العامةماجستير849

ماجستير850
االدخار واالكتناز في التاريخ العربي اإلسالمي دراسة تاريخية مقارنة 

في الشريعة اإلسالمية
حسن عيسى الحكيمرعد كاظم جابر

ماجستير851
الخميس في أحوال أنفس نفيس تأليف الشيخ حسين بن محمد بن الحسن 

هـ966الدياربكري المتوفى 
عماد صالح زيدان العزواي

ظمياء محمد عباس 

السامرائي

ماجستير852

أربعة - من سنة ثالثة عشر وثالثمائة  (مشايخهم وتالميذهم)علماء بلد 

ألف وخمسة - وتسعون وثمانمائة سنة سبع وأربعين وأربعمائة 

وخمسون

محمد جاسم المشهدانيليلى فارس حسن البلداوي

ماجستير853
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب األحكام السلطانية ألبي يعلى 

هـ458الفراء 
شيماء محمد عبد القادر

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

أميرة عيدان الذهبانتصار أحمد حسن حميداألحجار الكريمة في حضارة بالد الرافدينماجستير854

إيمان محمد نجم الطائيدور الكهنة في الحياة العربية قبل اإلسالمماجستير855
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير856
التطورات السياسية الداخلية في العراق في عهد الرئيس عبد الرحمن 

1968 - 1966محمد عارف 
حميد رزاق نعمةثورة نصيف جاسم الربيعي

دكتوراه857
فضائل مدن العراق في مصادر التراث العربي اإلسالمي خالل القرون 

الثالثة األولى للهجرة
عبد األمير عبد دكسنسرى عبد الكريم سلطان

ماجستير858
موارد ومنهج المقريزي في كتاب درر العقود الفريدة في تراجم 

األعيان المفيدة
أحمد حسن عبد عايد اللهيبي

رائد يوسف جهاد 

العنبكي

دكتوراه859
مشاكل وتحديات اإلعالم في الوطن العربي الصحافة واإلذاعة 

م أنموذجا1968 - 1945والتلفزيون 
محمد كامل الربيعيأيمن علي صالح



ماجستير860
 - 1964موقف الملك فيصل بن عبد العزيز من األزمات اإلقليمية 

1975
محمد كامل الربيعيمحمد مطر عبد حسن العيساوي

رزاق كردي حسينحمزة عباس حسين الخالديالمكانة العلمية والثقافية للشيخ محمد حرز الدينماجستير861

محمد جاسم المشهدانيأنس أحمد حمادي المشهدانيالنظام العسكري في دولة المماليكماجستير862

مشتاق طالب رحيم اللهيبيعلماء األنبار في تاريخ بغداد للخطيب البغداديماجستير863
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير864
الهدن والمصالحات التي عقدها الرسول صلى هللا عليه وسلم مع أهل 

الكتاب
لبيد إبراهيم أحمدفاضل كرمل رسن الربيعي

ماجستير865
 - 132الخلفاء العباسيون وتصديهم للفتن الداخلية والحركات المتمردة 

م864 - 749/ هـ 232
محمد جاسم المشهدانيأحمد عبد الوهاب خليل القيسي

ماجستير866
م في كتابه عيون أخبار 992/ هـ 381منهج وموارد الشيخ الصدوق 

الرضا
أحمد جواد كاظم

زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

ماجستير867
الجوانب االقتصادية في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 

هـ845
محمد جاسم المشهدانيناظم حسن فرحان الربيعي

ماجستير868
مجلس الشيخ عبد القادر الجيالني )مجالس العلم في التراث اإلسالمي 

(أنموذجا
محمد جاسم المشهدانيبالل لطيف ياس اللهيبي

دكتوراه869
هـ 427تاريخ العتبي ألبي النصر محمد بن عبد الجبار العتبي المتوفى 

م1035/ 
محمود تركي اللهيبيأحمد عدنان صالح الحمداني

ماجستير870
كتاب مهجة البهجة ومحجة اللهجة في مناقب الشيخ عبد القادر 

الجيالني لمؤلف مجهول

جمال الدين فالح نصيف جاسم 

الجيالني

لقاء جمعة عبد الحسن 

الطائي



محمد رشيد المهناهـ132 - 1إدارة اليمن منذ عصر الرسالة حتى قيام الخالفة العباسية ماجستير871
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

دكتوراه872
األطماع األجنبية في بالد الشام سوريا تحت االنتداب الفرنسي أنموذجا 

1920 - 1946

ثروت هادي عبد هللا الحنكاوي 

اللهيبي
سمر بهلوان

عالء الدين عبيد حسين الجميلي1967 - 1948مصر والقضية الفلسطينية ماجستير873
ناهدة حسين علي 

األسدي

محمد جاسم المشهدانيناجي عبد الحسن جبارحنين بن إسحق العبادي وجهوده الفكرية في العصر العباسيماجستير874

حميد رزاق نعمةليث محسن لطيف الجبوري1958 - 1925دور نواب ديالى في البرلمان العراقي ماجستير875

كريم عاتي الخزاعيحسن كريم راضي الخزاعيأمهات األئمة االثني عشرية عليهم السالمماجستير876

ماجستير877
موقف الشريعة والقانون من ظاهرة االحتكار في التاريخ العربي 

اإلسالمي
محمد جاسم المشهدانيعلي جاسم كاظم العذاري

دكتوراه878
هـ 218 - 132الجوانب المالية للخالفة العباسية العصر العباسي األول 

م من خالل كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري833 - 749/ 
خولة عيسى الفاضليأحمد علي عبد الحميد الجنابي

طارق شيحان العقيلي1958 - 1925موقف نواب كربالء في المجلس النيابي العراقي ماجستير879
ناهدة حسين علي 

األسدي

طالب جاسم العنزيعالء هاتف جاسمالخوارج في تاريخ الطبريماجستير880

ماجستير881
الحياة العلمية في مدينة شاطبة من عصر الطوائف حتى سقوط الدولة 

هـ610 - 422الموحدية 
قتيبة محمد مجيدباسم بدر عباس التميمي



ماجستير882
أثر دولة اإلمارات العربية المتحدة في المنظمات العربية والدولية 

1970 - 1980
محمد كامل الربيعيعبد الحميد سعدون عبد الحميد

ماجستير883
اإلقطاعات في العراق في عهد التسلط البويهي وآثارها على األوضاع 

السياسية واالقتصادية
نجم عيدان المسعودياعتماد حمزة عواد الشلبة

ماجستير884
 - 711/ هـ 668 - 92الحركة العلمية في مدينة مالقة اإلسالمية من 

م1269
إيمان سلمان رديف القيسي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير885
السياسة الخارجية الصينية وأثر البيئة األمنية اإلقليمية في الشرق 

2000 - 1949األقصى عليها 
فؤاد مطير خليف الشمري

عبد الزهرة شلش 

العتابي

محمد جاسم المشهدانيحسين عبد األمير يوسفنشأة المذهب الشافعي وتطوره تاريخيادكتوراه886

ماجستير887
 - 659العالقات السياسية بين الخالفة العباسية والمماليك في مصر 

م1517 - 1261/ هـ923
عزيز سلطان جاسم الشمري

زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

دكتوراه888

الجوانب االقتصادية والمالية تاريخيا في كتاب فقه الملوك ومفتاح 

الرتاج المرصد على كتاب خزانة الخراج لعبد العزيز بن محمد 

م1771/ هـ 1184الرحبي 

يحيى حمود عبد هللا الكبيسي
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي



المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

جاسم محمد عبدالحياة االقتصادية لوالية دمشق من النصف الثاني للقرن التاسع عشرماجستير889
عبد هللا مكطوف 

الجوراني

كريم طالل مسيرمحمد غايب أسود الطائي1958 - 1952موقف سوريا من التطورات السياسية في مصر ماجستير890

ماجستير891
التطور التاريخي للقوانين والقرات اإلدارية والقضائية في العراق منذ 

1958أواخر العهد العثماني حتى 

عبد القادر عبد الكريم ذوشاد 

الحياتي
طارق نافع الحمداني

وفاء ضياء محمدعثمان بن حنيف األنصاري سيرته وجهاده في اإلسالمماجستير892
عبد الرزاق علي 

األنباري

زرار صديق توفيقجوهر مصطفى عمر الزيباريالنشاط االقتصادي والتجاري في ُعمان خالل القرن الرابع الهجريدكتوراه893

ماجستير894
مرويات الدولة األموية في كتاب تاريخ األمم والملوك للطبري دراسة 

هـ132هـ إلى 74في الروايات والرجال من 
نبيلة عبد المنعم داودمحمد إبراهيم كريم السامرائي

ماجستير895

مباهج الفكر ومناهج العبر لمحمد بن إبراهيم بن يحيى جمال الدين 

م القسم 1318 - 1234/ هـ 718 - 632الكتبي المعروف بالوطواط 

(قسم الفلك)األول من الجزء األول 

نبيلة عبد المنعم داودمحمد جبار نادر

1952 - 1918دور األزهر الشريف في حركات التحرر المصرية ماجستير896
عروبة عبد اللطيف محمد أسود 

القيسي

معد صابر رجب 

التكريتي

منذر علي عبد المالكصبحي محمود كلكة مندالويم. ق539، 3000أربيل القديمة ماجستير897

2011رسائل وأطاريح سنة 



ماجستير898
هـ 534 - 525أسد الدين شيركوه سيرته ودوره العسكري في بالد الشام 

م1169 - 1130/ 
حسين حديس جاسمجمعة عاصي حسين الجميلي

رزاق كردي حسينعلي ظاهر محسن الشمخي1950 حزيران 15 / 1948 تشرين األول 10مجلة العقيدة ماجستير899

نجالء محمد محمود عباسغزو األحباش لليمنماجستير900
عبد الرزاق علي 

األنباري

صباح مهدي رميضهالل كاظم حميري الشبلي1958 - 1932الريف في الصحافة العراقية دكتوراه901

ماجستير902
 - 762/ هـ 447 - 145الطب والمؤسسات الطبية في بغداد للمدة من 

م1055
حسن عيسى الحكيمأديب مهدي هادي حسن الكريم

دكتوراه903
مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الحديثة والمعاصرة وآثاره في 

مباديء الحرية وحقوق اإلنسان
كنعان ياسين عبد اللطيف العاني

نوري عبد الحميد 

خليل العاني

دكتوراه904
 - 1918دور عشائر الفرات األوسط في التطورات السياسية في العراق 

م1939
محمد كامل الربيعيآالء عبد الكاظم جبار الكريطي

جاسم محمد عليتاريخ بخارى للنرشخيماجستير905
عبد الرزاق علي 

األنباري

بشرى محمود الزوبعيحسين عودة حمود العراق أنموذجا1979 - 1959الكوبية - العالقات العربية ماجستير906

دكتوراه907
دراسة في كتاب الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية للمؤرخ عبد 

هـ429القاهر البغدادي 
سمير عبود فرحان المحمدي

عبد الهادي محمد 

عباس المحمدي

محمد كامل الربيعيهيثم نعمة رحيم العزاوي1978 - 1968أثر اليهود في سياسة دول اوربا تجاه المنطقة العربية دكتوراه908

ماجستير909
 - 92المصاهرات في األندلس وأثرها في الحياة السياسة واالجتماعية 

م1030 - 710/ هـ 422
سعدون فاضل خليفة الفهداوي

جنان عبد الجليل 

محمد الهموندي



إيمان أحمد صالح السامرائي حياته وآثاره في العراق1242الشيخ خالد ضياء الدين النقشبندي ماجستير910
ظمياء محمد عباس 

السامرائي

وسام شاكر محمد حمد1941البريطانية - موقف الصحف العراقية من الحرب العراقية ماجستير911
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

ماجستير912
م منهجه وموارده في كتابه 1392/ هـ 795ابن رجب الحنبلي 

االستخراج ألحكام الخراج
قتيبة محمد مجيدثائر محمد إبراهيم

دكتوراه913
الحيرة، )التطور التاريخي للمدافن واألضرحة في المدن الحضارية 

(الكوفة، النجف
ضياء مجلي حسين الخفاجي

جاسب عبد الحسين 

صيهود الخفاجي

فاروق رمضان علوان الجنابيم1229 - 713/ هـ 627 - 94تاريخ مدينة ماردة في األندلس ماجستير914
عبد الرزاق أحمد 

وادي السامرائي

رجاء فاضل ضمد الالميم1094 - 1022/ هـ 488 - 413بطليوس في عهد بني األفطس ماجستير915
عبد الرزاق علي 

األنباري

علي طعمة طارش المسعوديآل البيت عليهم السالم في كتب الصحاح والسننماجستير916
قيس عبد الواحد 

السمرمد

ماجستير917
ضياء األنوار في فضل العلم والعلماء األخيار تأليف اإلمام العالم العالمة 

محمد القيطوني
أحمد هادي علي حسن الياسري

أنس محمد جاسم 

المشهداني

خضير عباس الجميليفيصل جّسام حمادي الجميليالصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح سيرته وأثره الجهاديماجستير918

إبراهيم عبد هللا الفايز الشعيبي(الجزء الخامس والتاسع)م 962/ هـ 351معجم الصحابة البن قانيء دكتوراه919
جنان عبد الجليل 

محمد الهموندي

خالد محمود عبد هللاسرى عبد الرحيم أحمد الحديثيم1258 - 714/ هـ 654 - 95تاريخ مدينة لبلة في األندلس ماجستير920



ماجستير921
هـ في كتابه حلية 430موارد ومنهج أبي نعيم األصفهاني المتوفى 

األولياء وطبقات األصقياء عن آل البيت عليهم السالم
محمد جاسم المشهدانيوسن عبد الرزاق عكلة الوحيلي

ماجستير922
 -1960منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك ودور العراق فيها 

 1980
محمد كامل الربيعيظافر محمد علي

محمد جاسم المشهدانيغازي شندوخ حميد السعيديهـ في كتابه مقاتل الطالبيين356موارد ومنهج أبي الفرج األصبهاني ماجستير923

دكتوراه924
ملجأ القضاة عند تعارض البينات لإلمام غانم بن محمد البغدادي المتوفى 

هـ1030
محمد جاسم المشهدانيكاظم حميد شرهان المحمداوي

هادي خليف كريم الشماطي1968 - 1932الكويتية - العالقات السياسية السعودية دكتوراه925
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

عماد هاشم عبد هللا الفياض1970 - 1966يوسف زعين رئيس وزراء سوريا ماجستير926
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

طارق نافع الحمدانيعامر محمد ريحان المشهداني1971 - 1932التطورات االقتصادية في البحرين ماجستير927

ماجستير928
هـ ومروياته في الحديث النبوي الشريف 228عبيد هللا بن محمد العيشي 

والرواية التاريخية
خضير عباس الجميليمحمد حامد عبد الحميد العاني

محي هالل السرحانعبد القادر محمد القيسيإجراءات اتلحقيق الجنائي في الشريعة اإلسالميةدكتوراه929

ماجستير930
 - 833/ هـ 278 - 218التاريخ االقتصادي لمدينة سامراء خالل المدة 

م900
محمد جاسم المشهدانيحامد صالح عطية الجبوري

1952 - 1942الطبقة العاملة وأثرها في الحياة السياسية المصرية ماجستير931
مصطفى سعد عبد الكريم 

مصطفى

معد صابر رجب 

التكريتي



خالد محمود عبد هللانعمة عواد عبد أحمدم1184 - 714/ هـ 580 - 94تاريخ مدينة شنترين في األندلس ماجستير932

ماجستير933
ابن أبي أصيبعة منهجه وموارده في كتابه عيون األنباء في طبقات 

م1270/ هـ 668األطباء 
نبيلة عبد المنعم داودهالل سالم صالح الخزرجي

مجلس القضاء في األندلسدكتوراه934
عبد هللا سعدون عبد الحمزة 

الشمري

 محمد بشير حسن 

وحسين عبد الصاحب

ماجستير935
تالميذ اإلمام الباقر عليه السالم في كتاب تهذيب الكمال في أسماء 

هـ742الرجال للمزي 
كريم عاتي الخزاعيسالم قاسم محسن الشرع

خالد محمود عبد هللاأسامة إبراهيم نصيفم1064 - 714/ هـ 456 - 95تاريخ مدينة بربشتر في األندلس ماجستير936

موارد ومنهج المسعودي في كتابه التنبيه واإلشرافماجستير937
عدنان حسن علي العباسي 

الهاشمي

مشتاق بشير حمود 

الغزالي

دكتوراه938
نظام القروض والضرائب واألجور بين الشريعة اإلسالمية والقوانين 

المعاصرة
رعد عبد الهادي حسين التميمي

 معاذ عبد العليم 

السعدي وعبد القادر 

حسن علي التكريتي

توفيق خلف السامرائييونس حسن حمد السامرائي1968 - 1958النفط وأثره االقتصادي واالجتماعي في العراق دكتوراه939

دكتوراه940
مدينة سبتة من الفتح اإلسالمي إلى نهاية عهد دولة الموحدين دراسة في 

أحوالها السياسية
عبد الحسن كاظم عناد الشمري

عباس إبراهيم حمادي 

الجبوري

ماجستير941
 هـ ومن 8 - 3العالقات التجارية بين بالد المغرب والسودان الغربي من 

م14 - 9
عبد الرزاق أحمد عبد هللا الحسني

غامس خضير حسن 

الدوري



دكتوراه942

المطالب العلية في مناقب الشافعية تأليف السيد الشريف الحسيني 

الشافعي أبي عبد هللا شمس الدين محمد بن الحسن بن عبد هللا الواسطي 

م1374 - 1317/ هـ 776 - 717

خضير عباس خضير
عبد الرزاق أحمد 

وادي السامرائي

ماجستير943
عمليات بذل النفس وأثرها في التاريخ اإلسالمي حتى نهاية العصر 

العباسي
محمد جاسم المشهدانيعبد الحكيم حامد سليمان المحمود

محمد كامل الربيعيفضيلة حسن عبد الحسن الجبوري1973 - 1970حافظ األسد دكتوراه944

دكتوراه945
دور النخبة النجفية وموقفها من التطورات السياسية في العراق من 

1921 - 1948
محمد صادق حسون الخزاعي

حيدر نزار السيد 

سلمان

تحسين محمود صالح الجبوريهـ157سير األوزاعي تأليف عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي ماجستير946
أنس محمد جاسم 

المشهداني

دكتوراه947
هـ حتى 250تطور المذاهب الفقهية في الدولة العربية اإلسالمية من 

القرن الخامس الهجري
محي هالل السرحانعبد المنعم حميد أحمد جواد

محمد جاسم المشهدانيسوسن عبد الجبار إسماعيلم749/ هـ 132- م 661/ هـ 41نساء الخلفاء في العهد األموي ماجستير948

ماجستير949
م في السياسة المملوكية 1521 - 1337/ هـ 928 - 738إمارة دلغادر 

والعثمانية
مخلف عبد هللا صالح الجبوري

أحمد حسين عبد 

الجبوري

ماجستير950
تالميذ اإلمام الصادق عليه السالم في كتاب المزي تهذهيب الكمال في 

أسماء الرجال
نعيم دنيان الغراويرياض خلف حلو الساري

خليل حسن الزركانيمحسن رشك حمادي السالمينجد في القرن األول الهجريماجستير951

مريم جمال محمود العانيم1382 - 1279/ هـ 784 - 678الحياة الفكرية في عهد أسرة اقالوون ماجستير952
ظمياء محمد عباس 

السامرائي



ماجستير953
منهج وموارد السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر 

والقاهرة

حسين جاسم مخلف حسين 

العبيدي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير954
شيوخ وتالمذة اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم في كتاب المزي 

تهذيب الكمال
محمد جاسم المشهدانيياسين مركب حواط

محمد جاسم المشهدانيسعيد جواد جميل المشهدانيسعيد بن جبير شخصيته وعصره وجهوده العلميةماجستير955

جعفر إبراهيم عباس الجورانيمنهج وموارد محمد بن المنكدر وحياته الفكريةماجستير956
محمود فياض حمادي 

الزوبعي

ماجستير957
آل الطباع ودورهم في رواية الحديث والتاريخ خالل القرن الثالث 

الهجري
مهند حاتم حامد سعود الريشاوي

عبد الهادي محمد 

عباس المحمدي

دكتوراه958
 1914 - 1909القضايا االقتصادية واالجتماعية في الصحافة العراقية 

الرقيب، صدى بابل، العلم، لغة العرب أنموذجا
طارق نافع الحمدانيعبد السالم شكير محمود

ماجستير959
عالقة المتغيرات السكانية بالمتغيرات االقتصادية والسياسية من خالل 

مقدمة ابن خلدون
شيماء علي محمد

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

محمد جاسم المشهدانيشيماء فاضل نصيف الدليميموارد ومنهج السخاوي في كتابه الذيل على رفع اإلصرماجستير960

ماجستير961
/ هـ 656 - 132الزالزل واألمراض واألوبئة وأثرها على بالد الشام 

م1258 - 749

ياسر محمود مجبل راشد 

الغريري

زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

ماجستير962
التطورات السياسية واالقتصادية في العهد الملكي المصري حتى عام 

1952
محمد كامل الربيعيهدى عبد الجبار طليب الجنابي

ماجستير963
موارد ومنهج أبي سعد منصور بن الحسين األبي في كتابه نثر الدر 

م1031/ هـ 421

عبد مسلم محمد عبد علي حسين 

الشرماني
حسن عيسى الحكيم



ماجستير964
 - 1945موقف مدينة النجف األشرف من األحزاب السياسية في العراق 

1958
رزاق كردي حسينهيثم حسين إبراهيم

ماجستير965
االزدهار العلمي والمعرفي عند علماء األندلس في عهدي الخالفة وملوك 

الطوائف
عدنان سويدان حمادي الفهداوي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير966
/ هـ 590 - 447التصوف في العراق وبالد الشام في العصر السلجوقي 

م1196 - 1055

خليل إبراهيم عبد هللا دودح 

الجميلي

علي حسين علي 

الجبوري

ماجستير967
نقابة السادة األشراف في العراق في العصر العباسي منذ النشأة وحتى 

نهاية القرن السادس الهجري
محمد جاسم المشهدانيعزيز عطية بريدي الربيعي

نضال ناصر إبراهيمآل وهب نشاطهم ومكانتهم األدبية واإلدارية في الدولة العباسيةماجستير968
عبد الرزاق علي 

األنباري

ماجستير969
دور الفقهاء والقضاة السياسي والعسكري في عصر الدولة األيوبية في 

م1250 - 1173/ هـ 648 - 569مصر والشام من 

طه ياسيمن منصور عبد هللا 

فرحان

زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

حامد عبد هللا كاظم الحلفي1933 - 1873أحمد الشريف السنوسي ودوره في المقاومة الليبية ماجستير970
ظاهر محمد صكر 

الحسناوي

ماجستير971
مدينة عنابة ودورها السياسي والحضاري من العهد الحمادي إلى نهاية 

العهد الحفصي
حارث كريم جياد السويداوي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

صالح سلمان رميضعباس عبد منديلالتوثيق في العراق القديمماجستير972

ماجستير973
م 711/ هـ 92الحياة االجتماعية واالقتصادية والعمرانية في طليطلة من 

م1085/ هـ 478- 
صباح إبراهيم الشيخليمدحت عواد عداي عبيد الحديثي

محمد جاسم المشهدانيسامي عمران موسى المسعوديهـ204- هـ 35دور األئمة عليهم السالم في الحياة االقتصادية من ماجستير974



ماجستير975
م 1070/ هـ 463أعالم البصرة في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

دراسة في سيرهم وإسهاماتهم العلمية واإلدارية
حسن عيسى الحكيمجواد عبادة حسين كناص

حفص بن غياث ودوره في الحياة الفكريةماجستير976
حسن عبد الزهرة كيطان 

اإلبراهيمي

مشتاق بشير حمود 

الغزالي

سعد عبود سمارإبراهيم جبار كاظم عنك الزاهديمدين دراسة ألحوالها االجتماعية واالقتصادية قبل اإلسالمماجستير977

عدنان جابر أحمد المولىمنهج اإلمام أحمد بن حنبل وموارده في كتابه فضائل الصحابةماجستير978
عبد الهادي محمد 

عباس المحمدي

ماجستير979
الحياة السياسية والفكرية لمدينة سرخس من الفتح العربي اإلسالمي 

وحتى نهاية القرن الخامس الهجري
أحمد صالح مهديقاسم محمد نواف حسين الفياض

كريم جبار زيارة عبد1958 - 1948دور نواب بغداد في المجلس النيابي العراقي ماجستير980
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

محمد كامل الربيعيعادل سهيل نجم التميمي1980 - 1971سياسة قطر الخارجية تجاه القضايا اإلقليمية والدولية دكتوراه981

هيفاء عواد صالح نايف1945 - 1925دور النخبة القانونية في مجلس النواب العراقي ماجستير982
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

محمود صالح الكرويماجد محمد جواد علي1970 - 1908تطور الحركة الدستورية والديمقراطية في المغرب ماجستير983

ماجستير984
دمى آدمية من مدينة بابل غير منشورة في المتحف العراقي تنقيبات 

(2001 - 2002)
هالة محمد عباس

ريا محسن عبد 

الرزاق الحاج يونس

دكتوراه985
الحياة االقتصادية في مدينة الفسطاط ختى نهاية العصر الراشدي دراسة 

في األثر التاريخ والتراثي للحياة االقتصادية في الدولة اإلسالمية
ميثم محمد رضا حسن المظفر

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي



سلمان باقر الخفاجيفائزة فرحان محمودهـ148المرويات التاريخية لألعمش سليمان بن مهران الكوفي ماجستير986

محمود محمد محمود المشهدانيالفتوة عند العربدكتوراه987
ضياء يوسف معروف 

الطائي

جاسم محمد عذيب الربيعيهـ638البناء العقلي عند ابن عربي دكتوراه988
عبد الرزاق علي 

األنباري

علي مفتن كاظم الالميهـ350تاريخ صنعاء من خالل كتاب اإلكليل للهمداني دكتوراه989
ضياء يوسف معروف 

الطائي

ماجستير990
األموال العامة وأحكامها الشرعية في الدولة العربية اإلسالمية حتى 

نهاية العصر الراشدي
عبد الهادي عبيد خضير العلواني

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير991
علماء الحديث في القرنين األول والثاني الهجريين من خالل كتاب 

هـ597المنتظم البن الجوزي 

عهود عبد الرحمن محمد 

الجبوري
محمد جاسم المشهداني

ماجستير992
الحياة العلمية في مدينة شاطبة من عصر الطوائف حتى سقوط الدولة 

هـ610 - 422الموحدية 
قتيبة محمد مجيدباسم بدر عباس التميمي

طارق نافع الحمدانيكريم محمد صالح محمد1925 - 1881سياسة بريطانيا تجاه األحواز ماجستير993

محمد عزيز عبد هللاالوظائف الدينية في المعابد اليمنية قبل اإلسالمماجستير994
صالح عباس حسن 

السوداني

ماجستير995
الجذور التاريخية للتراث العمراني في البصرة منذ العصور القديمة 

وحتى الحقبة العثمانية
فوزية مهدية المالكيزينب عبد هللا هالل

كاظم ناجي عبد حسين1945 - 1939التركية خالل الحرب العامية الثانية - العالقات العراقية ماجستير996
نوري عبد الحميد 

خليل العاني



1975 - 1964السياسة الداخلية للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ماجستير997
عبد هللا صالح عبد هللا محمد 

الجميلي
مؤيد محمود المشهداني

م1368 - 1206/ هـ 770 - 603إمبراطورية المغول دكتوراه998
توفيق عبد المجيد سعد هللا 

شهرزاد

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير999
/ هـ 557- م 1029/ هـ 420الحياة االقتصادية في بالد الحجاز من 

م1160
خليل حسن الزركانيفراس زبون شلش الجيزاني

محمد جاسم المشهدانيجميل منادي عناد القريشيهـ656الحياة الدينية في نيسابور من الفتح اإلسالمي حتى دكتوراه1000

ماجستير1001
بغية الطالبين في ذكر المشتايخ المحققين للشهاب أحمد بن محمد بن أحمد 

م1717 - 1634/ هـ 1130 - 1044بن علي النخلي 
رزاق صالح أحمد

ظمياء محمد عباس 

السامرائي

عالء طه ياسينداود محمد إبراهيمم1963 - 1949السورية في الصحافة العراقية - العالقات األمريكية ماجستير1002

سنان محمود نفل روضان الدليميدور الفقهاء االجتماعي في عهد الخالفة األمويةماجستير1003
جنان عبد الجليل 

محمد الهموندي

عبد القادر الشيخليرافع حميد سالم النوفلتاريخ القوانين العراقية القديمة وتصنيفهادكتوراه1004

بشرى محمود الزوبعيعبد الكريم محمد كاظم1912- 1911موقف القوى األوربية من االحتالل اإليطالي لليبيا ماجستير1005

عالء طه ياسينباسل فاروق نجم الشاهريم1980 - 1957القضية الفلسطينية وموقف المجموعة األوربية منها دكتوراه1006

ياسين حسين الويسيسهير حميد فرحانهـ587التصوف عند شهاب الدين السهروردي اإلشراقي المتوفى ماجستير1007



دكتوراه1008
حركات المعارضة لحكم المرابطين في األندلس في زمن يوسف بن 

تاشفين وعلي بن يوسف
يوسف عباس عجب البيضاني

صباح خابط عزيز 

سعيد

ماجستير1009
موقف الواليات المتحدة األمريكية من قضية الالجئين الفلسطينيين 

1948 - 1967
محمد كامل الربيعيمقداد فليح حسن

جاسم محمد هاشم1958 - 1925دور نواب لواء المنتفك في المجلس النيابي العراقي ماجستير1010
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

محمد نعمان عبد الغني1980 - 1970األوضاع الداخلية اللبنانية دكتوراه1011
معد صابر رجب 

التكريتي

دكتوراه1012
الجذور التاريخية والسياسية ألثر الصراعات واألزمات الدولية في 

م1975 م ولغاية 1875التاريخ المعاصر من 
صالح زهر الدينهيثم توفيق فياض النجار الحسني

محمد جاسم المشهدانيجمعة سيد حسن العطوانيهـ37هـ وكتابه وقعة صفين 212نصر بن مزاحم ماجستير1013

1968 - 1956القضايا الوطنية والقومية في التلفزيون العراقي من ماجستير1014
ماجد عبد الرحيم وهيب حسين 

الجامعي

طالب عبد المجيد 

عالوي

سعد جبر خليفة1962 - 1945التنظيمات السياسية في الجزائر ماجستير1015
معد صابر رجب 

التكريتي

رزاق كردي حسينضياء نور حمزة الذبحاوي1958 - 1945الدور الثقافي والسياسي للصحافة النجفية ماجستير1016

ماجستير1017
االنتخاب واالختيار قبل اإلسالم دراسة مقارنة مع البرلمان العراقي لغاية 

1958
ماجد سلمان حسين الخفاجي

 محمد جاسم 

المشهداني ومحمد 

كامل الربيعي

الصالت الثقافية بين مصر والعراق في القرن الخامس الهجريماجستير1018
رعد حازم حوشي يوسف 

العلكاوي

ظمياء محمد عباس 

السامرائي



دكتوراه1019
 - 1947موقف مجلس النواب األردني من التطورات السياسية الداخلية 

1958
هناء عبد هللا حسن

عبد األمير محسن 

جبار األسدي

عمر مهيدي صالح المحمديم1182/ هـ 578موارد ابن بشكوال ومنهجه في كتابه الصلة ماجستير1020
عبد الهادي محمد 

عباس المحمدي

دكتوراه1021
 - 1958الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأثره في نهضة دبي الحديثة 

1990
طارق نافع الحمدانيامتثال كاظم سرحان النقيب

دكتوراه1022
إسهامات علماء بغداد والبصرة في الحياة الفكرية في مصر وبالد الشام 

العاشر الميالدي/ في القرن الرابع الهجري
كريم ماهود مناتي

جنان عبد الجليل 

محمد الهموندي

1958 - 1921اإلقطاع في جنوب العراق في العهد الملكي ماجستير1023
سعد عبد الحسين ناصر 

الغريباوي

نوري عبد الحميد 

خليل العاني

ماجستير1024
/ هـ 422 - 92مدينة ماردة األندلسية دراسة في أحوالها العامة من 

م1030- م 710
صباح إبراهيم الشيخلي سعد إسماعيل أحمد القيسي

مجيد حسن باجي حسينأساطير الخلق في فكر الشرق األدنى القديمماجستير1025
عباس علي عباس 

الحسيني

ماجستير1026
 - 755/ هـ 422 - 138كتاب الدولة األموية في األندلس للمدة من 

م1031
مازن صبار كريم سالم

محمد بشير حسن 

العامري

كريم طالل مسيرجاسم محمد مهدي1961 - 1952المصرية - العالقات السورية ماجستير1027

سعدي كاظم مطلب الشمري1967 - 1958السياسة الخارجية السورية تجاه المشرق العربي دكتوراه1028
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

ماجستير1029
التطورات االجتماعية واالقتصادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

م1980 - 1971
عالء طه ياسينلؤي عبد الرسول حسن أحمد



ي سوريا دكتوراه1030
 
إياد رشيد محمد الكريم1961 - 1949تطور المصالح السياسية األمريكية ف

سامي صالح محمد 

صياد الدوري

1031
يماجستير

ي حسونمنهج وموارد البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكان  يأحمد اللعيب 
خليل حسن الزركان 

ماجستير1032
ي كتب البلدانيير  العرب حبى 

 
ي األندلس ف

 
/ ـه 911الحياة االجتماعية ف

م1505
ناجح حسن عواد المرشدي

محمد جاسم 

ي
المشهدان 

يالفكر السياسي عند اإلمام العز بن عبد السالمماجستير1033
نصير خضير سليمانرعد محسن حاوي السامران 

ي الدولة الزنكيةدكتوراه1034
 
تركي مخلف محمد الدليميعماد الدين زنكي والقضاء ف

محمد جاسم 

ي
المشهدان 

ماجستير1035
ي ميافارقير  دراسة تاريخة سياسية عسكرية 

 
/ ـه 581الدولة األيوبية ف

م1260/ ـه 658- م 1185
محمود ياسير  أحمدرعد إسماعيل نعمان

ماجستير1036
ي عهد أرسة قالوون 

 
/ ـه 784 - 678الرصاع السياسي والعسكري ف

أحمد لطيف صالح الدليميم1382 - 1278
ظمياء محمد عباس 

ي
السامران 

ي خراسانماجستير1037
 
سعد حميد علي حمد العجيليأسد بن عبد هللا القرسي ودوره السياسي ف

غامس خضير حسن 

الدوري

رباب كريم أمير الزامليتاري    خ طب األطفال عند العربماجستير1038
جنان عبد الجليل 

محمد الهموندي

ماجستير1039
ي مرص القديمة من عرص فجر 

 
التطورات السياسية والحضارية ف

(نهاية الساللة السادسة)السالالت وحبى نهاية المملكة القديمة 
أحمد لفتة محسنحسنية كريم خلف

ي ليبيا ماجستير1040
 
اتيجية األمريكية ف موس عزيز صباح البدري1954 - 1952المصالح االسيى

ظاهر محمد صكر 

الحسناوي



ي األندلس ماجستير1041
 
ي جهور ف

يثناء عبد الحسير  جليلم1069 - 1031/ ـه 461 - 422دولة بب 
وجدان فريق العارض 

ماجستير1042
ي مدينة واسط خالل العصور اإلسالمية 

 
 -700/ ـه 659 - 81القضاء ف

م1268 
يعلي زاير واعي محمد الشمري

خليل حسن الزركان 

ي رواية التاري    خ153اإلمام معمر بن راشد األسدي ماجستير1043
 
رافع عنيد مشعل العيساويـه وجهوده ف

خضير عباس فياض 

الجميلي

ي    ع اإلسالمي والقانون الدوليدكتوراه1044
ي الترسر

 
يحقوق الطفل ف

إياد جاسم محمد السيف العان 
 فواز الدليمي وعلي 

ي
المشهدان 

دكتوراه1045

ي 
روح الروح فيما جرى بعد المائة التاسعة من الفيى  والفتوح للكوكبان 

ي العلوي 
ف الدين الحسب  ي جعفر عيىس بن لطف هللا بن المطهر رسر أن 

 
 
م1738/ ـه 1048المتوف

عبيد عطية حسن يوسف
جنان عبد الجليل 

محمد الهموندي

ي أسلوب  ها ومنهجهاماجستير1046
 
ي فرنسا دراسة ف

 
اقية ف وليد كاظم خشن الخشنالمدرسة االسترسر

عالء أبو الحسن 

إسماعيل العالق

دكتوراه1047
ائع  يعة اإلسالمية والرسر ي الرسر

 
ي الطالق وأثرها ف

 
وعية الزوجير  ف مرسر

يالقديمة والقوانير  الوضعية أحمد تركي فارس اللهيب 

 محمد جاسم 

ي وزياد حمد 
المشهدان 

الصميدعي

ي لبنان ماجستير1048
 
رسحان غالم حسير محمد نجم رداد1939 - 1920التطورات السياسية ف

ي لبنان دكتوراه1049
 
جمال سعد نوفان1970 - 1958األوضاع االجتماعية واالقتصادية ف

نوري عبد الحميد 

ي
خليل العان 

دكتوراه1050

ح الشمائل للمال علي القاري 
ي رسر
 
م 1606/ ـه 1014جمع الوسائل ف

ي صفة تختم رسول هللا صل هللا عليه وسلم إل باب 
 
من باب ما جاء ف

ي صفة وضوء رسول هللا صل هللا عليه وسلم
 
ما جاء ف

محي هالل الرسحانمحفوظ حبيب داود سلمان



ماجستير1051
ي محاسن أهل العرص 

 
ي كتابه يتيمة الدهر ف

 
ي ف  350موارد ومنهج الثعالب 

م1037 - 961/ ـه 429- 
أحمد محمد رشيد عبد هللا

عبد الستار مطلك 

درويش

محمد كامل الربيعيحسين علي حسن الساعدي1948 - 1925موقف البرلمان العراقي من القضية الفلسطينية ماجستير1052

إسماعيل أحمد ياغيأحمد يوسف الريماوي(خالل القرن العشرين)المسار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني ماجستير1053

ماجستير1054
مدينة بيكاسي في المتحف العراق )ألواح فخارية من موقع أبو عنتيك 

2002 - 2001تنقيبات 
أزهار بهاء صدري

ريا محسن عبد 

الرزاق الحاج يونس

سعد ياسين يوسف1981 - 1958سياسة العراق الخارجية إزاء دول الخليج العربي دكتوراه1055
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

أحمد صابر عبد العزيز الرفاعيأسرة سعيد بن العاص ودورها في اإلسالمماجستير1056
غامس خضير حسن 

الدوري

ماجستير1057
م من مدينة .ق824 - 858عاجيات من حصن الملك شيلمنصر الثالث 

النمرود في المتحف العراقي غير منشورة
أحمد لفتة محسنفائزة محمد جمعة الربيعي

ماجستير1058
سيطرة الفاطميين على مصر والدور السياسي والعسكري ألسد الدين 

م1168 - 968/ هـ 564 - 358شيركوه للفترة 
ثامر حسن مصلح المشهداني

ضياء يوسف معروف 

الطائي

ماجستير1059
هـ 613 - 582الملك الظاهر غازي بن صالح الدين األيوبي ملك حلب 

م1216 - 1186/ 
محمود ياسين أحمدوجدي إسماعي عبد الكريم الباشا

ماجستير1060
ابن أبي )الحافظ عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي 

دراسة في سيرته ومكانته ومروياته التاريخية (م894/ هـ 281الدنيا 
ظافر خضر عباس الجاسم

عبد الستار مطلك 

درويش

منى ماهود مسلم الجواري2002 - 1999دراسة مجموعة من أختام مدينة آشور للمواسم ماجستير1061
ريا محسن عبد 

الرزاق الحاج يونس



دكتوراه1062
 - 1933موقف النجف األشرف من التطورات السياسية في العراق من 

1958
فائزة شهيد يوسف

نوري عبد الحميد 

خليل العاني

ماجستير1063
الربط والخانقاهات التركية في بغداد في القرنين الخامس والسادس 

الهجريين
علي جواد كاظم الزرفي

صادق شاكر محمود 

المخزومي

دكتوراه1064
األوضاع السياسية واالجتماعية للكاظمية في العهد العثماني األخير 

1831 - 1917
طارق نافع الحمدانيقاسم عبد الهادي دايخ الزيرجاوي

دكتوراه1065
دور العلماء العرب المسلمين في الحياة الفكرية والعلمية في العصر 

األموي

عبد الحليم عبد هللا محسن 

المكدومي

عدنان خلف كاظم 

التميمي

إياد عادل خلف شرار العبيدي1946 - 1939التطورات السياسية في سوريا ماجستير1066
محمد يوسف إبراهيم 

القريشي

ماجستير1067
مدينة السالم للخطيب البغدادي )علماء الكوفة من خالل تاريخ بغداد 

م1069/ هـ 463المتوفى 
محمد جاسم المشهدانيإيالف فالح حسن الجنابي

منير خطاب عمر نجم التكريتي1970 - 1929نور الدين األتاسي ودوره السياسي في سوريا ماجستير1068
سامي صالح محمد 

صياد الدوري

دكتوراه1069
الجوانب ااقتصادية والمالية في كتاب المصنف للشيخ عبد الرزاق بن 

هـ211 - 126همام الصنعاني الحميري 

شاكر محمود حبيب الحسيني 

العزي

عبد الرزاق علي 

األنباري

ماجستير1070
الحركة العلمية في نيسابور من القرن الثاني الهجري حتى نهاية القرن 

الرابع الهجري
فؤاد محمود مهدي الفهداوي

حسن فاضل زعين 

العاني

إياد إبراهيم عبد الكريم1958 - 1925دور نواب الديوانية في مجلس النواب من ماجستير1071
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

محمد كامل الربيعيعامر حسين حسن التميمي1967 - 1945أثر اليهود في سياسة الدول األوربية تجاه  العربي دكتوراه1072



دكتوراه1073
الدولة األيوبية في مواجهة الحمالت الصليبية في عهد خلفاء صالح 

هـ615 - 589الدين إلى وفاة الملك العادل 
محمد جاسم المشهدانيمازن زكي شافي العاني

دكتوراه1074
موقف الواليات المتحدة األمريكية من سياسية بريطانيا تجاه القضية 

1952 - 1946المصرية 
مؤيد محمود المشهدانيإدريس حردان محمود العيساوي

خليل حسن الزركانيفينوس ميثم عليهـ689 - 608جهود المماليك في نشر اإلسالم في الهند دكتوراه1075

دكتوراه1076
األسس المنهجية في نقد األصول الرجالية حتى نهاية القرن الخامس 

الهجري
حسن عيسى الحكيمحسن كريم ماجد الربيعي

محمد إبراهيم وحيد العزاويالتكافل االجتماعي في التاريخ اإلسالمي حتى نهاية العصر الراشديدكتوراه1077
عاطف عباس حمودي 

القيسي

عدنان كاظم حسين الجبوري1953 - 1941شركات النفط االحتكارية في إيران ماجستير1078
عبد األمير هويدي 

حسن

حقي عبد الكريم الحمادي1958 - 1946موقف مجلس النواب السوري من القضايا القومية ماجستير1079
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

دكتوراه1080
شقائق النعمان في ذكر طبقات العلماء وأولياء الرحمن لمراد أفندي 

م1621/ هـ 1030الرومي الحنفي الشاذلي األزهري المتوفى بعد 
محي هالل السرحانعامرة عاصم قاسم الضاحي

أحمد لفتة محسنمنتهى عبد العزيز محمود(كالح)مدينة نمرود ماجستير1081

دكتوراه1082
/ هـ 463قضاة بغداد من خالل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المتوفى 

م1070
محمد جاسم المشهدانيمارد عبد الحسن الحسون

دكتوراه1083
/ هـ 350الروايات التاريخية للمؤرخ العربي أحمد بن كامل بن شجرة 

م961
عمر عبد هللا عبد العزيز الحياني

حسن فاضل زعين 

العاني



دكتوراه1084
هـ من خالل كتاب 447النشاط الفكري للدولة العربية اإلسالمية حتى 

البداية والنهاية البن كثير
محمد جاسم المشهدانيفواز حسن محيسن القيسي

مبدر محمد علي أحمدم1730 - 1703الدولة العثمانية في عهد السلطان أحمد الثالث ماجستير1085
يوسف عبد الكريم طه 

مكي الرديني

ماجستير1086
المؤرخون والمصنفون في كتاباتهم عن الكتاب والوزراء منذ القرن 

الثاني الهجري حتى القرن السابع الجهشياري أنموذجا
سوادي عبد محمدرزاق جبار عبود القريشي

خالد فالح كاظمهـ805قطر السيل في أمر الخيل تأليف عمر بن رسالن البلقيني ماجستير1087
أنس محمد جاسم 

المشهداني

ماجستير1088
م في 1180 - 1109/ هـ 575 - 502موارد ومنهج ابن خير األشبيلي 

كتابه فهرسة ما رواه عن شيوخه
سليم عبد الزهرة جابر العامري

صادق شاكر محمود 

المخزومي

ماجستير1089
تطور مفهوم اإلسناد في الحديث النبوي الشريف في القرن الثالث 

الهجري
جاسم محمد حسن فياض

ضياء يوسف معروف 

الطائي

دكتوراه1090
سيرة وتراجم أهل البيت عليهم السالم وذراريهم من خالل كتاب الوافي 

م1362/ هـ 764بالوفيات للصفدي 

عبد الرحمن حسون علوان 

شالش التميمي
محمد جاسم المشهداني

نبيلة عبد المنعم داودعمر إسماعيل الزوبعيسياسة اإلنفاق المالي في عصر صدر اإلسالمدكتوراه1091

عبد القادر الشيخليعبد هللا محمود رجبالمدن األمورية غرب الفراتدكتوراه1092

ماجستير1093
محمد زكي البصري ودوره البرلماني والسياسي في العراق حتى عام 

1937
خحفظي رشيد مظهور الحلبوسي

حميد رزاق نعمة 

الموسوي

ماجستير1094
 - 1259/ هـ 676 - 658السلطان الظاهر بيبرس سيرته وإنجازته 

م1277
محمد جاسم المشهدانيسارة علي ياسين



ماجستير1095
 - 132الصالت الفكرية بين العراق ومصر خالل فترة الخالفة العباسية 

م861 - 749/ هـ 247

عامر مجيد جودة محمد 

الكرعاوي
حسن عيسى الحكيم

ماجستير1096
 - 1850دور المفكرين اللبنانين في حركة النهضة العربية الحديثة 

1914
لقاء جمعة عبد الحسنعلي طعمة شجر

دكتوراه1097
/ هـ 468- هـ 422مملكة دانيا في عهد مجاهد العامري وابنه علي من 

م دراسة تاريخية حضارية1078-  م 1032
أزهر صادق كاظم مهدي التميمي

محمد بشير حسن 

العامري

ماجستير1098
قبيلة غطفان من العصر النبوي حتى نهاية العصر األموي دراسة في 

التاريخ السياسي والحضاري
اكتفاء ياسر ثامر

خضير عباس فياض 

الجميلي

أحمد كاظم البياتيمحمد صالح محمودجرائم التعذيب وتطورات الموقف الدوليماجستير1099

موفق خليل إبراهيم الدوريالحياة العامة في اشبونة حتى القرن السادس الهجريماجستير1100
جنان عبد الجليل 

محمد الهموندي

ماجستير1101
/ هـ 23الحركة الفكرية في مدينة شيراز منذ الفتح العربي اإلسالمي سنة 

م1258/هـ 656م حتى 643
صدام حمادي صالح علي

عبد الستار مطلك 

درويش

جاسم محمد مصطفى الياسريالمكانة السياسية لمدينة طيبة حتى نهاية الدولة الوسطىماجستير1102
عباس علي عباس 

الحسيني

دكتوراه1103
التطورات االستراتيجية وأثرها على إدارة الصراع األمريكي السوفييتي 

 دراسة تاريخية1968 - 1945في الخليج العربي 
محمد كامل الربيعيمحمد محمود أحمد المندالوي

ماجستير1104
م في كتابه ذيل تاريخ 1160/ هـ 555موارد ابن القالنسي المتوفى سنة 

دمشق دراسة تاريخية تحليلية

خلف كنعان حسن كنعان 

الجبوري
باسم صالح الجيشي

ماجستير1105
هـ دراسة 66جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب رضي هللا عنه سنة

تاريخية
سهيلة مزبان حسنصدام حسين عبود الزوبعي



حسن عيسى الحكيملينا سالم صالحهـ658 - 491الحياة االجتماعية في حلب دكتوراه1106

ماجستير1107
محمد بن مسرة القرطبي ودوره في الفلسفة والتصوف اإلسالمي في 

(هـ319- هـ 269)األندلس 
مجيد مخلف الدليمينهاد طارق زعيان الكربولي

الصحابة في الحبشةدكتوراه1108
عبد األمير عيسى جعفر 

األعرجي

محمد حسين حسن 

الفالحي

ماجستير1109
آليات استقرار وتموين الجيوش اإلسالمية بعد عمليات الفتح والتحرير 

حتى نهاية العصر األموي
سكينة كاظم شهد

صادق شاكر محمود 

المخزومي

حسن عيسى الحكيمرسول سفيح الزمابن سالم الجمحي مؤرخاماجستير1110

دكتوراه1111
 (الخليجية الكويت، البحرين، قطر، الساحل العماني- العالقات السعودية 

1932 - 1953
خميس ضاري مهدي الغثيث

معد صابر رجب 

التكريتي

كريم عجيل حسينقيس عواد كديم محمد الكبيسيموارد ومنهج األزرقي في كتابه أخبار مكةدكتوراه1112

ماجستير1113
التسامح الحضاري في التاريخ العربي اإلسالمي حتى نهاية العصر 

األموي
محمد جاسم المشهدانيسامان مزبان خليل الجبوري

ماجستير1114
سيرته  (1101 - 1094/ هـ 495 - 487)المستعلي باهلل الفاطمي 

ودوره في التاريخ
ندى عبد الهادي البستان

زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

ماجستير1115
دراسة  (هـ61ت، )الصحابي الجليل رشيد الهجري رضي هللا عنه 

تحليلية
خليل حسن الزركانيسلمان كاظم غركان

أثر الشريعة اإلسالمية في البر والصدقات حتى نهاية العصر الراشديدكتوراه1116
أكرم محمد علي خلف مطلك 

التميمي

عاصم إسماعيل 

كنعان العباسي



1963 - 1958دور الجيش العراقي في العهد الجمهوري األول ماجستير1117
عمر تركي فرحان منصور 

السعدون

عبد هللا مكطوف 

الجوراني

ماجستير1118
 -1953دور المملكة العربية السعودية السياسي في جامعة الدول العربية 

 1964

ماجد عبود مخلف حسين 

الفهداوي
فواز مطر نصيف

ماجستير1119
 1952 - 1936المصرية في عهد الملك فاروق - العالقات البريطانية 

دراسة في العالقات السياسية
مظفر مهدي صالح

ظاهر محمد صكر 

الحسناوي

دكتوراه1120
دراسة 1968 - 1945أثر الطبقة العاملة العراقية في الحياة السياسية 

تاريخية
محمد كامل الربيعيصالح مهدي عبد عوفي البيضاني

دكتوراه1121
 - 358)الفاطميون في بالد الشام دراسة تاريخية في جهدهم العسكري 

(م1075 - 968/ هـ 468
سوادي عبد محمدغسان حاكم حسن

خضير عباس ريكان العبودي1948 - 1939دور نواب بغداد ماجستير1122
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

علي شمخي جبر الفتالوي1932 - 1908الحريات العامة في الصحافة البغدادية دكتوراه1123
جاسب عبد الحسين 

صيهود الخفاجي

ماجستير1124
المظاهر الحضارية في بغداد من خالل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

(هـ463- هـ 392)
عجمي محمود الجنابيأحمد مرزة عبد الكريم الشريفي

ماجستير1125
 - 1925موقف مجلس األمة العراقي من التطورات السياسية في سوريا 

 دراسة تاريخية1946
سهى علي حسن سليمان

بثينة عبد الرحمن 

التكريتي

محمود رعد العبيدي1958 - 1925دور نواب أربيل في البرلمان العراقي ماجستير1126
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

ماجستير1127
كورة النهروان دراسة تاريخية في أحوالها العامة حتى نهاية العصر 

العباسي
سوادي عبد محمدهيثم عبد حسن رجيب



دكتوراه1128
تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس تأليف الشيخ حسين بن محمد بن 

هـ966الحسن الديار بكري المتوفى سنة 
مثنى محمد حميد الشمري

ظمياء محمد عباس 

السامرائي

محمد نجم عبد هللامشعل عبد هللا حمادي1921 حتى عام 1916دور العراقيين في الثورة العربية الكبرى عام ماجستير1129

م1968 - 1958المختار ولد الدادة ودوره في بناء دولة موريتانيا ماجستير1130
مازن عبد الجبار عبد اللطيف 

الشام

سامي صالح محمد 

صياد الدوري

ماجستير1131
التأثيرات في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية للهجرات 

(م1615 - 1492/ هـ 1020 - 897)األندلسية على المغرب األقصى 
مجيد مخلف الدليميخليل فرحان خلباص

ماجستير1132
/ هـ 112 - 65)رجاء بن حيوة ودوره السياسي والفكري واالجتماعي 

(م730 - 684
سامي أحمد الزهورغد عارف صالح علي

ماجستير1133
 -1789العالقات الخارجية للدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الثالث 

 1807
محمد جاسم محسن

عبد هللا مكطوف 

الجوراني

ماجستير1134
االتجاهات االقتصادية واالجتماعية في صحافة األحزاب العلنية في 

1954 - 1946العراق 
طارق نافع الحمدانيخضير عبد حمادي

علي صالح عزيز القيسيهـ132دور األوس في التاريخ اإلسالمي حتى عام ماجستير1135
عبد الرزاق علي 

األنباري

دكتوراه1136
 -1947موقف مجلس النواب األردني من التطورات السياسية الخارجية 

 1958
خليل ضاحي محمد العطواني

عبد األمير محسن 

جبار األسدي

إياد جاسم محمد أحمد دراسة تاريخية1968 - 1963التطورات االجتماعية في العراق ماجستير1137
عبد هللا مكطوف 

الجوراني

ماجستير1138
األوضاع االجتماعية في العهد الملكي المصري حتى انتهاء الحرب 

العالمية الثانية
محمد كامل الربيعيعبير فخري عباس العكيلي



إياد محمد جاسم الزبيديالمهاجرون إلى الحبشة وأثرهم في الحياة العامةدكتوراه1139
محمود خلف جراد 

العيساوي

دكتوراه1140
كورة رية األندلسية دراسة في تاريخها السياسي والحضاري من الفتح 

وحتى سقوطها
صباح إبراهيم الشيخليإياد كامل إبراهيم

دكتوراه1141
من خالل كتابه الحوادث  (هـ723ت، )منهج وموارد ابن الفوطي 

الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة
محمد جاسم المشهدانيسعد عواد كاظم الخزرجي

ماجستير1142
األبعاد التاريخية واالستراتيجية لنشأة حلف شمال األطلسي ومهامها 

الجديدة دراسة تاريخية
أحمد عزيز صباح

عبد األمير محسن 

جبار األسدي

سليمة عزيز سعد الساعدي1961 - 1952السوفيتية - العالقات السياسية المصرية ماجستير1143
سمر رحيم نعمة 

الخزاعي

قصي كامل شبيبانتظار حسين عويدالنشاط التجاري العثماني في البحر األحمر في القرن السابع عشرماجستير1144

أحمد كامل محمدإلهام شاكر جواد األميرنصوص مسمارية غير منشورة من ساللة أور الثالثة في المتحف العراقيماجستير1145

دكتوراه1146
المصرية - أثر سياسة الواليات المتحدة األمريكية في العالقات السعودية 

(1957 - 1967)
ذو الفقار جميل جاسم الربيعي

عبد األمير محسن 

جبار األسدي

ماجستير1147
العالقات الخارجية للدولة األيوبية في عهد السلطان صالح الدين 

[هـ589- هـ 567]
محمد جاسم المشهدانيوليد هادي صايل العيساوي

طلفاح وهيب محمد1945 - 1939مصر في سنوات الحرب العالمية الثانية ماجستير1148
معد صابر رجب 

التكريتي

محمد جاسم المشهدانيعامر خالد توفيق العزاويفي كتابه األخبار الموفقيات (هـ256ت، )منهج وموارد الزبير بن بكار ماجستير1149



وليد خالد يوسف حمادي1969 - 1951مصالح الواليات المتحدة األمريكية في ليبيا دكتوراه1150
عبد ربه سكران 

إبراهيم

ماجستير1151
ديخويه )السنة النبوية الشريفة في كتابات المستشرقين الهولنديين 

(أنموذجا
علي أمان علي

عبد الرزاق علي 

األنباري

هيثم سعيد علي الشرابي العانيقبيلة طيء وأثرها في الحياة العربية قبل اإلسالمدكتوراه1152
خضير عباس فياض 

الجميلي

دكتوراه1153
ت، )إتحاف الرواة بمسلسل القضاة لمؤلفه أحمد بن محمد الشلبي 

(هـ1021
محمد جاسم المشهدانيعلي الشيخ ضاري الفياض

دكتوراه1154
دولة اليمن موقعها االستراتيجي وتراثها العظيم وأطماع الغزاة قبل وبعد 

الميالد
سهل تركي الدليميصبار عبد الفتاح الفياض

محمد جاسم المشهدانيفريال إبراهيم عبد الهادي الزبيديأثر أهل البيت عليهم السالم في الحياة العامةدكتوراه1155

جمال هاشم احمدبركات محمد سليمان الهيتاويم1978-1948موقف ليبيا من القضية الفلسطينية ماجستير2501



المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

ماجستير1156
حتى نهاية العصر )آل العبدي ودورهم في التاريخ العربي اإلسالمي 

(األموي
عدي سالم الجبوريخلف محمد صالح ذنون الجبوري

محمد جاسم المشهدانيسعاد سليم عبد هللا الساعديالقضاء والقضاة في مدينة مرو في العصر العباسيماجستير1157

1951 - 1912الليبية - العالقات المصرية دكتوراه1158
إيناس عيسى محمد رشيد 

الداغستاني

عبد األمير محسن 

جبار األسدي

ماجستير1159
في كتابه  (م1077/ هـ 470ت، )موارد ومنهج أبي الفضل البيهقي 

تاريخ البيهقي
عجمي محمود الجنابيياسين مناجد عيفان

ماجستير1160
دراسة مقارنة بين القوانين )خصائص االعتداء على الحريات الشخصية 

(العراقية القديمة واإلسالم والعصر الحديث
إيهاب أحمد إبراهيم الشمري

 أحمد لفتة محسن 

وحيدر طالب محمد 

علي

عبد المنعم جاسم محمد الدليميدور علم الحديث في تدوين السيرة النبويةدكتوراه1161
عبد الرزاق علي 

األنباري

دكتوراه1162
ومنهجه في كتاب أعالم الموقعين عن  (هـ751 - 691)موارد ابن قيم 

رب العالمين
خالد زيدان الجبورييونس فهد علي الجبوري

أحمد كامل محمدنغم عبد الباري سعيد حراقم دراسة تاريخية حضارية.ق (30 - 323)مصر في عهد البطالسة ماجستير1163

كفاية طارش العليحسين صالح حسن عباس الربيعيومنهجه في كتابه المسالك والممالك (م1094/ هـ 487ت،)موارد البكري دكتوراه1164

2012رسائل وأطاريح سنة 



ضياء ظالل محيسن الطائي(1922 - 1916)ديفيد لويد جورج وموقفه من القضايا العربي ماجستير1165
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

ماجستير1166
شيوخ وتالميذ اإلمام الحسن عليه السالم في كتاب تهذيب الكمال في 

(م1341/ هـ 742ت، )أسماء الرجال للحافظ المزي 
نعيم دنيان الغراويمحمد سوادي زناد الشموسي

دكتوراه1167
كان حيا قبل  )شرح كتاب الشهاب ألبي القاسم بن إبراهيم الوراق البابي 

(م1271/ هـ773
نبيلة عبد المنعم داودنوري عزيز أمين

ماجستير1168
الحياة االجتماعية واالقتصادية في مدينة هراة من الفتح اإلسالمي حتى 

(م861/ هـ 247)نهاية العصر العباسي األول 
قتيبة محمد مجيدمحمد ثجيل دشر المرشدي

ماجستير1169
 - 1671عالقات الجزائر السياسية مع تونس في عهد الدايات للفترة 

م1732
عمار عبد الرحمن متعب

نوري عبد الحميد 

خليل العاني

عجمي محمود الجنابيأحمد غني حسين الحماميالصالت الفكرية والسياسية بين اليمن والكوفة حتى نهاية العصر األمويماجستير1170

دكتوراه1171
رسائل المحدثين والفقهاء إلى الخلفاء واألمراء في العصر الراشدي 

واألموي
مصطفى فرحان عوض

حسن فاضل زعين 

العاني

ماجستير1172
موقف يوغسالفيا من القضايا العربية المعاصرة في وثائق حركة عدم 

1980 - 1955االنحياز 
فليح حسن عليخالد رجاء هادي الفياض

رزاق محمد صالح القيسيم1215/ هـ 612مدينة الملتان دراسة في أحوالها العامة إلى سنة ماجستير1173
عبد الستار مطلك 

درويش

حسن عبد الرحمن عناد الجواريدراسات الفلك ظواهره وأدواته في األندلسدكتوراه1174
محمد بشير حسن 

العامري

ماجستير1175
سر األسرار في معرفة الجواهر واألحجار تأليف العامل عمر بن أحمد 

(هـ926)الشماع الحلبي الشافعي 
عزيز مصلح حسين علي التميمي

أنس محمد جاسم 

المشهداني

دكتوراه1176
 -512انهيار جيش الخالفة العباسية في عصرها األخير األسباب والنتائج 

م1258 - 1118/ هـ 656 
محمد جاسم المشهدانيعدنان محمد جاسم العبيدي



بشار كريم جواد الربيعيالمشير عبد الحكيم عامر ودوره السياسي والعسكري في مصردكتوراه1177
قيس جواد علي 

الغريري

دكتوراه1178
دراسة مقارنة في القانون العراقي )مدخل لدراسة القوانين اآلشوري 

(القديم
عبد القادر الشيخليموفق مهذول محمد شاهين الطائي

ماجستير1179
وكتابه طبقات علماء إفريقية  (م944/ هـ 333ت، )أبو العرب القيرواني 

دراسة في المنهج والموارد
عبد الرسول قاسم محمد الزبيدي

عبد الكريم خيطان 

الياسري

كريم عاتي الخزاعيرفاه عبد جبارعون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذليماجستير1180

محمد جاسم المشهدانيمؤيد حميد جاسمهـ132حقوق اإلنسان في اإلسالم حتى سنة دكتوراه1181

عبد الكريم خلف حسنشهداء معركة اليمامة من حفظة القرآن الكريم دراسة تاريخيةدكتوراه1182
أنس محمد جاسم 

المشهداني

ماجستير1183
الصحابي الجليل خالد بن سعيد بن العاص رضي هللا عنه حياته جهاده 

جهوده الفكرية مروياته
عدنان علي الفراجيحامد عواد سويد الفهداوي

كريم طالل مسيرعبد القادر فرحان يوسف الكبيسي دراسة تاريخية1958 - 1936االغتياالت السياسية في العراق ماجستير1184

ماجستير1185
هـ ومنهجه في كتابه اإلشارة إلى سيرة 762موارد مغلطاي المتوفى 

المصطفى صلى هللا عليه وسلم
ماهر مرضي عالوي الجميلي

حسن فاضل زعين 

العاني

ماجستير1186
هـ في كتابه صبح 821الجوانب االقتصادية والمالية عند القلقشندي 

هـ132األعشى في صناعة اإلنشا من قيام الدولة اإلسالمية إلى 
فخري شكر محمود

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

دكتوراه1187
السريان وجهودهم في الحضارة العربية اإلسالمية حتى القرن الثالث 

الهجري
نبيلة عبد المنعم داودنبيل توفيق علي البرزنجي



دكتوراه1188
 0 1187/ هـ 656 - 583التنظيمات االقتصادية لدولة بني أيوب من 

م1258
محمد جاسم المشهدانيطالل حميد مراد الجواري

م ومنهجه في كتابه صورة األرض977- هـ 367موارد ابن حوقل دكتوراه1189
داخل محمد علوان راضي 

الجميالوي

زهير عبد المجيد 

خواجة

دكتوراه1190
/ هـ 656 - 447المستوى المعاشي لسكان بغداد في العصر العباسي من 

م1258 - 1055
خضير عباس الجميليمحمد جليل بخيت

دكتوراه1191
التطورات السياسية في الشرق األوسط ومواقف كل من تركيا وإيران 

1979 - 1960منها 
سيامند كريم محمود

علي محمد كريم 

المشهداني

ماجستير1192
/ هـ 1205الفوائد الرجالية للشيخ محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني 

م1791
رزاق زاير محيبس العقابي

سامي حمود الحاج 

جاسم

نبيلة عبد المنعم داودمعد بهلول موسى خاجيم979 - 934/ هـ 369 - 332البطائح تحت نفوذ عمران بن شاهين ماجستير1193

ناجي حسينعمر صبيح محمد الزبيديموارد المبرد ومنهجه في كتابه الكامل في اللغة واألدبماجستير1194

ماجستير1195

أثر النساء السياسي والفكري واالجتماعي من خالل كتاب سير أعالم 

النبالء لإلمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سنة 

م1437/ هـ 748وفاته 

محمد جاسم المشهدانيسرور رضا عبد الحسين اللبان

صباح إبراهيم الشيخليهناء عبد الرزاق نوريابن سحنون منهجه وفكره التربويدكتوراه1196

ماجستير1197
موارد اإلمام علي ابن أبي طالب عليه السالم ومنهجه في كتابه نهج 

م660/ هـ 40البالغة 
محمد جاسم المشهدانيحامد عداي صابط البو علي

عماد كاطع خضير عباس1941 - 1935الغزو اإليطالي ألثيوبيا ماجستير1198
محمد رشيد عبود 

الراوي



ماجستير1199
توضيح االشتباه واإلشكال في ضبط أسامي الرواة وألقاب الرجال 

هـ1193للمازندراني المتوفى 

عقيل عبد المنعم هادي جابر 

الزبيدي
نصير عبود الطائي

حسن عيسى الحكيمجعفر حسين فليح حنوشآل عقيل بن أبي طالب ودورهم السياسي واالجتماعي في العصر األمويدكتوراه1200

ماجستير1201
العلماء األندلسيون ودورهم اإلداري والسياسي في األندلس خالل القرن 

السادس الهجري الثاني عشر الميالدي
أحمد جواد عبد شعيب الكرعاوي

رياض حميد مجيد 

الجواري

سرحان غالم حسينبثينة قاسم عزيز الالمي1956 - 1869السياسة البريطانية تجاه قضية دارفور في السودان ماجستير1202

محمد جاسم المشهدانيحمود محسن حسن اليعقوبيالجذور التاريخية لضريح اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالمدكتوراه1203

طارق نافع الحمدانيعبد الباسط عباس محمد1953 - 1924إيران في االستراتيجية السوفيتية دكتوراه1204

ماجستير1205
دور سك وضرب النقود في الدولة العربية اإلسالمية في صدر اإلسالم 

م1258/ هـ 656حتى 
عالء محمد نايل

ناهض عبد الرزاق 

دفتر القيسي

أحمد لفتة محسنشنكار جمال تاج الدين النقشبنديالحمالت العسكرية اآلشورية في األلف األول قبل الميالددكتوراه1206

ماجستير1207
مخطوطة أسماء أهل بدر تأليف إبراهيم بن حنيف بن مصطفى الرومي 

م1775/ هـ 1189
مؤيد مجيد مظلوم

رياض حميد مجيد 

الجواري

دكتوراه1208
 - 1269/ هـ 759 - 668العمارة اإلسالمية في عهد الدولة المرينية 

م1358
فاضل عباس محمد علي الدفاعي

جنان عبد الجليل محمد 

الهموندي

عبد الرحمن عبد حسنم1412 - 1320/ هـ 815 - 720اإلمارة التغلقية في الهند ماجستير1209
عبد الستار مطلك 

درويش



جبير عبيد علي العجيليموارد ومنهج أبي رجب الحنبلي في كتابه ذيل في طبقات الحنابلةماجستير1210
عبد العزيز خضر 

عباس الجاسم

ماجستير1211
/ هـ 230 - 168الجوانب اإلدارية في كتاب الطبقات الكبرى البن سعد 

م844 - 748
محمد جاسم المشهدانيمنذر حمد عبد الحمد الفراجي

عادل صالح جمعة صالح الجبوريم1369 - 1059/ هـ 771 - 489قبرص خالل العصور اإلسالمية ماجستير1212
علي حسين علي 

الجبوري

ماجستير1213
تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا للشيخ مرعي بن 

هـ1033يوسف الكرمي 
علي عبد هللا عبد الحميد النمراوي

أنس محمد جاسم 

المشهداني

إسماعيل مصطاف عواد الجبوريم1520 - 1299نشوء الدولة العثمانية وتوسعها دكتوراه1214
عبد الرحيم ذنون 

الحديثي

دكتوراه1215
هـ مصنفاته ومنهجه وموارده 369 - 274أبو الشيخ األصبهاني 

ومروياته التاريخية في كتابه طبقات المحديث في أصبهان
ناظم ناجي حماد الدليمي

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

ماجستير1216
-711/ هـ 484 - 92الحياة االقتصادية واالجتماعية في مدينة أشبيلية من 

م1091 
محمد حسن موسى الحسيني

قيس عبد الواحد 

السمرمد

دكتوراه1217
األحداث السياسية في العراق وانعكاساتها على الوعي االجتماعي أبان 

1958 - 1921العهد الملكي 
غانم محمد رميضمهند عبد الكريم خلف أبو رغيف

دكتوراه1218
 - 132دور الوزراء في تشجيع الحركات العلمي في الدولة العباسية 

م1285 - 750 / 656
نبيلة عبد المنعم داودصالح محمد مطلك الفهداوي

صالح سلمان رميضهدى مجيد أحمد العزاوياأللواح والدمى الفخارية الحيوانية في األلف الثالث والثاني قبل الميالدماجستير1219

ماجستير1220
التطورات السياسية في العراق القديم في عصر اإلمبراطورية اآلشورية 

م. ق612- 744الثانية 
خالد حمو الدورينعيم محمد عبيد الجبوري



ماجستير1221
موقف الواليات المتحدة األمريكية من التطورات الداخلية في مصر 

1936 - 1946
إسماعيل خليل إبراهيم محمد

معد صابر رجب 

التكريتي

ماجستير1222
علماء الموصل من خالل كتاب قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان 

م1256/ هـ 654لكمااللدين أبي البركات ابن الشعار الموصلي المتوفى 
حسين علي قادر

علي حسين علي 

الجبوري

نوار زغير عذاب فرج الخفاجي1918 - 1831االستثمار األجنبي في بالد الشام دكتوراه1223
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

ماجستير1224
الحياة الفكرية واالقتصادية في األندلس من خالل كتاب المغرب في حلل 

م1286 - 1214/ هـ 685 - 610المغرب البن سعيد األندلس 
ماهر صبري كاظمكريم محمد عذيب الربيعي

كريم طالل مسيرهبة أحمد ناصر المحمدي1958عبد الرسول الخالصي ودوره في السياسة العراقية حتى ماجستير1225

هيام إبراهيم إسماعيل الخالديم1251 - 749/ هـ 234 - 132فقهاء أعرضوا عن تولي القضاء ماجستير1226
زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

حيدر نزار السيد سلمانالسيد أحمد تقي الياسري1921 - 1914تاريخ النجف األشرف السياسي ماجستير1227

طارق نافع الحمدانينضال كاظم خلف العوادي1841 - 1831التبشير في بالد الشام في عهد إبراهيم باشا ماجستير1228

دكتوراه1229
 -969/ هـ 618 - 358صراع األشراف على شرافة مكة في الحجاز من 

م1221 
محمد حمدي صالح الجعفري

ظمياء محمد عباس 

السامرائي

دكتوراه1230
 - 939أخبار الدول وآثار األول للشيخ أحمد بن سنان القرماني الدمشقي 

(182ص - 91ص)م 1611 - 1532/ هـ 1019
نبيلة عبد المنعم داودكاظم جواد كاظم المنذري

دكتوراه1231
النظام القضائي في المغرب األدنى من القرن الرابع الهجري حتى القرن 

السادس الهجري
عبد الكريم هويدي عبد اإلبراهيمي

جنان عبد الجليل محمد 

الهموندي



محمد جاسم المشهدانيأحمد محمد حمد المشهدانيم1035/ هـ 427موارد السهمي ومنهجه في كتابه تاريخ جرجان دكتوراه1232

دكتوراه1233
اإلنجازات العلمية لألطباء في األندلس وأثرها على التطور الحضاري في 

م1492 - 711/ هـ 897 - 92القرون الوسطى / أوربا 
نهاد عباس زينل

محمد بشير حسن 

العامري

شاكر محمود مهدي التميميأمين سعيد مؤرخا منهجه ومواردهدكتوراه1234
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

ماجستير1235
إسهامات علماء بالد الشام في الحركة الفكرية في بغداد حتى نهاية العصر 

العباسي
حسن عيسى الحكيمعقيل زاهر سلمان العلي

دكتوراه1236
االبتكارات الطبية في التراث العلمي العربي من القرن الثالث حتى نهاية 

القرن الثامن الهجري
نبيلة عبد المنعم داوددعد عصام محمد صفوت

طارق نافع الحمدانيبيان عبيد عبد الحسين العريض1968 - 1958تاريخ اإلعالم اإلسالمي المعاصر في العراق دكتوراه1237

سوادي عبد محمدجعفر صادق عبد الوهابموارد ابن قنفذ ومنهجه في كتابه أنس الفقير وعز الحقيرماجستير1238

عقيل محمد سعيد أحمدم1031 - 756/ هـ 422 - 138عالقات األندلس األموية بشمال إفريقية دكتوراه1239
رياض حميد مجيد 

الجواري

محمد جاسم المشهدانيأحمد جاسم عطية محمد الخزعليهـ590 - 447النظام اإلداري والعسكري لدولة السالجقة دكتوراه1240

ناجي حسن هاديمهدي علي سفعة العلوانيم750/ هـ 132قبيلة مزينة ودورها حتى نهاية العصر األموي دكتوراه1241

دكتوراه1242
/ هـ 232األحداث التاريخية في شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 

م846
محمد حسين الفالحيإبراهيم شيخان كميت



تعليم المتعلم طرق التعليم تأليف اإلمام برهان اإلسالم الزرنوجيماجستير1243
سالم كاظم حميد شرهان 

المحمداوي

أنس محمد جاسم 

المشهداني

دينا خضير عبيدالخدمات الطبية واالجتماعية في قرطبة اإلسالميةماجستير1244
محمد بشير حسن 

العامري

ماجستير1245
المصابيح السنية في طب البرية للمؤلف أحمد بن سالمة القليوبي 

م1658/ هـ 1069
مناجد محمود أحمد العرسان

 أنس محمد جاسم 

المشهداني وزياد حماد 

عبد الدليمي

دكتوراه1246
اإلبداعات واالبتكارات في مجاالت التقدم التقني في الحضارة العربية 

اإلسالمية حتى نهاية الخالفة العباسية
نبيلة عبد المنعم داودندى أحمد فؤاد العزاوي

دكتوراه1247
الحريات في تاريخ الدولة العربية اإلسالمية وتطوها حتى نهاية العصر 

العباسي
خضير عباس الجميليعمر عبد الرزاق صالح الكحلي

ماجستير1248
-م 1932أثر النفط في مشاكل الحدود السعودية مع إمارات الخليج العربي 

م1971 
بالسم باقر خلف الساعدي

قيس جواد علي 

الغريري

صالح مهدي عباسمهدي علي زبونموارد ومنهج النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ المدارسدكتوراه1249

محمد جاسم المشهدانيباسم جميل منصورم ومنهجه في كتابه ذيل تاريخ بغداد1245/ هـ 643موارد ابن النجار دكتوراه1250

دكتوراه1251
النشاط االقتصادي والمالي للمسلمين في بالد الخزر والكرج خالل العصر 

(م1258 - 749/ هـ 656 - 132)العباسي من 
محمد جاسم المشهدانيسوسن بهجت يونس صالح

ماجستير1252
المؤسسات التعليمية في األندلس وأثرها في الحضارة الغربية للفترة 

(هـ897هـ ولغاية 92)
محمد جاسم المشهدانينايف ثامر حسين

نبيلة عبد المنعم داودقيس فالح ياسينابن وحشية النبطي دراسة في كتاب الفالحة النبطيةدكتوراه1253



محمد جاسم المشهدانيخضير محمد الجنابيم1258 - 750/ هـ 656 - 132القضاء في اليمن خالل العصر العباسي دكتوراه1254

منار صالح إسماعيل1968شرطة النجدة العراقية ودورها في استقرار األمن حتى عام ماجستير1255
كريم حيدر خضي 

الفريجي

ماجستير1256
الجوارح وعلم البيزرة للفيلسوف أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر بن حسن 

بن محمد القاسمي القرشي العلوي األشعري

زهير عبد زيد شمخي جبار 

الفتالوي
نبيلة عبد المنعم داود

دكتوراه1257
 - 1925قضايا التنمية االقتصادية في مناقشات مجلس النواب العراقي 

م1945
ماجد ثامر مجلي

نوري عبد الحميد 

خليل العاني

ماجستير1258
 - 711/ هـ 897 - 92)دور قبيلة جذام السياسي والحضاري في األندلس 

(م1492
كريم عجيل حسينعبد الكريم رجا حسين القيسي

عارف شاكر محمود األحبابيعبد الرحمن الرافعي ومنهجه في كتابه تاريخ مصر الحديث والمعاصردكتوراه1259
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

صالح مهدي عباسخليفة بدر مهديموارد ومنهج ابن إياس في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهوردكتوراه1260

ماجستير1261
في كتاب تهذيب الكمال في  (عليه السالم)شيوخ وتالميذ اإلمام الرضا 

أسماء الرجال
محمد منصور حاتم المالكي

جنان عبد الجليل محمد 

الهموندي

دكتوراه1262

 (هـ1014)جمع الوسائل بشرح الشمائل للمال علي القاري المتوفى سنة 

من صفة وضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى عبادته صلى هللا 

عليه وسلم دراسة وتحقيق

أحمد محمود محمد الحسني
عبد الرزاق أحمد 

الوادي

دكتوراه1263
المراسالت الحربية في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء 

الراشدين رضي هللا عنهم
محمد جاسم المشهدانيصالح محمد عطوان الحيالي

نجالء عبد الحميد كطران1965عبد العزيز القصاب ودوره في السياسة العراقية حتى عام ماجستير1264
قيس جواد علي 

الغريري



شاكر محمود إسماعيلحسن محمد علي حسين العبيديالحياة العسكرية في العراق القديمماجستير1265

هيفاء سليم حسنموارد ومنهج ابن حبان البستي في كتابه صحيح ابن حباندكتوراه1266
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

عبد الغفور حسن محمد الزوبعيالجوانب اإلدارية في كتاب الخطيب البغدادي تاريخ بغدادماجستير1267
عبد الرزاق علي 

األنباري

صباح إبراهيم الشيخليمصطفى صباح دليمي(هـ897 - 635)كتاب سلطنة غرناطة للفترة من ماجستير1268

عزيز مخلف كاطع موسىالتبادل والتكامل االقتصادي بين مدن األندلسماجستير1269
محمد بشير حسن 

العامري

عالء طه ياسينثامر محمود عكيلعبد المجيد القصاب وأثره اإلداري والسياسي في العراقماجستير1270

دكتوراه1271
قبيلة هذيل ودورها في التاريخ العربي اإلسالمي حتى نهاية الخالفةة 

(م661/ هـ 40)الراشدة 
حسين حبيب نجمنافع مصعب جاسم الدليمي

علي جبر حسن دراسة تاريخية1689 - 1603الصراع بين الملك والبرلمان في إنكلترا دكتوراه1272
حسن علي سبتي 

الفتالوي

ماجستير1273
 1963 - 1958موقف الصحافة البغدادية من قضايا التربية ولتعليم 

دراسة تاريخية
محمود صالح الكرويجاسم عليوي محيسن

ماجستير1274
/ أوقاف المسلمين في القدس الشريف خالل القرن الثاني عشر الهجري 

الثامن عشر الميالدي
جاسم عزيز علي الجبوري

أحمد حسين عبد 

الجبروي

دكتوراه1275
قبيلة ضبة ودورها االجتماعي والعسكي في التاريخ العربي اإلسالمي 

حتى نهاية العصر األموي
وليد عبود حمد المحمدي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي



دكتوراه1276
المنهج النقدي للرواية بين المؤرخين والمحدثين حتى نهاية القرن السابع 

الهجري
عامرة تمكين نعمة الياسري

رياض حميد مجيد 

الجواري

ماجستير1277
الضمانات التشريعية لممارية الحريات العامة في القانون الدستوري العام 

(دراسة مقارنة بين الشرائع القديمة واإلسالم)
ليث أحمد لفتة محسن

 محمد جاسم 

المشهداني وحيدر 

طالب محمد علي

طارق نافع الحمدانيعبد الرحمن إبراهيم مصلح1783 - 1749سياسة عمان الخارجية في عهد أحمد بن سعيد ماجستير1278

ماجستير1279
الجذور التاريخية للقالئد والعقود غير المنشورة في المتحف العراقي 

دراسة فنية مقارنة
فوزية مهدي المالكيدنيا محمد محمود

أسعد أحمد خلف محمد الحلبوسيمملكة عمان قبل اإلسالمماجستير1280
خضير عباس فياض 

الجميلي

أحمد عبد هللا فاضل(م1090 - 0131/ هـ 883 - 422)كتاب عهد الطوائف في األندلس ماجستير1281
عبد الكريم خيطان 

الياسري

ماجستير1282

خالصة األخبار في أحوال النبي المختار لمؤلفها محمود بن فضل هللا 

في )من أول الكتاب إلى الباب الرابع  (هـ1038: ت)األكسداري الخلوتي 

(العلم والمعرفة

عبد الفتاح محمود عبد هللا الكبيسي
أنس محمد جاسم 

المشهداني

ماجستير1283
موارد ابن الجوزي ومنهجه في كتابه تلقيح فهوم أهل األثر في عيون 

التاريخ والسير
محمد جاسم المشهدانيلقمان كريم ساجد طراد الدليمي

دكتوراه1284
األصولية الدينية في مصر في ضوء تطوراتها الفكرية ونشاطها الدولي 

1928 - 1981
مؤيد باقر محمد األعرجي

حسن علي سبتي 

الفتالوي

حسين علي عبود محمد الطائي1958 - 1941التوجه األمريكي نحو العراق دكتوراه1285
نوري عبد الحميد 

خليل العاني



دكتوراه1286
/ هـ 597ت، )القضاء والقضاة من خالل كتاب المنتظم البن الجوزي 

(م1200

هشام عبد الكريم عبد علي 

العزاوي
محمد جاسم المشهداني

جمال سعيد مهدي المشهدانيابن كثير وكتابه النهاية في الفتن والمالحمدكتوراه1287
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير1288
هـ 774)الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب البداية والنهاية البن كثير 

(م1372/ 
عادل بكيع طاهر المسافري

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

إيهاب ياسر حسين العتابي(م1130 - 1101/ هـ 524 - 495)الخليفة اآلمر بأحكام هللا الفاطمي ماجستير1289
شيماء سالم عبد 

الصاحب

دكتوراه1290
مفاوضات الحكومة العراقية مع شركات النفط األجنبية في عهد عبد 

م1963- م 1958الكريم قاسم وموقف الرأي العام منها 
غانم محمد رميضسيناء صالح مهدي

دكتوراه1291
موارد ابن حجر العسقالني ومنهجه في كتابه أنباء الغمر بأبناء العمر 

(852 / 1448)
نبيلة عبد المنعم داودرشا عيسى فارس

ماجستير1292
تاريخ مدينة النبار األثرية حتى العصر اإلسالمي من خالل النصوص 

التاريخ والتحريات األثرية
قيس حسين رشيد

عبد العزيز خضر 

عباس الجاسم

دكتوراه1293
 - 660) (هـ132 - 40)قبيلة طيء في العصر األموي دراسة تاريخية 

(م749
نبيلة عبد المنعم داودرشاد عبد الرزاق اإلبراهيمي

نصير عبود الطائيمنذر خضير إبراهيم الطائيموارد الخطيب البغدادي ومنهجه في كتابه السابق والالحقماجستير1294

جميل كاظم محمد العابدي دراسة تاريخية1968 تموز 17 - 1958 تموز 14الصحافة النجفية دكتوراه1295
ي
طارق نافع الحمدان 

1296
ي ماجستير

ي حركة رشيد عالي الكيالن 
 
 زاير الكاكي1945 - 1939دور دول المحور ف

محمد كامل الربيعيحسن حسير 



ماجستير1297
ي عبيد البكري  ي كتابه  (ه 487 - 432)موارد أن 

 
معجم ما / ومنهجه ف

استعجم

مطرسر شاهير  عبد الحسير  

العابدي

صادق شاكر محمود 

المخزومي

دولة معير  وعالقتها بالممالك اليمنيةماجستير1298
وجدان حسير  خضير عبد 

ي الشجير
سهيلة مزبان حسن

يطانية ماجستير1299 اتيجية الي 
ي السيى

 
أسن عثمان حسير 1918 - 1896الكويت ف

قيس جواد علي 

الغريري

ماجستير1300
ي منتصف القرن الخامس 

 
ي ف ي بالد المغرب المغرن 

 
بنو سليم وأثرهم ف

ه 9- ـه 5الهجري إل القرن التاسع الهجري 
 علي حمادي ياسير 

قتيبة محمد مجيدياسير 

أحمد لفتة محسنبان محمود فاضلتاريخية- مدينة الوركاء دراسة أثارية ماجستير1301

ي اليمن الشمالي ماجستير1302
 
حسن نامس رسحان العزاوي1962 - 1948التطورات الداخلية ف

معد صابر رجب 

ي
التكريبى

يقتيبة عبد هللا عباس البدري1914 - 1871برلير  والتنافس الدولي حولها - سكة حديد بغداد دكتوراه1303
طارق نافع الحمدان 

دكتوراه1304
ي 
ى
ي العرص السلجوف

 
ي خراسان ف

 
 -1040/ ـه 590 - 432)الحياة العلمية ف

(م1193 
هدى نوري المهداوي

شاكر محمود عبد 

ي
المنعم الهيبى

عبد الكريم محمد علوانالمسؤوليات الجزائية لجريمة الرشوة تاريخا وفقها وقضاءدكتوراه1305

 محمد جاسم 

ي وعلي 
المشهدان 

جمعة محارب

ماجستير1306
ي القرن الثالث الهجري إل 

 
علماء شهربان وأثرهم الحضاري والفكري ف

القرن الثامن الهجري
عاصم إسماعيل كنعانحارث كاظم حسون الزبيدي

ماجستير1307
سي  ي كتاب إعالم الورى بأعالم  (ه 548ت، )موارد الطي 

 
ومنهجه ف

(الهدى

كرار حسير  كاظم عيدان داود 

المعموري
نبيلة عبد المنعم داود



دكتوراه1308

ي بالد الشام والجزيرة الفراتية من القرن األول إل 
 
الطب والصيدلة ف

ومن القرن السادس إل نهاية القرن / نهاية القرن السابع الهجريير  
الثالث عرسر الميالديير 

أديب مهدي هادي حسن الكريم
محمد جاسم 

ي
المشهدان 

دكتوراه1309
ي داود الطيالىسي  ي كتاب المسند ألن 

 
ت، )الجوانب االقتصادية والمالية ف

ي(م819/ ـه 204 جواد كاظم مطلك الفراج 
حمدان عبد المجيد 

الكبيىسي

ي آداب المفيد والمستفيدماجستير1310
 
ي كتاب منية المريد ف

 
نبيلة عبد المنعم داودفاتن إسماعيل منشدمنهج العاملي وموارده ف

ي المغربماجستير1311
 
ي وأثره ف

يحّسأن بن النعمان الغسان  عبد هللا محمد خضير الجنان 
رياض حميد مجيد 

الجواري

ي ترجمة النوويماجستير1312
 
ي كتابه المنهل العذب الروي ف

 
أركان يوسف حالوبشيماء رشيد عبد الستارموارد السخاوي ومنهجه ف

يىسيدكتوراه1313 ي كتاب المعيار المعرب للونرسر
 
محمد خاشع عيادة المعاضيديفتاوى األحوال الشخصية ف

 محمد عباس 

ي ومحمد 
السامران 

بشير حسن العامري

ماجستير1314
ي اإلسالمي  ي الهند من الفتح العرن 

 
أثر اإلسالم عل الحياة االجتماعية ف

م1258/ ـه 656حبى نهاية الخالفة العباسية 
عمر ضحوي فياض الدوحان

عبد الستار مطلك 

درويش

ي دكتوراه1315 ي للشعر العرن 
أحمد حسن صاحب الموسويم1055 - 945/ ـه 447 - 334التوثيق التاريح 

ظمياء محمد عباس 

ي
السامران 

ماجستير1316
ي نمي األول وأوالده  يف أن  ي عهد الرسر

 
 - 652الوضاع العامة لوالية مكة ف

خلدون حميد سالم الكبيىسيم1345 - 1254/ ـه 746
نوري عبد الحميد 

ي
خليل العان 

نبيلة عبد المنعم داودعادل محمد رشيدهت656- هـ 132الحركة الفكرية في أربل من ماجستير1317



ماجستير1318
آل مظعون وآل عتيك وآل سهم بيوتات مجاهدة في عصر النبوة والخالفة 

الراشدة دراسة في دورهم الجهادي
عجمي محمود الجنابيأحمد فرهان جسام الفهداوي

دكتوراه1319
 - 1949مجلة رسالة اإلسالم القاهرية - التقريب بين المذاهب اإلسالمية 

م أنموذجا1972

عبد الحسين علوان حسين آل 

درويش العبادي
محمد كامل الربيعي

ماجستير1320

رسالة تنزيه القميين للشريف أبو الحسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد 

بن موسى بن علي بن معتوق بن عبد الحميد الفتوني النباطي العاملي 

م1725/ هـ 1138األصفهاني الغروي 

حسن عيسى الحكيمحيدر نعمة طاهر الصريفي

حسين جبار إبراهيم حسين1890 - 1839خير الدين التونسي ودوره اإلصالحي وتأثيره الفكري ماجستير1321
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

محمد جاسم المشهدانيياسين حسن محمد الزوبعي(هـ115ت، )اإلمام مفتي مكة عطاء بن أبي رباح حياته ومكانته العلمية ماجستير1322

ماجستير1323
إقليم كرمان دراسة في أحواله االجتماعية واإلدارية والثقافية منذ الفتح 

اإلسالمي حتى نهاية القن الرابع الهجري
سوادي عبد محمدحامد خضير شجر جبر العزاوي

كافي سلمان مراد الجادري1945 - 1939شمال العراق في سنوات الحرب العالمية الثانية دكتوراه1324
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

صالح عباس السودانيمصطفى سامي نافع الكبيسيمنهجية وموارد الجاحظ في كتابه البرصان والعميان والعرجان والحوالندكتوراه1325

دكتوراه1326
المبتغى لإلمام عفيف الدين سعيد بن محمد بن مسعود الكازروني المتوفى 

هـ758
محمود تركي اللهيبيكاميران سعد هللا عبد هللا الزنكنة

ماجستير1327
/ هـ 1190النور الجلي في النسب الشريف النبوي للبخشي المتوفى 

م1776

أسامة عبد الحميد عباس سلمان 

الحمداني
محمد حسين الفالحي

ماجستير1328
 (مدينة السالم)المحدثون من علماء البصرة من خالل تاريخ بغداد 

م1069/ هـ 463للخطيب البغدادي المتوفى 
محمد جاسم المشهدانيأديبة عطية عبد الكريم الجنابي



نعمت عبد الكريم محيميد الجبوريالصحابي الجليل األشعث بن قيس الكنديماجستير1329
خالد محمود عبد هللا 

الدليمي

دكتوراه1330
هـ مصنفاته ومنهجه 310أبو بشر الدوالبي محمد بن أحمد المتوفى 

ومروياته التاريخية في كتابيه الكنى واألسماء والذرية الطاهرة
عيادة عجيمي عجيل الدليمي

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

كريم عجيل حسينأحمد شهاب حمد الصوالغالمستشرق اإلسباني بالنثيا وموقفه من التارخ األندلسيماجستير1331

دكتوراه1332

تاريخ دول األعيان في شرح قصيدة نظم الجمان في ذكر من سلف من 

الزمان تأليف ابن أبي عذيبة شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الشافعي 

م1452/ هـ 856المتوفى 

نبيلة عبد المنعم داودمكي عبد جواد الدباج

محمود صالح الكروينصر محمد جاسم المشهدانيم1939 - 1881اإلدارة الفرنسية في تونس ماجستير1333

ماجستير1334
هــ منهجه وموارده في كتابه التعرف 380أبو بكر الكالبذي المتوفى 

لمذهب أهل التصوف
مجيد مخلف طراددعاء عباس حمود

ماجستير1335
قبيلة جهينة وأثرها في الحياة العربية قبل اإلسالم حتى نهاية العصر 

الراشدي
أحمد عبيد محمد فهد المحمدي

خضير عباس فياض 

الجميلي

دكتوراه1336

من علماء )كتاب طبائع الحيوان تأليف شرف الزمان طاهر المروزي 

المقالة األولى في ذكر اإلنسان وأنواعه وطبقاته  (المائة الخامسة للهجرة

من أعلى مراتبه إلى أدنى منازله

نبيلة عبد المنعم داودأحمد محبس حسن الحصناوي

فرحان محمود ياسين النعيميم985 - 954/ هـ 375 - 343الحسن بن كنون آخر ملوك األدارسة ماجستير1337
عبد الكريم خيطان 

الياسري

سرحان غالم حسينمحمود علوان عجيل1968 - 1958المصرية - العالقات السورية ماجستير1338



مدينة خرسباد دراسة تاريخية أثريةماجستير1339
شذى ضياء محمد سليمان 

المشهداني

قصي منصور عبد 

الكريم الهيتي

دكتوراه1340
اإلمارة الخليجية في الهند دراسة في أحوالها السياسية والحضارية للفترة 

م1321 - 1290/ هـ 721- هـ 689من 
طارق طه حماد السليم

عبد الستار مطلك 

درويش

جمال عبد ناصر الدليميم886 - 824/ هـ 273 - 209المحدث ابن ماجة مؤرخا ماجستير1341
عبد الستار مطلك 

درويش

دكتوراه1342
 - 1945التطورات السياسية في آسيا الوسطى وأثر دول الجوار اإلقليمي 

1980
عبد الغفور كريم علينديم خليل محمد صالح الكروي

دكتوراه1343
مدينة طرطوشة دراسة في تاريخها السياسي والحضاري من الفتح 

م1148 - 711/ هـ 543 - 92العربي اإلسالمي وحتى سقوطها 
صباح إبراهيم الشيخليحميد سليمان نجم الفهداوي

حسن عيسى الحكيمحميد رزاق جودي الجبوريهـ ومروياته التاريخية141أبان بن تغلب الكوفي المتوفى ماجستير1344

دكتوراه1345
طبقات الملوك ألبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 

م1038/ هـ 429ت،
نبيلة عبد المنعم داودعدنان إبراهيم محل

سهير حسين داودالحركات المعارضة لحكم دولة الموحدين في األندلسماجستير1346
عبد الكريم خيطان 

الياسري

نصير عبود الطائيجنان عبد الرحمن حيدر الزيديابن الجوزي وكتابه التقصرة منهجه ومواردهماجستير1347

دكتوراه1348
 - 661/ هـ 132 - 41التربية والتعليم في بالد الشام في العصر األموي 

م749
عبد األمير عبد دكسنهيثم عادل عبود العبيدي

ماجستير1349
معالي الهمم في التصوف ألبي القاسم الجنيد بن محمد البغدادي المتوفى 

م909/ هـ 297
محمد جاسم المشهدانيأديب عبد الستار عبد الحديثي



دكتوراه1350
موقف الواليات المتحدة األمريكية من االمتيازات األجنبية في مصر 

1876 - 1937
خالد عبد هللا تومان

عبد األمير محسن 

جبار األسدي

أحمد سالم صالح عنادالحجاز في ظل الدولة األيوبيةماجستير1351
ضياء يوسف معروف 

الطائي

نصير عبود الطائيابتسام عودة محمدهـ وموارده في كتابه التكملة لوفيات النقلة656منهج المنذري المتوفى ماجستير1352

دكتوراه1353
م ومنهجه في كتابه الروض 1185/ هـ 581موارد السهيلي المتوفى 

األنف
محمد جاسم المشهدانيهادي سعدون صالح العواد

ماجستير1354
هـ سيرته ومنهجه في كتابه النوادر السلطانية 632ابن شداد المتوفى 

والمحاسن اليوسفية
مجيد مخلف طرادياسر مراد عبد حسين الشجالوي

ماجستير1355
- هـ 598موارد ومنهج ابن اآلبار في كتابه المقتضب بكتاب تحفة القادم 

هـ658
محمد جاسم المشهدانيإيمان فالح حسن األسدي

ماجستير1356
علماء بغداد في كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للشيخ المزي 

م1341/ هـ 742المتوفى 
محمد جاسم المشهدانيرزاق جبر علي السراي

1913 - 1856النشاط االقتصادي في عمان دكتوراه1357
سامي ماجد كاظم إبراهيم 

المكصوصي
طارق نافع الحمداني

وليد فرحان ثويني عجيل السعدون1939 - 1925قضايا التنمية االجتماعية في مجلس النواب العراقي ماجستير1358
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

دكتوراه1359
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب العقد الفريد البن عبد ربه األندلسي 

م939/ هـ 328المتوفى 
عيادة خضير عباس الحديثي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

نبراس نعمة رضا1968 - 1966مجلة النجف ماجستير1360
رزاق كردي حسين 

العابدي



قيس حميد مزيد المكصوصي1968 - 1950تاريخ الري في العراق ومشكالته دكتوراه1361
فاهم نعمة إدريس 

الياسري

دكتوراه1362
م ومنهجه في كتابه طبقات 989/ هـ 379موارد الزبيدي المتوفى 

النحويين واللغويين
محمد جاسم المشهدانيمحمد حسين علي عبد هللا الزوبعي

دكتوراه1363
مكتبات المخطوطات العراقية وأثر الحروب والغزوات والكوارث 

م1980 - 1917الطبيعية فيها 
طارق نافع الحمدانيفراس عبد علي محسن الجابري

دكتوراه1364
/ هـ 922 - 648األحوال االجتماعية واالقتصادية في العصر المملوكي 

م1516 - 1250
نعيم دنيان الغراويحامد محمد علي المدني

وليد عبد الملك محمد صبري كتانةالمناصب الدينية في الجيش العثماني وأثرها في الحياة العامةماجستير1365
شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

ماجستير1366
/ األوضاع السياسية واإلدارية في مدينة هراة في القرن الثاني الهجري 

الثامن الميالدي
نوال مهدي ناجي

خالد عبد زيدان 

الجبوري

ماجستير1367
مواسم الحج وأثرها على التصوف اإلسالمي في األندلس من القرن الثاني 

الهجري إلى القرن السابع الهجري
فالح حسن محمد الخفاجي

جنان عبد الجليل محمد 

الهموندي

محمد جاسم المشهدانيرفعت سوادي عبدهـ561علماء خرقة التصوف القادري حتى عام ماجستير1368

مالك علي محمد صالح الدليميم715/ هـ 96إبراهيم النخعي ومروياته في التاريخ المتوفى ماجستير1369
عالء أبو الحسن 

إسماعيل العالق

حسن عيسى الحكيمسيناء حاكم ولود التميميهـ656موقف العلماء المسلمين من الشعوبية حتى نهاية العصر العباسي ماجستير1370

ماجستير1371
 - 2112دراسة نصوص مسمارية غير منشورة من عصر أور الثالثة 

م من المتحف العراقي. ق2004
أحمد كامل محمدنور شاكر فرج



نزهت عودة داخل الظاهريالثالث عشر الميالدي/ الحياة الفكرية في بجاية في القرن السابع الهجري ماجستير1372
جنان عبد الجليل محمد 

الهموندي

ماجستير1373
م ودوره الديني والسياسي 868/ هـ 255محمد بن كرام المتوفى 

واالجتماعي والفكري

حميد خلف ضيدان منصور 

الفراجي

عبد الستار مطلك 

درويش

ماجستير1374
/ هـ 220المرويات التاريخية لعفان بن مسلم بن عبد هللا الصفار المتوفى 

م834
خالد شاحوذ علي الذيابي

عبد الهادي محمد 

عباس المحمدي

ماجستير1375
م حتى 570الزراعة والري عند العرب قبيل اإلسالم للفترة من عام الفيل 

م660/ هـ 40نهاية العصر الراشدي 
سهيل تركي عنترمحمد مخلف عواد شالش الجابري

قاسم محمد جاسم المشهدانيموارد القاضي أبي يعلى الفراء ومنهجه في كتابه طبقات الحنابلةدكتوراه1376
عبد القادر سلمان 

المعاضيدي

دكتوراه1377
 849/ هـ 322 - 235صور األقاليم تأليف أبي زيد أحمد بن سهل البلخي 

م934- 
سمير قادر حبيب محمد

عبد الرزاق أحمد 

وادي السامرئي

ماجستير1378
مكة ، المدينة، )هـ 600 - 501الحجاز في القرن السادس الهجري 

(الطائف
عدنان علي الفراجيياسر حاتم عليوي الفراجي

إقبال باقر محمد األعرجيهـ132أثر النساء في رواية األحاديث النبوية والمرويات التاريخية حتى ماجستير1379
ثامر لفتة حسن 

الساعدي

علي بدر البدريالرعاية النبوية لأليتام واألرامل والزمنىدكتوراه1380
خالد محمود عبد هللا 

الدليمي

محمد جاسم المشهدانيعلياء مهدي جبار القريشيالقضاء والقضاة عند الخشني في كتابه قضاة قرطبةماجستير1381

ماجستير1382
/ هـ  463)علماء مرو من خالل كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

(م1070
علي حمود نايف الزعيلي

عبد االستار مطلك 

درويش



محمد صالح حسين(1952 - 1937)التطورات السياسية في مصر في عهد الملك فاروقماجستير1383
جمال فيصل حمد 

المحمدي

محمد جاسم المشهدانيدوبان رجب يوسفالدور السياسي والحضاري والفني لمدينة تدمر قبل اإلسالمدكتوراه1384

ماجستير1385
كتاب الدواوين حتى نهاية العصر األموي في كتاب تجارب األمم وتعاقب 

(هـ421ت)الهمم عند مسكويه 
محمود تركي اللهيبيعبد هللا صباح احميد

دكتوراه1386
من القرن الرابع حتى )إسهامات علماء الكرد في التراث الفكري اإلسالمي

(القرن السادس الهجري
عجمي محمود الجنابيبهار أحمد حمزة

عزيز ثابت ثاجب الكشاويأسواق مصر اإلسالمية في عصر الدولة الفاطميةدكتوراه1387
عطا سلمان جاسم 

العقابي

ماجستير1388
 - 1939)القضايا االقتصادية واالجتماعية في صحيفة الزمان البغدادية 

1945)
علي حسين هليل السالمي

رزاق كردي حسين 

العابدي

ماجستير1389
في كتابه تاريخ (م1175/ هـ 571)اإلدارة اإلسالمية عند ابن عساكر

(م846/ هـ 232)دمشق الكبير حتى نهاية العصر العباسي األول 
ناجي حسن الموسويعامر رسول جعفر الخلخالي

دكتوراه1390
 1903)الزعيم مصطفى البرزاني حياته ودوره في قيادة القضية الكردية 

 -1979)
رعد مجيد العانيهوشيار مظفر علي أمين

ثامر حسين محمد محمودطرق التجارة اآلشورية ومحطاتها في بالد الشام واآلناضولماجستير1391
عامر عبد هللا نجم 

الجميلي

عبد الكريم عبود رمضان الدليميالحركة العلمية في حران خالل العصور اإلسالميةدكتوراه1392
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

محمد جاسم المشهدانيأزهار أحمد حمدان التميمي(هـ247 - 132)مناظرات العلماء في مجالس الخلفاء ماجستير1393



وسن صراوة عبادي(1976 - 1970)سليمان افرنجية ودوره السياسي في لبنانماجستير1394
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

دكتوراه1395
التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين في القانون الدولي اإلنساني والشريعة 

اإلسالمية
علي أكرم السبتي

 صالح الدين أحمد 

حمدي ومحمد جاسم 

المشهداني

سجى صباح عباس(1958 - 1920)دور أهل السماوة في األحداث السياسية العراقيةماجستير1396
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

محمد دخيل حسين(1945 - 1925)دور النواب السيمانية في المجلس النيابي العراقيماجستير1397
حميد رزاق نعمة 

الموسوي

ماجستير1398
موارد محمد ابن الجزري ومنهجه في كتابه النشر في القراءات العشر 

(هـ833- هـ  751)
نجم عبد هللا مطر

مظفر شاكر محمود 

الحياني

ماجستير1399
 - 1925)حردان عبد الغفار التكريتي ودوره في تاريخ العراق المعاصر 

1963)
أسامة أدهم عبد الغفار الحمداني

سامي صالح محمد 

ضياء الدوري

ماجستير1400
 في العراق وتطبيقاته 1958 لسنة 30قانون اإلصالح الزراعي رقم 

1970وآثاره حتى عام 
ضياء عبد الخالق حسين

نوري عبد الحميد 

خليل العاني

دكتوراه1401
السيدة زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ومروياته  في كتب التاريخ والصحاح
هدى عبد هللا طاهر القيسي

حسن فاضل زعين 

العاني

ماجستير1402
هـ 85الصحابي الجليل واثلة بن األسقع الليثي رضي هللا عنه المتوفى 

ومروياته في كتب الحديث الشريف
محمود تركي اللهيبيحميد رشيد غافل

سرحان غالم حسينعمر عناد حمودم1933 - 1864عدلي يكن ودوره في السياسة المصرية ماجستير1403

ماجستير1404
قبيلة بني عدوان ودورها في التاريخ العربي اإلسالمي حتى نهاية العصر 

م661/ هـ 41الراشدي 
سوادي عبد محمدسالم حمد عبد هندي



حميد مطر حمد الجنابيم1055  - 945/ هـ 447 - 334تاريخ الدولة البويهية من خالل النقود دكتوراه1405
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير1406
العجالة السنية على ألفية العراقي للسيرة النبوية لإلمام محمد بن عبد 

هت1031الرؤوف المناوي المتوفى 
عبد العزيز حميد محل

مكي حسين حمدان 

الكبيسي

اإلمام عبد هللا بن محمد بن أبي عصرون وأثره الفكري والسياسي والعلميدكتوراه1407
نزال عباس فاضل حبيب 

العيساوي

عبد الرزاق علي 

األنباري

دكتوراه1408
تطور أحكام جريمة التهريب في الشريعة اإلسالمية والتشريعات الكمركية 

العراقية

عبد الستار جبار شاكر محمود 

العاني

 طارق نافع الحمداني 

وعلي جمعة محارب

دكتوراه1409
شيوخ ابن عساكر ومنهجه في كتابه تاريخ دمشق من بداية العصر 

م1163/ هـ 559الراشدي حتى 
محمد جاسم المشهدانيشالل فياض حمادي

ماجستير1410
المرويات التاريخية في كتاب األحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء 

م1065/ هـ 458المتوفى 
كريم عجيل حسينفؤاد مجيد سعيد النايف

عبد هللا الجورانيزيدان خلف مطلب علي الجميلي1970 - 1952المصرية من - العالقات األردنية ماجستير1411

دكتوراه1412
 )هـ 711- هـ 657مختصر السيرة النبوية لإلمام عماد الدين الواسطي 

(142 إلى اللوحة 1من اللوحة 
باسل برهان محمد حسن

محمد فاروق صالح 

مهدي البدري



المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

ماجستير1413
/  هـ 656 - 18آمد دراسة في احوالها السياسية واالقتصادية والعلمية 

م1258 - 640
محمد عواد حمد رحيم السامرائي

عبد الرزاق أحمد 

وادي السامرئي

دكتوراه1414
/ هـ 784 - 648الحركة الفكرية في دمشق في العصر المملوكي األول 

م1383 - 1250
نبيلة عبد المنعم داودزينب أحمد السعدون

دكتوراه1415
/ هـ 897 - 400بنو معافر في األندلس ودورهم السياسي والحضاري 

م1492 - 1009
كريم عجيل حسينتوحيد عبد الرحمن عبيد

دكتوراه1416
ومنهجه في كتابه التاريخ  (م854/ هـ 240ت، )موارد خليفة بن خياط 

عن الفتوحات اإلسالمية في بالد الشام ومصر وإفريقيا واألندلس

طالب يوسف صايل الشيخ عيسى 

السالمي
محمد جاسم المشهداني

دكتوراه1417
م ومنهجه من خالل 1275 - 674موارد المؤرخ ابن الساعي المتوفى 

كتابه تاريخ الخلفاء العباسيين
محمد جاسم المشهدانيديار محمد شريف السندي

دكتوراه1418
م 854/ هـ 240العصفري المتوفى  (شباب)موارد خليفة بن خياط 

ومنهجه عن الفتوحات اإلسالمية في العراق والمشرق في كتابه التاريخ

زبار عبد الهادي يوسف عرسان 

الزوبعي
محمد جاسم المشهداني

م1960 - 1910االتجاهات اإلصالحية في الصحافة النجفية ماجستير1419
عبد الزهرة عبد الحسين صيهود 

الخفاجي
حيدر نزار السيد سلمان

ماجستير1420
م ومنهجه في كتابه أعمار 1200/ هـ 597موارد ابن الجوزي المتوفى 

األعيان
محمد جاسم المشهدانيمحسن وحل علوان العطواني

2013رسائل وأطاريح سنة 



دكتوراه1421
م ومنهجه في كتابه المحاسن 868/ هـ 255موارد الجاحظ المتوفى 

واألضداد
محمد جاسم المشهدانيأنس أحمد حمادي المشهداني

أسامة عدنان يحيىمحمد صادق عثمان الشيخ بزينيم.ق331 - 559اإلمبراطورية األخمينية ماجستير1422

محمد جاسم المشهدانيعدنان كريم برشاوي ظالميموارد ثابت بن قرة ومنهجه في كتابه الذخيرة في علم الطبماجستير1423

إيناس نافع توفيق العبودهندسة عمارة الحصون والقالع األندلسيةماجستير1424
محمد بشير حسن 

العامري

ماجستير1425
 -1570الجيش المصري في عصر الدولة الحديثة العصر اإلمبراطوري 

م.ق1085 
أسامة عدنان يحيىنور الدين عبد القادر خلف العنزي

ماجستير1426

هداية المحدثين إلى طرقة المحمدين المشهور بالمشتركات الكاظمي القسم 

األول المشتركون باالسم فقط تأليف محمد أمين بن محمد علي بن فرج 

(م1706/ هـ 1118كان حيا حتى )هللا الكاظمي الجزائري البكاري 

حسن عيسى الحكيممحمد حسين نعمة كاظم الساجت

علي عكال حمود الجميلي1980 ولغاية 1914العدالة الجنائية الدولية بعد الحرب العالمية األولى دكتوراه1427

 عبد الرحيم ذنون 

الحديثي ومحروس 

نصار غايب الهيتي

ماجستير1428
م 696/ هـ 386موارد أبي محمد عبد هللا بن أبي زيد القيرواني ت،

ومنهجه في كتابه الجامع في السنن واآلداب والمغازي والتاريخ
محمد جاسم المشهدانيحسين نوري جليل الطائي

أحمد لفتة محسنميادة أحمد عبد الحميدخصائص نقوش األلبسة في العصر الآلشوريماجستير1429

ماجستير1430
/ هـ 577 - 462حلب بين سقوط الفاطميين وزوال حكم الزنكيين 

م1181 - 1069
محمد يوسف أحمد النوري

ضياء يوسف معروف 

الطائي



مجيد مخلف طرادعلي عبد الحسين عبد عليالتصوف في واسط حتى نهاية القرن السابع الهجريماجستير1431

دكتوراه1432
م ومنهجه فيي كتابه 1113/ هـ 507موارد ابن القيسراني المتوفى 

األنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط
فالح علي حمود ظاهر الدليمي

عبد الستار مطلك 

درويش

محمد جاسم المشهدانيعادل زامل الكنانيإقليم طرابلس الغرب في القرن الثامن الهجريدكتوراه1433

محمود صالح الكرويعمر لطيف جاسم المشهداني1957 - 1943تونس في عهد األمين باي بن محمد الحبيب ماجستير1434

ماجستير1435
 - 1238/ هـ 897 - 635اإلدارة في األندلس في عهد سلطنة غرناطة 

م1492
محمد جاسم المشهدانيمحي مجيد حسين

سمر رحيم الخزاعيأنمار لطيف جاسمم1882 - 1859تونس في عهد الباي محمد الصادق ماجستير1436

سامر عياش عبد1972 - 1923تاريخ المفاوضات بين العراق والشركات النفطية العاملة دكتوراه1437
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

ماجستير1438
 - 911الصراع السياسي بين بابل وآشور في العصر اآلشوري الحديث 

م. ق612
أحمد لفتة محسننعمان حبيب داود

دكتوراه1439
 - 1967سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية 

1973
حيدر نزار السيد سلمانخضير عباس ناجي

محمد جاسم المشهدانيجالل صبري خميس الطائياالستخبارات والطالئع في األندلسماجستير1440

دكتوراه1441
ومنهجه  (م854/  هـ 240ت)العصفري (شباب)موارد خليفة بن خياط 

عن الفتوحات اإلسالمية في العراق والمشرق في كتابه التاريخ

زبار عبد الهادي يوسف عرسان 

الزوبعي
محمد جاسم المشهداني



ماجستير1442
 - 41القبائل اليمنية في الشام وإسهاماتها في توطيد الحكم األموي من 

م684 - 661/هـ 65
عجمي محمود الجنابينزار صالح فرحان

ماجستير1443
م ومروياته التاريخية في تاريخ 1129/هـ524هبة هللا األكفاني المتوفى 

دمشق البن عساكر
محمد جاسم المشهدانيياسين محمد داود الصميدعي

همام عصام حميد1965خالد العظم ودوره السياسي في سورية حتى عام ماجستير1444
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

محمد جاسم المشهدانيمعن رشيد عبد الجاسم الخفاجي هـ300القضاء والقضاة في الكوفة حتى سنة ماجستير1445

محمد جاسم المشهدانيأثير جسام محمد علوان الخزرجيومنهجه في كتابه األموال (م865/ هـ251ت )موارد ابن زنجويه ماجستير1446

دكتوراه1447
مناقب العشرة المبشرين بالجنة في كتاب الجامع الكبير لإلمام الترمذي 

(م892/هـ279ت)
محي هالل السرحانأسماء جمال رؤوف الزوبعي

نبيلة عبد المنعم داودمعد بهلول موسى خاجي(م979 - 934)(هـ369- هـ 332)البطائح تحت نفوذ عمران بن شاهين ماجستير1448

ماجستير1449
ومنهجه  (م1070 - 1001/هـ 463 - 392)موارد الخطيب البغدادي 

في كتابه البخالء
محمد جاسم المشهدانيجعفر عارف شيخلي

دكتوراه1450
- م 1258/هـ 657)مختصر السيرة النبوية لإلمام عماد الدين الواسطي 

(284 - 143من اللوحة  )(م1311/ هـ711
أحمد صباح عارف

محمد فاروق صالح 

مهدي البدري

ميثم عبد الخضر جبار السويدي1958 - 1921المصارف والنشاط المصرفي في العراق دكتوراه1451
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

ماجستير1452
حتى نهاية (ص)موقف الشريعة من الجريمة من عصر النبي محمد 

الخالفة الراشدة
معمر أنور قاسم محي الدين

 علي جمعة محارب 

المشهداني وسهيلة 

مزبان



دكتوراه1453
االقضية واستقاللية القضاء ونزاهته في العصور اإلسالمية األولى إلى 

نهاية القرن الثالث الهجري
محمد جاسم المشهدانيحسين محمد صالح رحيم الجاف

محمود عبد هللا صالح دربم1952م الى عام 1892حسين سري ودورة السياسي في مصرمن عام ماجستير1454
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

دكتوراه1455
روض المنزهين وأنس المحاضرين ألبي الفاخر عبد الغفور بن لقمان بن 

(م1166/هـ562)محمد الكردري المتوفى 

أنس ماجد شاحوذ علي ساجر 

الرفاعي

أنس محمد جاسم 

المشهداني

محمد جاسم المشهدانيمهدي صالح خلف صالح المرسوميومنهجه في كتابة المسند (م797/هـ181ت)موارد عبد هللا بن المبارك ماجستير1456

محمد كامل الربيعيعلي خيون حسن1941 - 1933الفكر السياسي للنخبة العسكرية في العراق ماجستير1457

دكتوراه1458
االحتالل اإليطالي لليبيا ودور الشهيد عمر المختار في معارك التحرير 

م1931 - 1911
محمود خضير يونس العرسان

جمال هاشم ذويب 

المحمدي

محمد صالح الكرويهادي عواد عبد السناويعبد السالم بنونة ودوره في الحركة الوطنية المغربيةماجستير1459

محمد جاسم المشهدانيعامر صالح عطية الجبورياألحداث التاريخية في األحاديث القدسيةماجستير1460

ماجستير1461
م ومنهجه 925 - 838/ هـ 313 - 218موارد محمد بن إسحق السراج 

في مسنده
محمد جاسم المشهدانيماجد حسون عباس نعمان العنزي

عثمان عبد الرزاق صالح الكحليأركان حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالميةدكتوراه1462
 حمدان الكبيسي 

وأسعد الجميلي

دكتوراه1463
أثر الحرب الكورية وأزمة الصواريخ الكوبية على الدور األمريكي في 

1963 - 1949 (الناتو)حلف شمال األطلسي 
مجول محمد محمودمهدي صالح مرعي حسن الدليمي



دكتوراه1464
م ومنهجه في كتابه مسند البحر 903/ هـ 292موارد البزاز المتوفى 

الزخار
صالح مهدي عباسحلمي نافع إبراهيم المحمدي

صدام حسين علي الفراجيموار العيدروس ومنهجه في كتابه النور السافر عن أخبار القرن العاشرماجستير1465
عبد الهادي محمد 

عباس المحمدي

ناجي حسن هاديعادل حمد حسين علي الشجيريقبيلة بني حنيفة في التاريخ العربي قبل اإلسالمماجستير1466

ماجستير1467
م ومنهجه في كتابه 1325/ هـ 726موارد العالمة الحلي المتوفى 

خالصة األقوال في معرفة الرجال
محمد جاسم المشهدانيمحمود شاكر محمد علي إبراهيم

دكتوراه1468

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة تأليف محمد بن 

هـ 718إبراهيم بن علي األنصاري الكتبي المعروف بالوطواط ت

(الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر)لألبواب 

عبد الحليم عبد الرحمن عمر 

المشهداني
نبيلة عبد المنعم داود

محمد جاسم المشهدانيحسن عبد األمير جاسمموارد كتب الصحاح ومنهجها عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السالمماجستير1469

سهيل صيحي سلمانريكان عبد فياض بردي الريشاوي1957شاكر محمود الوادي ودوره العسكري والسياسي في العراق حتى ماجستير1470

ماجستير1471
م ومنهجه في كتابه تراجم 1266/ هـ665موارد أبي شامة المتوفى 

رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين
محمد جاسم المشهدانيمنتهى أحمد جاسم

دكتوراه1472
م ومروياته 737/ هـ 120عون عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلي 

التاريخية
جبار سعود عبد المساري

خالد عبد زيدان 

الجبوري

ماجستير1473
تغطية الصحافة العراقية للنشاط الرياضي ودوره بتوطيد عالقات العراق 

1958 - 1948الخارجية 
عبد السالم السامرحسين عباس الذكر

سوادي عبد محمدثابت حسين خضر البيارحماد بن زيد بن درهم األسدي دراسة سيرته وأهمية مروياته التاريخيةدكتوراه1474



دكتوراه1475
حياة العراب االجتماعية واالقتصادية والسياسية في بالد ما وراء النهر 

في العصر األموي
سوادي عبد محمدهادي مسير الربيعي

حسين نهير فجر الخالدي1968 - 1945الحياة االقتصادية في شرق إفريقيا دكتوراه1476
ستار جبار حسين 

الجابري

دكتوراه1477
الجوانب االجتماعية واالقتصادية عند ابن األثير في كتابه الكامل في 

م749 - 622/ هـ 132- 1التاريخ 
محمد جاسم المشهدانيساجدة محمود جاسم المقدادي

سمر رحيم الخزاعيعلي كاظم لفتة1980 - 1945تركيا في االستراتيجية األمريكية دكتوراه1478

دكتوراه1479
 ومواقف الدول 1970 - 1967حرب االستنزاف بين مصر وإسرائيل 

الكبرى
إبراهيم سعيد البيضانيعبد الكريم علي حمادي

ماجستير1480
اإلمام محمد بن الحسن الشيباني )مدخل إلى أسلمة القانون الدولي العام 

(أنموذجا
محمد جاسم المشهدانينصار عبد العزيز راكان الجربا

ماجستير1481
م ومنهجه في 1149/ هـ 544موارد المؤرخ القاضي عياض المتوفى 

كتابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم اإلمام مالك
محمد جاسم المشهدانيموفق عبد حسن العامري

سعد حسين عبد هللا الغريري1958 - 1925دور نواب الكوت في مجلس النواب العراقي ماجستير1482
عبد الرزاق خلف 

الزيدي

محمد جاسم المشهدانيلمى عدنان زيدان العانيالحركة الفكرية في مصر خالل القرنين الثامن والتاسع الهجريينماجستير1483

محمد كامل الربيعيهيفاء محمد غريب فتاح1980 - 1971التطورات االجتماعية واالقتصادية في قطر للفترة دكتوراه1484

نزار عبد الكريم عبد الرحمن المولىالدستور األمريكي وأثره في بعض الدساتير العربيةماجستير1485
نوري عبد الحميد 

خليل العاني



علي عبد الخضر جبار السويدي1941 - 1925موقف السلطة التشريعية من الجيش العراقي ماجستير1486
عبد الرزاق خلف 

الزيدي

ماجستير1487
نشأة علوم القرآن وتطورها التاريخي من خالل كتاب بصائر ذوي 

هـ817التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروآبادي 
محمد جاسم المشهدانيعبد الكريم علي الجابري

دكتوراه1488
أسس ومباديء القضاء في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي دراسة 

تاريخية قانونية مقارنة
محمد جاسم المشهدانيخالد عبد عواد

ماجستير1489
هـ 997- هـ 897الحياة العامة في إسبانيا النصرانية بعد سقوط غرناطة 

م1592 - 1492/ 
غازي سالم خلف األحبابي

محمد بشير حسن 

العامري

ماجستير1490
أثر أطباء المشرق على األندلس من القرن الثالث حتى نهاية القرن 

الخامس الهجري
سيف شكاح خلف صخيل الطائي

محمد بشير حسن 

العامري

دكتوراه1491
 - 1932سياسة المملكة العربية السعودية تجاه منطقة الخليج العربي 

1968
طارق حسن سعيد حبيب الدليمي

نوري عبد الحميد 

خليل العاني

أحمد كامل محمدسوزان ثابت يحيى العزيعبادة اآللهة نينا عشتار في العصور السومرية والبابليةدكتوراه1492

دكتوراه1493
 - 1934محمد حسن الوزاني دوره الفكري والسياسي في المغرب 

1978
محمود صالح الكرويستار محمد عالوي الحياني

محمد جاسم المشهدانيرحيم شهاب أحمدم1039/ هـ 431معركة داندقان بين الغزنويين والسالجقة سنة دكتوراه1494

دكتوراه1495
الحياة السياسية والثقافية واالجتماعية للواليات المتحدة األمريكية ما بين 

الحربين العالميتين األولى والثانية
لقاء جمعة الطائيعبد هللا محمد عبد هللا

ماجستير1496
 (م930/ هـ 318ت، )موارد أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد 

ومنهجه في مسند عبد هللا بن أبي أوافي
محمد جاسم المشهدانيعزت مهدي أحمد عبدان المكدمي



دكتوراه1497
تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس للشيخ حسين أحمد بن محمد الديار 

م دراسة وتحقيق1558/ هـ 966بكري المتوفى 
ليث عبد الوهاب الحيالي

ظمياء محمد عباس 

السامرائي

حسين حبيب نجمعبد هللا جالل مخلف الدليمي999 - 388اإلمام الخطابي وجهوده العلمية ماجستير1498

محمد جاسم المشهدانيجعفر علي طعان الجبوريهـ1350 - 751موارد ابن قيم الجوزية ومنهجه في كتابه الفروسية ماجستير1499

دكتوراه1500

روضة األخبار وكنوز األسرار ونكتة اآلثار ومواعظ األخيار وملح 

األشعار وعجائب األسمار المعروف بروضة الحاجوري ألبي محمد 

 (م1239/ هـ626)يحيى بن يوسف بن محمد الحاجوري المتوفى نحو 

 دراسة وتحقيق3ج

نبيلة عبد المنعم داودإياد صادق عبد األمير القاموسي

دكتوراه1501
م ومنهجه في كتابه عرف 1394/ هـ 797موارد ابن العاقولي المتوفى 

الطيب من أخبار مكة ومدينة الحبيب
محمد جاسم المشهدانيجمال الدين محمد شفيق البدري

طارق نافع الحمدانيميثم علي نافع المولى1963ناظم القدسي ونشاطه السياسي في سوريا حتى دكتوراه1502

سعدون ثامر حماديبدايات نشوء الطبقة الوسطى في العراقماجستير1503
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

دكتوراه1504
هـ ومنهجه في كتابه الشفا بتعريف 544- هـ 476موارد القاضي عياض 

حقوق المصطفى
محمد جاسم المشهدانيصباح حمدان كلبوش الكبيسي

جالوي سلطان عبطان الخزاعي1958 - 1925محكمة تمييز العراق المدنية دكتوراه1505
صباح مهدي رميض 

القريشي

ماجستير1506
م ومنهجه في كتاب صفة 949/ هـ 337موارد الهمداني ت ما بعد 

جزيرة العرب
محمد جاسم المشهدانيضياء جواد كاظم الموسوي



دكتوراه1507
م ومنهجه عن 1348/ هـ 749موارد ابن فضل هللا العمري المتوفى 

المرويات التاريخية في كتابه مسالك األبصار
نبيلة عبد المنعم داودمتعب طرفة حميدي

رائد سامي حميدمؤيد حميد جاسم سلطان الدوريم1566 - 1520الفرنسية - العالقات العثمانية ماجستير1508

مجيد علي عبد الدوريم892 - 835/ هـ 279 - 221القضاء في سامراء العاصمة العباسية ماجستير1509
عبد الرزاق أحمد 

وادي السامرئي

ماجستير1510
/ هـ 3الصحابي سعد بن الربيع األنصاري رضي هللا عنه المتوفى 

هـ ودوره في التاريخ العربي اإلسالمي624
حسين حبيب نجممحمود حميد حمد

محمد جاسم المشهدانيجاسم محمد حسوني العقابيم ومنهجه في كتابه األوائل976/ هـ 366موارد الطبراني المتوفى دكتوراه1511

صخر محمد عجاجالتحصينات الدفاعية لمدينة الحضر العربيةماجستير1512
عامر عبد هللا نجم 

الجميلي

محمد كامل الربيعيسالم عبد علواناإليرانية بين الحربين في الصحافة العراقية- العالقات العراقية ماجستير1513

ماجستير1514
م ومنهجه في كتابه 1377/ هـ 779موارد ابن حبيب الحلبي المتوفى 

تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه
مجيد مخلف طرادسوسن عبد الرزاق حسين الزبيدي

أسامة عدنان يحيىمجيد عطا هللا عليويالعالقات السياسية بين ممالك بالد الشام في األلف الثاني قبل الميالدماجستير1515

دكتوراه1516
المحدث إسرائيل بن يونس السبيعي الكوفي وأثره في الرواية التاريخية 

هـ160 - 100
عماد إسماعيل النعيميباسم رشيد عبد هللا

ماجستير1517
األغذية واألشربة لألصحاء لنجيب الدين أبو حامد السمرقندي المتوفى 

هـ619
نبيلة عبد المنعم داودعالء إسماعيل عكوب



ماجستير1518
هـ ومنهجه في كتابه 597موارد عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى 

الحدائق
محمد جاسم المشهدانيسعد محمد عباس الجميلي

دكتوراه1519
قناة السويس والنشاط التجاري في الساحل الغربي للخليج العربي وموقف 

1914 - 1869القوى الغربية منه 
طارق نافع الحمدانيناظم عبيد عواد

محمد يوسف القريشيعلي عبد هللا محمد حسونم1864- م 1600نظام االلتزام في بالد الشام في العهد العثماني ماجستير1520

دكتوراه1521
/ هـ 488 - 422ازدهار العلوم والمعارف في عهد دويالت الطوائف 

م1091 - 1031
صباح إبراهيم الشيخليماهر عبد الستار أحمد

دكتوراه1522
م ومروياته في 813 - 737/ هـ 198 - 120يحيى بن سعيد القطان 

السيرة والتاريخ
يوسف خضير أحمد جاسم

رضوان عبد القادر 

محمد الطه

أسامة عدنان يحيىعلي هاشم شندي عجيلم. ق332 - 663التطورات السياسية في مصر ماجستير1523

دكتوراه1524
التطور التاريخي لإلرث في القوانين العراقية القديمة مقارنة مع الشريعة 

اإلسالمية
حسن علوان سعيد

 محي هالل السرحان 

وعلي جمعة محارب

دكتوراه1525
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب عيون األثر في فنون المغازي 

م1334/ هـ 734والشمائل والسير البن سيد الناس المتوفى 
شيماء محمد عبد القادر

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

رعد مجيد العانيفارس إبراهيم الكاتب1954 - 1949االنقالبات العسكرية السورية في الصحافة العراقية دكتوراه1526

دكتوراه1527
الروضة الريا في من دفن بداريا وملحقاتها للشيخ عبد الرحمن بن محمد 

هـ1051العمادي المتوفى سنة 
محمود تركي اللهيبيطه عبد الجبار حسين

ماجستير1528
القضاء في الحرمين الشريفين منذ عصر الرسالة حتى نهاية العصر 

العباسي األول
محمد جاسم المشهدانيسمير كاظم عجيل



ماجستير1529
/ هـ 462موارد صاعد األندلسي ومنهجه في كتابه طبقات األمم المتوفى 

م1070
محمد جاسم المشهدانيجليلة صاحب خليل

دكتوراه1530
هـ 893 - 621المظاهر الحضارية في مدينة تونس في العصر الحفصي 

م1487 - 1224/ 
سوادي عبد محمدنعمة شكر محمود علي الجبوري

دكتوراه1531
 - 1096/ هـ 690 - 490جهاد العلماء والقضاة والمسلمين للصليبيين 

م1391
محمد جاسم المشهدانيمحمود عارف إبراهيم

واثق رسول حسون المحناهـ590موارد بيت المال من إقليم خراسان منذ الفتح اإلسالمي وحتى ماجستير1532
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

رعد مجيد العانيبشر غالب شبل1958 - 1913عبد الغني الدلي ودوره السياسي واالقتصادي في العراق ماجستير1533

ماجستير1534

إسهامات علماء الكوفة ومحدثيها في الحياة الفكرية في بالد الشام منذ قيام 

 - 661/ هـ 232 - 41الدولة األموية حتى نهاية العصر العباسي األول 

م846

سوادي عبد محمدحسين يوسف مهدي عدوة

ماجستير1535
م ومنهجه في كتابه 1259/ هـ 658موارد ابن اآلبار األندلسي ت، 

أعتاب الكتاب
حنان رضا الكعبيفراس فخر الدين محمد أمين

ماجستير1536
/ هـ 620 - 484كتاب دولتي المرابطين والموحدين في األندلس من 

م1223 - 1091
صباح معيوف حمادي المهداوي

محمد بشير حسن 

العامري

ماجستير1537
 - 1939التنافس الدولي على نفط العراق خالل الحرب العالمية الثانية 

1945
محمد كامل الربيعيياسمين أسهل حاتم عبد الحليم

ناجي حسن هاديعبد القادر جسام على هللا الجنابيقبيلة نهد حتى نهاية العصر الراشديماجستير1538

فليح حسن عليرسول حمزة عبد الحسن الحميداوي1970 - 1955إندونسيا ودورها في حركة عدم االنحياز ماجستير1539



دكتوراه1540
/ هـ 141موارد رواة السرايا والمغازي النبوية ومناهجهم حتى نهاية 

م758

هشام عبد المالك عبد اللطيف 

الصميدعي
محمد جاسم المشهداني

ماجستير1541
المختار بن أبي عبيد الثقفي وأثره السياسي والعقائدي في أحداث عصره 

(هـ67 - 1)
ناجي حسن هاديمحمد رضا مطر الشريفي

ماجستير1542
م ومنهجه في كتاب 1223/ هـ 620موارد ابن قدامة المقدسي المتوفى 

التبيين في أنساب القرشيين
محمد جاسم المشهدانيخالد علي كاظم

دكتوراه1543
القضاء والقضاة في دولة المماليك من خالل كتاب السلوك لمعرفة دول 

م1441/ هـ 845الملوك للمقريزي المتوفى سنة 
محمد جاسم المشهدانيناظم حسن فرحان الربيعي

رائد سامي حميدحميد كاظم رحيم محمد الدوريم1536 - 1493الصدر األعظم إبراهيم باشا ماجستير1544

دكتوراه1545
 - 945/ هـ 447 - 334مدينة البصرة في العصر العباسي الثالث 

م1055
محمد جاسم المشهدانيمحمد طاهر عبد الهاشمي

دكتوراه1546
 - 492القضاة ودورهم في التصدي للغزو الصليبي في بالد الشام 

م1270 - 1089/ هـ 669
عصام إسماعيل كنعانرائد طارق شاكر العزاوي

ثورة نصيف جاسم محمد1917 - 1850تجارة العراق في العهد العثماني دكتوراه1547
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

دكتوراه1548
االغتيال والقتل وأثرهما على الواقع السياسي في العالم اإلسالمي من سنة 

م1203 - 1098/ هـ 600 - 492
فالح فياض حمادي الزوبعي

عبد الستار مطلك 

درويش

حسين حسن رزج فليح البياتيديالى ودورها في ثورة العشرينماجستير1549
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

ماجستير2465
 حتى عام 1917عبد الرزاق الظاهر ونهجه اإلصالحي في العراق 

 دراسة تاريخية1963
حميد رزاق الموسويصالح محمد حطاب



ماجستير2696
موارد بيت المال من إقليم خراسان منذ الفتح اإلسالمي وحتىعام 

هـ90
واثق رسول حسون المحنا

حمدان عبد . د.أ

المجيد الكبيسي

دكتوراه2746
المرقاة  الوفية في طبقات الحنفية  تاليف محمد بن يعقوب الفيروز ابادي 

 ميالدي1414\ هجري 817ت \
محمود خضير عباس

محمود خلف جراد 

العيساوي





























حضارة2013

2013

التراث 

الفكري 

والعلمي



المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

دكتوراه1550
/ هـ 630القضاة من خالل كتاب الكامل في التاريخ البن األثير المتوفى 

م1232
محمد جاسم المشهدانيعلي جواد محمد علي المياح

ماجستير1551

موارد محمد بن إسحق الخوارزمي ومنهجه في كتابه أثارة الترغيب 

 -1365/ هـ 827 - 767والتشويق إلى تاريخ المساجد الثالثة والبيت العتيق 

م1423 

محمد جاسم المشهدانيبشرى محمد شبيب

دكتوراه1552
هـ في كتابه تهذيب مستمر األوهام لذوي 475- هـ 421أوهام ابن ماكوال 

المعرفة وأولى اإلفهام
محمد حبيب خلف صالح

ظمياء محمد عباس 

السامرائي

ماجستير1553
م ومنهجه في كتابه أنباء الهصر 1494/ هـ 900موارد الصيرفي المتوفى 

بأبناء العصر
باسم محمد حسن

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

محمد جاسم المشهدانيفرزدق حسن حميد العبيديم1258/ هـ 656إدارة المسجد النبوي الشريف حتى سنة ماجستير1554

عقيل سعدون سرهيد المجولم749/ هـ 132التعامالت التجارية في الدولة العربية اإلسالمية حتى دكتوراه1555
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير1556
م ومنهجه في كتاب 1015/ هـ 406موارد ابن سعد الخركوشي المتوفى 

شرف المصطفى صلى هللا عليه وسلم
عمار عبودي نصارعلي خيري علي

دكتوراه1557
م ومنهجه في كتابه غاية النهاية 1429/ هـ 838موارد ابن الجزري المتوفى 

في طبقات القراء
مشعان عبد هللا حسين القيسي

زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

صادق ياسين الحلورضا علي حبوبالعلمانية في فكر محمد أركونماجستير1558

2014رسائل وأطاريح سنة 



محمد جاسم المشهدانيمحمود محمد أحمد عبد هللاموارد ابن عسكر وابن خميس ومنهجهما في كتابهما أعالم مالقةماجستير1559

م1830 - 1518اإلدارة العثمانية في الجزائر من ماجستير1560
عبد السالم محمود صالح الحمود 

السامرائي

رائد سامي حميد 

الدوري

دكتوراه1561
/ هـ 422 - 21األحوال العامة لجبل نفوسة في المغرب األدنى للفترة من 

م1030 - 642
حارث كريم جياد السويداوي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

محمد كامل الربيعيحسين حمد صالح العامري1945 - 1933المملكة العربية السعودية في الستراتيجية األلمانية ماجستير1562

سمر رحيم الخزاعيموسى عزيز صباح البدري1912 - 1373صراع النفوذ الدولي في المغرب األقصى دكتوراه1563

نعمة عواد عبدهـ6ق - هـ 2رحلة الفقهاء واألدباء األندلسيين إلى المشرق اإلسالمي من ق دكتوراه1564
خالد محمود عبد هللا 

الدليمي

محمد جاسم المشهدانيعبد الغفور محمد أحمد عبد هللاموارد الحافظ زين الدين العراقي ومنهجه في كتابه اإلمام األسنويماجستير1565

ماجستير1566
م ومنهجه في كتابه الطب 1350/ هـ 751موارد ابن قيم الجوزية المتوفى 

النبوي
محمد جاسم المشهدانيأحمد جاسم دحبوش الشجيري

دكتوراه1567

/ هـ 571أخبار الزهاد والصوفية في تاريخ دمشق البن عساكر المتوفى 

العاشر والحادي عشر / م في القرنين الرابع والخامس الهجريين 1175

الميالديين

محمد جاسم المشهدانيإيمان أحمد صالح السامرائي

ماجستير1568
م ومنهجه في كتابه التحفة اللطيفة 1496/ هـ 902موارد السخاوي المتوفى 

في تاريخ المدينة الشريفة
محمد جاسم المشهدانيجالل جاسم محمد الفدعوسي

صادق ياسين الحلوعدنان عبد الرزاق شاهر1980 حتى عام 1949الشرق األوسط في االستراتيجية الصينية من عام دكتوراه1569



خالد عبد الكريم عبد الرزاقم ومنهجه في كتابه المغازي849/ هـ 235موارد ابن أبي شيبة المتوفى دكتوراه1570
حسن فاضل زعين 

العاني

ماجستير1571
تتمة أمل األمل في علماء جبل عامل لمحمد بن علي آل أبي شبانة البحراني 

من أعيان القرن الثاني عشر الهجري
نصير عبود الطائيكاظم حميد متعب الجبوري

محمد جاسم المشهدانيحيدر حسين علوان اإلبراهيميفقهاء البصرة في القرن األول الهجريماجستير1572

هشام حنتوش سلمان الربيعي1980 - 1922التطور التاريخي للصحافة الرياضية في العراق ماجستير1573
 محمد كامل الربيعي 

وهادي عبد هللا العيثاوي

محمد محمود برغش1956 - 1932التغلغل االقتصادي األمريكي في المملكة العربية السعودية ماجستير1574
نوري عبد الحميد خليل 

العاني

ماجستير1575
 - 1817الدبلوماسية البريطانية وأثرها على السلطة العثمانية فيي العراق 

م1914
محمد نجم عبد هللاثناء حسين عطية أحمد

دكتوراه1576

م ومنهجه عن الفتوحات العربية 922/ هـ 310موارد الطبري المتوفى 

اإلسالمية في العراق والمشرق اإلسالمي في كتابه تاريخ األمم والملوك حتى 

هـ914- هـ 302

صالح يوسف الشيخ صايل حمود 

الشيخ عيسى السالمي
محمد جاسم المشهداني

ماجستير1577
 - 133سيرة أهل البيت عليهم السالم من خالل مسند أبي داود الطيالسي 

م819 - 750/ هـ 204
محمد جاسم المشهدانيسعد عبد علوان الرماحي

ماجستير1578
 - 1881جامعة الزيتونة وأثرها في الحركة السياسية والفكرية في تونس 

م1956
فاضل حميد رشيد الشمري

نوري عبد الحميد خليل 

العاني

دكتوراه1579
 - 1922عالقات العراق بدول الجوار في مناقشات مجلس النواب العراقي 

م1958
محمد كامل الربيعيمحمد عبد المجيد علي



محمد جاسم المشهدانيصفاء قاسم محمود الكيالنيم1972 - 1165/ هـ 1392 - 511الجذور التاريخية للحضر القادرية ماجستير1580

ماجستير1581
 - 1939أثر الحرب العالمية الثانية على األوضاع االقتصادية في العراق 

1945
سعاد عبد المجيد فيصل

رائد سامي حميد 

الدوري

ماجستير1582
 21بنو تجيب وأثرهم في مصر من الفتح اإلسالمي لنهاية العصر اإلخشيدي 

م968 - 641/ هـ 358- 
عمار عبودي نصارصبار كاظم شعالن الزبيدي

نوري عبد شرقي الدليميم ومنهجه في كتابه صيد الخاطر1200/ هـ 597موارد ابن الجوزي ماجستير1583
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير1584
م ومنهجه في كتابه بهجة 1070/ هـ 463موارد ابن عبد البر المتوفى 

المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس
ختام راهي مزهركوكب محمد حسين جواد الشماع

محمد جاسم المشهدانيبالل سلطان محمد إسماعيلم1258/ هـ 656الشهداء من علماء بغداد أثناء الغزو المغولي ماجستير1585

دكتوراه1586
النساء في العصرين األيوبي والمملوكي في مصر وبالد الشام وأثرهن في 

الحياة السياسية والحضارية واالجتماعية
سوادي عبد محمدأحمد اللعيبي حسون الزبيدي

دكتوراه1587
مدينة قابس المغربية دراسة في أحوالها االجتماعية واإلدارية واالقتصادية 

م1226 - 701/ هـ 625 - 82
إيمان سلمان رديف

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير1588
عيون الموارد السلسلة من عيون األسانيد المسلسلة البن الطيب الفاسي 

م1756/ هـ 1170المتوفى 
نصير عبود الطائيعلي عبد العباس حسن الفتلي

علي مصدق حسن الفرطوسيم1960 - 1873الشيخ سليمان ظاهر العاملي حياته ونشاطه الفكري ماجستير1589
حيدر نزار عطية السيد 

سلمان

دكتوراه1590
م ومنهجه عن الفتوحات اإلسالمية في 922/ هـ 310موارد الطبري المتوفى 

الشام ومصر والمغرب العربي في كتابه تاريخ الرسل والملوك
محمد جاسم المشهدانيخضير يونس فزع العرسان



ابتسام شنيشل حسن الموسوي1973 - 1959الكوبية - العالقات السوفييتية ماجستير1591
بشرى محمود صالح 

الزوبعي

دكتوراه1592
- م 1269/ هـ 686القضاء في عهد الدولة المرينية في المغرب العربي 

م1464/ هـ 869
محمد جاسم المشهدانيسنان محمود نفل روضان

دكتوراه1593
هـ ومنهجه في كتاب مورد 874 - 813موارد ابن تغري بردي األتابكي 

اللطافة في من ولي السلطنة والخالفة
مصلح محسنعيسى جفال جاسم

إسماعيل حسن عباس في الصحافة العراقية1963 - 1958التطورات السياسية في لبنان ماجستير1594

 سرحان غالم حسين 

وعبد السالم أحمد 

السامر

ماجستير1595
م ومنهجه في كتابه مقامات العلماء 1111/ هـ 505موارد الغزالي المتوفى 

بي يدي الخلفاء واألمراء

محمد عبد الغني إدريس السعيدي 

المرياني
محمد جاسم المشهداني

مشرف عيدان حمدم ومنهجه في كتابه الرجال1058/ هـ 450موارد الشيخ النجاشي المتوفى ماجستير1596
عالء أبو الحسن 

إسماعيل العالق

عجمي محمود الجنابيخالد حمدي عبد غريبرعاية السالطين األيوبيين للعلم والعلماءماجستير1597

صدام محمد جايدالجوانب االقتصادية عند األبشيهي في كتابه المستطرف في كل فن مستظرفماجستير1598
فواز زحلف جزاع 

الدليمي

ماجستير1599
م ومنهجه في كتابه ذيل تاريخ 1239/ هـ 637موارد ابن الدبيثي المتوفى 

مدينة السالم
حسن عيسى الحكيمعقيل غالب جحيل الخريفاوي

دكتوراه1600
األحجار المملوكية في خزائن الملوك تأليف العالم أحمد بن يوسف التيفاشي 

م1253/ هـ 651المتوفى 
عمار محمد سعد الكبيسي

أنس محمد جاسم 

المشهداني

ماجستير1601
األمير السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن الموحدي ودوره العسكري والسياسي 

هـ571- هـ 533والحضاري في المغرب واألندلس 
علي عطية الكعبيزيد عبد اإلله عباس شعبان



ماجستير1602
القضاء والقضاة في بالد الرافدين في ضوء القوانين القديمة والشريعة 

اإلسالمية السمحاء دراسة تاريخية مقارنة
ساري وليد جاسم السيف

شيبان ثابت مصطفى 

الراوي

ناجي حسن الموسويلميس ليث مهديإسهامات بني تميم في الحياة السياسية والفكرية في شمالي إفريقيا واألندلسدكتوراه1603

دكتوراه1604
هـ 389 - 132النشاط االقتصادي في المشرق اإلسالمي في العصر العباسي 

م999 - 749/ 
محمد جاسم المشهدانيعباس عالوي عبيس المعموري

ناصر حميد العرسانهـ622الرحمة في الطب والحكمة تأليف أحمد بن علي البوني ماجستير1605
أنس محمد جاسم 

المشهداني

ماجستير1606
موارد ابن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الصفوان الدمشقي المتوفى 

م ومنهجه في كتابه تاريخ ابن أبي زرعة الدمشقي894/ هـ 281
سامي كاظم كصاد البديري

رياض حميد مجيد 

الجواري

فكرة الحكمة في التراث اإلسالميدكتوراه1607
محمد مهدي مصطفى مرتضى 

آل طعمة
محمد جاسم المشهداني

دكتوراه1608
م ومنهجه في كتابه المجمع 1448/ هـ 852موارد ابن حجر العسقالني 

المؤسس لمعجم المفهرس
بهاء خليل سبتي الطائي

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

دكتوراه1609
المنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء اإلمام النووي تأليف اإلمام 

م دراسة وتحقيق1496/ هـ 902شمس الدين بن عبد الرحمن السخاوي 
محمد جاسم المشهدانيخالد خضير عباس حسين

الصحابي الجليل سعد بن زيد سيرته ومكانته العلميةدكتوراه1610
مهدي عبد الحميد حسين مهدي 

البدري السامرائي

عابد براك محمود 

خلف األنصاري

ماجستير1611
 لحزبي االستقالل 1958 - 1946العالقات بين القوى السياسية العراقية 

والوطني الديمقراطي أنموذجا
عبد ربه سكران إبراهيملطيف محمد زهو الدوري

سرحان غالم حسيننداء إسماعيل إبراهيم العاني1953 - 1898إبراهيم عبد الهادي ودوره السياسي في مصر ماجستير1612



دكتوراه1613
الجذور التاريخية للتغيير السكانية في العراق إلى الحرب العالمية األولى 

م1914 - 1333
عبد ربه سكران إبراهيممحمد صالح محمود

ابتسام مولود محمد1980 - 1970الموارنة ودورهم االجتماعي والسياسي ماجستير1614
محمد يوسف إبراهيم 

القريشي

ماجستير1615
قيام الدولة العثمانية وتوسعها في الشمال اإلفريقي في القرن السادس عشر 

الميالدي
عباس خميس حسين

حميد رزاق نعمة 

الموسوي

ماجستير1616
المرويات التاريخية في كتاب شمس العلوم وكالم العرب من الكلوم لنشوان 

1177 - 573بن سعيد الحميري 
نبيلة عبد المنعم داودطالب حسين مشيول

ماجستير1617
م دراسة 1176/ هـ 571أعالم حمص في كتاب تاريخ دمشق البن عساكر 

في سيرهم وإسهاماتهم العلمية
نبيلة عبد المنعم داودمهدي صالح لطيف يوسف

م1348/ هـ 748أعالم الكرد في سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي ماجستير1618
نوزاد عبد هللا محمد أحمد 

سورجي
محمد جاسم المشهداني

ماجستير1619
 - 336موارد أبي نعيم األصبهاني ومنهجه في كتابه دالئل النبوة للفترة من 

م1038 - 947/ هـ 430
محمد جاسم المشهدانيسعد كاظم عبد هللا

دكتوراه1620
إسهامات األسر األندلسية في النشاط الفكري في األندلس في القرنين الرابع 

العاشر والحادي عشر الميالديين/ والخامس الهجريين 

خلف كنعان حسن كنعان 

الجبوري
صباح إبراهيم الشيخلي

ردام كردي حمد فرحان العلوانيالحياة العلمية في مدينة دنيسرماجستير1621
صباح خابط عزيز 

سعيد

دكتوراه1622
 -762/ هـ 656 - 145مراقد األئمة واألولياء الصالحين في بغداد للفترة من 

م1258 
محي هالل السرحانانتصار أحمد حميد السامرائي

نجالء طه مجيد1914 - 1871األوضاع السياسية في الجزائر ماجستير1623
مؤيد محمود حمد 

المشهداني



ناجي حسن الموسويصافي نايف عبد التميميم749/ هـ 132أهل العالية ومكانتهم حتى نهاية العهد األموي دكتوراه1624

صادق ياسين الحلوإياد إبراهيم عبد الكريم1958 - 1945النفط وأثره على الحالة االقتصادية للعراق دكتوراه1625

دايخ جبار عودة كريدي الغريري1970 - 1939سوريا في االستراتيجة األلمانية ماجستير1626
عبد األمير محسن جبار 

األسدي

محمد جاسم المشهدانيلمى سعد هللا عطيةومنهجه في كتابه األموال (م838/ هـ 224ت، )موارد بن سالم دكتوراه1627

محمود منعم محمد المشاييخي1978 - 1887محمد جميل بيهم مؤرخا موارده ومنهجه ماجستير1628
نوري عبد الحميد خليل 

العاني

عبد ربه سكران إبراهيمنادية هادي رؤوف الجيالوي(م1404 - 1393)حمالت تيمور على بغداد وموقف العراقيين منها ماجستير1629

محمد جاسم المشهدانيخيري زكي مهدي شبعاألحكام والعقوبات الصادرة في العصر األموي في منظور الشريعة اإلسالميماجستير1630

طارق نافع الحمدانيمحمود عطا هللا عسكر1918 - 1902النفوذ البريطاني في الخليج العربي دكتوراه1631

دكتوراه1632
ومنهجه في كتابه مغاني األخيار في  (م14451/ هـ 815ت، )موارد العيني 

شرح أسامي رجال معاني اآلثار

ياسر محمود مجبل راشد 

الغريري

زكية حسن إبراهيم 

الدليمي

سمر رحيم الخزاعيسليمان عبد حسون الدليميم1902 - 1882تونس في عهد الباي علي الثالث ماجستير1633

دكتوراه1634

سيرة أهل البيت عليهم السالم من خالل كتاب تهذيب التهذيب لإلمام شهاب 

/ هـ 852الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوفى سنة 

م1448

محمد جاسم المشهدانيحسين عالوي حاجي



بدور مفتن رحية الكناني(م1727 - 1650)العالقات بين المغرب األقصى والدولة العثمانية دكتوراه1635
نوري عبد الحميد خليل 

العاني

محمد جاسم المشهدانيياسر نهاد ناظم العلويالمعجزات النبوية للرسول الكريم محمد صلى هللا عليه وسلمدكتوراه1636

سوادي عبد محمدلقاء كاظم حمزةقطري بن الفجاءة ودوره السياسي والعسكريماجستير1637

محي هالل السرحانحامد سليمان أحمد مشوح الجميليموارد السيوطي ومنهجه في كتابه بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاةماجستير1638

ماجستير1639
روزنثال )أثر المستشرقين األلمان على منهجية البحث التاريخي عند العرب 

(أنموذجا
محمد سعدون مهلهل

عالء أبو الحسن 

إسماعيل العالق

ماجستير1640
أبو أحمد العسكري الحسن بن عبد هللا بن سعيد ودوره في رواية الحديث 

(م992 - 382ت، )واألخبار 
مصطفى حازم مطر محمد

عبد الستار مطلك 

درويش

محمد نجم عبد يوسف المشهدانيم1802/ م 1780العراق في عهد الوالي المملوكي سليمان باشا الكبير ماجستير1641
نوري عبد الحميد خليل 

العاني

خليل حسن الزركانيأحمد محمد حسين حطاببغداد في كتابات الرحالة العرب والمستشرقيندكتوراه1642

النبي ذو الكفل حزقيال بن بوذي عليه السالم سيرته ونبوته ومرقدهماجستير1643
مازن عبد الحسين صلبوخ 

العذاري

حنان رضا عبد 

الرحمن الكعبي

دكتوراه1644
الطراز المنقوش في محاسن الحبوش ألبي المعالي عالء الدين محمد بن عبد 

م1596/ هـ 1005الباقي البخاري الملكي كان حيا بعد سنة 
نبيلة عبد المنعم داودجواد عبد الجليل إسماعيل الخفاف

محمد جاسم المشهدانيحيدر كاظم منفي سلمان العذاريأخبار الظراف والمتماجنين (م1201/ هـ 597ت)موارد ابن الجوزي ماجستير1645



ماجستير1646
والة الحرمين الشريفيين منذ عصر الرسالة حتى نهاية العصر العباسي األول 

(م945/ هـ 334)
محمد جاسم المشهدانيإقبال كاظم عجيل

دكتوراه1647
/ هـ 794 - 745)موارد الزركشي ومنهجه في كتابه النكت على ابن الصالح 

(م1391 - 1344
محمد جاسم المشهدانيأحمد مرزة عبد الكريم الشريفي

(م853/ هـ 238ت، )موارد عبد الملك بن حبيب األندلسي ماجستير1648
لمياء خلف حسين عليوي 

الدراجي
محمد جاسم المشهداني

ماجستير1649
موارد القاضي الحسين بن علي الصيمري ومنهجه في كتابه أخبار أبي حنيفة 

(م1044 - 962/ هـ 436 - 351)وأصحابه 
محمد جاسم المشهدانيبسام إبراهيم أحمد

دكتوراه1650

ومنهجه في  (م1102/ هـ 488ت، )موارد المؤرخ أبو عبد هللا الحميدي 

كتابه جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه 

واألدب وذوي النباهة والشعر

محمد جاسم المشهدانيليلى فارس حسن البلداوي

ماجستير1651
ومنهجه في كتابه أعمال  (م1374/ هـ 776)موارد لسان الدين بن الخطيب 

األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم
محمد جاسم المشهدانيمروة رشدي محمود

ماجستير1652
وأثره في الحياة الفكرية أبان  (م1097/ هـ 491ت، )طراد بن محمد الزينبي 

القرنين الرابع والخامس الهجريين
عبد الرزاق حسين علي العيساوي

أنس محمد جاسم 

المشهداني

محمد جاسم المشهدانيعباس علوان حاوي الحدراويومنهجه في كتابه منازل السائرين (م1088/ هـ 481ت، )موارد األنصاري ماجستير1653

علي عظم محمد الكرديحمزة عباس حسينالمباني التراثية في النجف األشرف أواخر العصر العثمانيدكتوراه1654

محمد جاسم المشهدانيرواء علي مهدي(هـ656 - 132)النظام القضائي والقاة في مدينة أصبهاني ماجستير1655

طارق نافع الحمدانيعبد الوهاب كاظم محمود صالح1958 - 1932الحياة االقتصادية واالجتماعية في صحيفة األهالي العراقية دكتوراه1656



محمد جاسم المشهدانيطالل خضير عباس الزوبعيالخطاب اإلعالمي اإلسالمي والمعاصر دراسة تاريخية مقارنةماجستير1657

عامر محسن سلمان العامريم1954 - 1935جريدة الهاتف مصدر لتاريخ العراق المعاصر دكتوراه1658
 طارق الحمداني وعبد 

السالم السامر

رائد سامي حميد الدوريمزهر محمد محمود(1962-1899)فرحات عباس ودوره في الحياة السياسية في الجزائر ماجستير2485













المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

دكتوراه1659
ومنهجه في كتابه جامع بيان  (م1070/ هـ 463ت، )موارد ابن عبد البر 

العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله
سوادي عبد محمدسليم عبد الزهرة جابر العامري

ماجستير1660
أثر سقوط الدولة السعودية األولى في كتابات الرحالة والمستشرقين 

(1818 - 1744)البريطانيين 
هدى عبد المجيد فيصل

معد صابر رجب 

الجوعاني

دكتوراه1661
اإلشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة قيمة جيد األعراض ورديئها 

وغشوش المدلسين فيها تأليف أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي
أحمد هادي علي حسن الياسري

أنس محمد جاسم 

المشهداني

ماجستير1662
ومنهجه في كتابه أنيسة النبي  (م1226/ هـ 634ت، )موارد ابن الحنبلي 

محمد صلى هللا عليه وسلم
خالد موسى عبدعاد خضير جاسم

صادق ياسين الحلوفاروق رضا العبدال العنبكي1973 - 1956موقف المملكة المغربية من قضايا المشرق العربي دكتوراه1663

محمد جاسم المشهدانيعمر عبد الرزاق محمودالقالع والحصون في ساحل بالد الشام حتى نهاية العصر العباسيماجستير1664

دكتوراه1665

 (م1750/ هـ 1163)موارد الشيخ أحمد بنعاشر الحافي المتوفى سنة 

/ هـ 764ومنهجه في كتابه تحفة الزائر بمناقب الشيخ أحمد بن عاشر ت، 

م1363

سوادي عبد محمدرزاق جبار عبود القريشي

ماجستير1666
/  هـ 748المحدثون البغداديون من خالل كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي ت، 

1347
محمد جاسم المشهدانيبدر رميض عبد الدليمي

خالد موسى عبدعلي ناصر جابر الحدراويومنهجه في كتابه منهاج الدكان ودستور األعيان في أعمال وتراكيب األدوية النافعة لألبدان (م1259/ هـ 658ت، )موارد العطار الهاروني أبو سليمان داود بن أبي المنى ماجستير1667

2015رسائل وأطاريح سنة 



دكتوراه1668
 1946موقف صحافة األحزاب العراقية من األحداث الخارجية والداخلية 

 -1954
رحيم فرج داود

 نوري عبد الحميد 

خليل العاني وعبد 

ماجستير1669
النجوم الشارقات في ذكر بعض الصنائع المحتاج إليها في علم الميقات 

تأليف محمد بن أبي الخير الدمشقي المتوفى أواخر القرن العاشر الهجري
عماد الدين أحمد رحيم المطيري

أنس محمد جاسم 

المشهداني

ماجستير1670
م ومنهجه في كتابه الجوهر الثمين 1406/ هـ 809موارد ابن دقماق ت، 

في سير الخلفاء والملوك والسالطين
صالح عواد عبد

صالح حسن عبد 

الشمري

سعاد عبد هللا حسينمدينة سرخس من الفتح اإلسالمي وحتى نهاية القرن السابع الهجريماجستير1671
غامس خضير حسن 

الدوري

محمد جاسم المشهدانيشيماء علي محمد(م1171 - 909/ هـ 567 - 297)النظام االقتصادي في الدولة الفاطمية دكتوراه1672

ماجستير1673
ومنهجه في كتابه المستطرف  (م1450/ هـ 854ت، )موارد األبشيهي 

في كل فن مستظرف
محمد جاسم المشهدانيمحمد عبد الحسين جاسم

ماجستير1674

المتصوفة والزهاد في أصفهان وأثرهم في الحياة العامة من خالل كتاب 

من  (م1347/ هـ 748ت، )تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير للذهبي 

القرن الثالث الهجري وحتى القرن السادس الهجري

محمد جاسم المشهدانيمنذر وهاب محمد النفاخ

ماجستير1675
منهجه في كتابه المنهل  (م1646/ هـ 953: ت)موارد ابن طولون 

الروي في الطب النبوي
نبيلة عبد المنعم داودسمير جدوع محمود العزاوي

أيمن سعيد مطلكم1917 - 1864األحوال العامة في مدينة بغداد ماجستير1676
عبد الرزاق خلف 

الزيدي

ماجستير1677
التنظيمات المالية في الدولة العربية اإلسالمية من خالل تاريخ دمشق 

البن عساكر
سالم عبيد سعود العيساوي

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

محمد مرعي سبع شبيب السامرائيالجوانب االقتصادية والمالية في مصنف ابن أبي شيبةدكتوراه1678
عبد الرزاق أحمد وادي 

السامرائي



ماجستير1679
إيضاح الدالئل في معنى الشعوب والعمائر والقبائل للسيد حسين بن أحمد 

(م1913/ هـ 1332ت، )البراقي 
ضياء فليح حسن الحيدري

أنس محمد جاسم 

المشهداني

أنور عبد الكريم عبد القادر علينظام الملكية في الشرائع القديمة واإلسالم دراسة تاريخية مقارنةدكتوراه1680
 أحمد لفتة محسن 

وسالم منعم طالب

ماجستير1681
م ومنهجه في كتابه االنتصار 1406/ هـ 809موارد ابن دقماق ت، 

لواسطة عقد األمصار
محمد جاسم المشهدانيقيصر غالب جاسم التميمي

ماجستير1682
 1580)نظام الحكم واإلدارة في مصر القديمة خالل عصر الدولة الحديثة 

(م.ق1085- 
أحمد لفتة محسنعالء صبري عبيد الزركاني

محمد مخلف عواد الجابريمضمون كراء األرض الزراعية في عهد الرسالة والخالفة الراشدةدكتوراه1683
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

محمد جاسم المشهدانييحيى إكرام حسين محمدالصالت الفكرية والحضارية بين مدرسة العراق والمدينة المنورةماجستير1684

سرحان غالم حسينكاظم ناجي عبد حسيناالستراتيجية األمريكية تجاه منطقة القرن األفريقي بعد الحرب الباردةدكتوراه1685

ماجستير1686

تاريخ ) (م1175/ هـ 571ت، )أعالم الحجاز في كتاب ابن عساكر 

 - 40)دراسة في إسهاماتهم العلمية واإلدارية للمدة من  (دمشق الكبير

(م749 - 660/ هـ 132

ناجي حسن الياسريمحمد طالب نعمة النصراوي

ماجستير1687
التنظيمات العسكرية من خالل كتاب نهاية اإلرب في فنون األدب 

(م1333/ هـ 733)للنويري المتوفى 
محمد جاسم المشهدانيمحمد حسين محمود

رائد سامي حميديوسف جابر دحام1972 - 1952صائب سالم ودوره السياسي في لبنان ماجستير1688

دكتوراه1689
 - 1962)أثر سياسة االحتالل الفرنسي على الجزائر بعد االستقالل 

1978)
صادق ياسين الحلوعطا هللا حسين فارس الخزرجي



ماجستير1690
ومنهجه في كتابه  (م1340/ هـ 741ت،  )موارد جمال الدين المطري 

(التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة)
نبيلة عبد المنعم داودمهدي طالب محمد الياسري

ماجستير1691
القضاء والقضاة من خالل كتاب صبح األعشى في صناعة اإلنشا 

(م1418/ هـ 821ت، )للقلقشندي 
محمد جاسم المشهدانيهبة عبد الستار كاظم العكيدي

محمد كامل روكانفيصل راضي ريكان الشرشاحياألحوال الشخصية في قوانين العراق القديمماجستير1692

دكتوراه1693

موارد تقي الدين محمد بن علي الشهير بابن دقيق العيد القشيري ومنهجه 

 - 1227/ هـ 702 - 625)في كتابه االقتراح في بيان االصطالح 

(م1302

سكينة طاظم شهد البرقعاوي
رياض حميد مجيد 

الجواري

ماجستير1694
ومنهجه في كتابه لطائف  (م1037/ هـ 429ت، )موارد الثعالبي 

المعارف
محمد جاسم المشهدانيمروة موسى علي الرديني

دكتوراه1695
ومنهجه في  (م1209/ هـ 605ت، )فلسفة موسى بن ميمون القرطبي 

كتابه دالئل الحائرين
محمد جاسم المشهدانيناجي عبد الحسن جبار

محمد جاسم المشهدانيحميد رزاق جودي الجبوري(م749/ هـ 132)فقهاء الكوفة وأثرهم في الحياة العامة حتى سنة دكتوراه1696

ماجستير1697
ومنهجه في  (م852/ هـ 238)موارد عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 

كتابه أدب النساء
محمد جاسم المشهدانيسارة أحمد محمد المهداوي

ماجستير1698
/ هـ 571:علماء نيسابور من خالل كتاب تاريخ دمشق البن عساكر ت

م1275
محمد جاسم المشهدانيرحيم محمد هادي الطرفة الذيابي

ماجستير1699
مسالك األبصار في ممالك األمصار لمؤلفه أحمد بن يحى بن فضل هللا 

26هـ ج749العمري 
كريم عجيل حسينطارق علي خرميط العبدلي

دكتوراه1700
الكندي، ابن سينا، )أثر فالسفة المشرق العربي على فالسفة المغرب 

(الفارابي، الغزالي
مجيد خلف الدليميعلي صالح عباس الخزرجي



ماجستير1701
مورد )م ومنهجه في كتابه 1496/ هـ 874موارد ابن تغري بردي ت، 

(اللطافة فيمن ولي السلطنة والخالفة
سوادي عبد محمدعلي كاظم عاشور

ماجستير1702
م ومنهجه في كتاب فضل 889/ هـ 276موارد ابن قتيبة الدينوري ت، 

العرب والتنبيه على علومها
محمد جاسم المشهدانيصالح عاشور حمداوي الموسوي

ماجستير1703
 - 132)الوقف أصوله وأثره في الحياة العامة في العصر العباسي األول 

(م846 - 753/ هـ 232
ربيع محمد جاسم الدليمي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

دكتوراه1704
ومنهجه في كتابه التذرة في  (م1272/ هـ671ت،  )موارد القرطبي 

أحوال الموتى وأمور اآلخرة
محمد جاسم المشهدانيعبد الحكيم حامد سليمان المحمود

ماجستير1705
م 795/ هـ 179الجوانب االقتصادية والمالية عند اإلمام مالك بن أنس ت،

من خالل كتابه المدونة الكبرى
أمجد هادي كاظم

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير1706
حياته ،  (م1213 - 1122/ هـ 610 - 515)الطبيب البغدادي ابن هبل 

منزلته العلمية في الصناعة الطبية
انتصار نعمت حميد اآللوسي

غامس خضير حسن 

الدوري

ماجستير1707

ومنهجه عن عصر  (م1451/ هـ 855ت، )موارد بدر الدين العيني 

سالطين المماليك في كتابه عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للفترة من 

(م1307 - 1250/ هـ707 - 648)

صائب طلب عنزي غضبان 

الدليمي

عبد الرحمن حسين 

علي العزاوي

دكتوراه1708
م 693/ هـ 74الصحابي الجليل سلمة بن األكوع رضي هللا عنه المتوفى 

وأثره في رواية الحديث والمرويات التاريخية
حاتم حامد سلمان الراوي

خالد محمد جاسم 

المشهداني

سمر رحيم الخزاعيحسين علي حسين الساعدي1990 - 1980التطورات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في قطر دكتوراه1709

محمد جاسم المشهدانيفرح رزاق كردي حسين العابديم1377/ هـ 779الكوفة دراسة تاريخية حضارية إلى ماجستير1710

ماجستير1711
ومنهجه في كتابه السيف  (م1451/ هـ 855ت، )موارد بدر الدين العيني 

المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي
محمد جاسم المشهدانيعلي ناصر رهيف



جابر منير حسن العبيديمنهجه في كتاب صدق األخبار (1520/ هـ 926ت، )موارد ابن سباط ماجستير1712
عابد براك محمود خلف 

األنصاري

ماجستير1713
تاريخ دمشق  (م1177/ هـ571ت، )أعالم البصرة في كتاب ابن عساكر 

الكبير دراسة في إسهاماتهم العلمية واإلدارية
سوادي عبد محمدمؤيد عواد زغير العميدي

محمد جاسم المشهدانيابتهال جاسم حمزة الخفاجيم ومنهجه في كتابه المسند852/ هـ 238موارد إسحاق بن راهويه ت، ماجستير1714

محمد جاسم المشهدانيوسن صباح عبيد الجنابيشجرة نسب النبي صلى هللا عليه وسلمماجستير1715

ماجستير1716
ومنهجه في  (م1143 - 1074/ هـ 538 - 467)موارد الزمخشري 

كتابه ربيع األبرار ونصوص األخبار
محمد جاسم المشهدانيعبد الرسول توفيق طالل الحلفي

ماجستير1717
 (م1825/ هـ 1241موارد الشيخ أحمد بن زين الدين اإلحسائي ت،

ومنهجه في كتابه شرح الزيارة الجامعة الكبيرة
محمد جاسم المشهدانيمحمد علي خليل الدليمي

رسول سفيح الزم الطائيالعزل واإلقصاء الوظيفي في الدولة اإلسالمية حتى نهاية العصر األمويدكتوراه1718
عطا سلمان جاسم 

العقابي

ماجستير1719
 (م1200/ هـ 597ت، )موارد ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي 

ومنهجه في كتابه مثير العزم الساكن إلى أشرف األماكن
حسن عيسى الحكيمسهى سلمان محسن الياسري

ماجستير1720
موارد أبي بكر الحازمي ومنهجه في كتابه االعتبار في بيان الناسخ 

(م1118 - 1153/ هـ 584 - 548)والمنسوخ من اآلثار 
محمد جاسم المشهدانيعدنان محمد حسين العنبكي

ماجستير1721
إسهامات مشاهير البيوتات العربية في الحياة العلمية واألدبية في األندلس 

هـ6هـ حتى نهاية ق4من ق 
محمد جاسم المشهدانيمنذر إسماعيل دخيل العلواني

محمد جاسم المشهدانيإيمان محمد نجم الطائي(م636/ هـ 15)شهداء معركة اليرموك سنة دكتوراه1722



ماجستير1723
حركة انتصار الحريات الديمقراطية ودورها في قيام الثورة الجزائرية 

م1954 - 1946
عبد ربه سكران إبراهمفالح طه ياسين

ماجستير1724
العقد الثمين فيما يتعلق بالموازين للمؤلف العالم حسن بن إبراهيم الجبرتي 

م1774/ هـ 1188ت،
رحيم جاسم صالح

أنس محمد جاسم 

المشهداني

ماجستير1725
سير آل البيت عليهم السالم وذراريهم في كتاب وفيات األعيان البن 

م1282/ هـ 681خلكان ت،
محمد جاسم المشهدانيأزهار عبد المحسن علي الخطاب

ماجستير1726
 - 1948)مواقف النخب النجفية من التطورات السياسية في العراق 

1968)
علي عظم محمد الكرديزهرة جابر شاهر

دكتوراه1727
العمليات العسكرية للجيش العثماني في أوربا في عهد السلطان سليمان 

م1566 - 1520/ هـ 973 - 926القانوني للمدة 
وليد عبد الملك محمد صبري كتانة

نوري عبد الحميد خليل 

العاني

محمد جاسم المشهدانياكتفاء ياسر ثامرم ومنهجه في كتابه الطب النبوي1347/ هـ 748موارد الذهبي دكتوراه2466

دكتوراه2467
 - 1827الموقف األوربي من سياسة الدولة العثمانية في أوربا الشرقية 

م1923
قيس خضير إبراهيم الدوري

رائد سامي حميد موسى 

الدوري

منى حسن عباس كاظمطارق خليل عثمانالخانات في العراق نشأتها وتطورها التاريخي نماج مختارةماجستير2468

ماجستير2472
نهاية المطلب في دراية )ومنهجه في كتابه  (م1085/هـ478)موارد امام الحرمين الجويني 

(المذهب 
محمد جاسم المشهدانيأالء منير شاكر

عبد الرزاق االنباريعلي امان عليودوره في الموروث العربي االسالمي (م1883-1820/هـ1300-1236)رينهارت دوزي دكتوراه2473

ماجستير2478
ت )غربال الزمان في وفيات االعيان البي زكريا يحيى بن محمد العامري الحرضي اليماني 

(م1487/ هـ893
صالح عبد الوهاب حبيب

عبد الرحمن حسين علي 

العزاوي



صادق ياسين محمدزينب خلف الموسوي1962-1954جميلة بوحيرد ودورها في حرب التحرير الجزائرية ماجستير2482

شاكر حسين دمدوم الشطريحسين عيسى صباح الطائي في العراق1920موقف المنتفق من احداث عام ماجستير2490

 

مصطفى ابراهيم الزلميمحمد صالح حسن مصطفىحكم من قص القران الكريم واالعجاز فيها دراسة تاريخيةدكتوراه2509

حسن فليح حسن الزوبعي1958-1933حرية الصحافة في العراق ماجستير2514
نوري عبد الحميد خليل    نوح 

عز الدين الصالحي

ماجستير2593
ومنهجه في كتابه جواهر العقدين في فضل الشرفين  (م1505/ه911ت)موارد السمهودي

(بدون براءة)شرف العلم الجلي والنسب العلي 
جابر رزاق غازي الكريطيعمار حسن عمار جبرين















المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

م1830 - 1518اإلدارة العثمانية في الجزائر من عام ماجستير1728
عبد السالم محمود صالح الحمود 

السامرائي
رائد سامي حميد

دكتوراه1729
م ومنهجه في كتابه 1401/ هـ 804موارد ابن الملقن عمر بن علي ت، 

طبقات األولياء ومناقب األصفياء
سوادي عبد محمدهيثم عبد حسن رجيب

ماجستير1730
زيارة القبر المكرم والمحل المعظم للمؤلف المال علي بن سلطان القاري 

هـ1014ت، 
عبد القادر عبطان عباس

أنس محمد جاسم 

المشهداني

دكتوراه1731

ارتياح الخواطر في معرفة اأواخر تأليف اإلمام محمد بن علي بن أحمد بن 

 - 1476/ هـ 953- هـ  880خمارويه بن طولون الصالحي الدمشقي 

(م1543

عبد الهادي عبيد خضير الدليمي
ظمياء محمد عباس 

السامرائي

دكتوراه1732
الحركة العلمية في بلخ من القرن الثاني الهجري حتى نهاية القرن الرابع 

الهجري
فؤاد محمود لطيف الفهداوي

حسن فاضل زعين 

العاني

محمد جاسم المشهدانيسامر ناصر عبد خلف الياسريم1258 / 656أبنية القصور في العراق حتى سنة دكتوراه1733

ماجستير2469
علماء الحديث من خالل كتاب تاري    خ المدينة المنورة لعمر بن شبة 

م875 - 789/ ـه 262- ـه 173
محمد جاسم المشهدانيصفاء وفي غني الزيادي

ماجستير2470
م ومنهجه في كتاب حوادث الزمان 1527/ هـ 934موارد ابن الحمصي 

ووفيات الشيوخ واألقران
محمد جاسم المشهدانيإياد ياسين خلف الجبوري

هـ ومنهجه في كتاب أدب الكاتب889 - 276موارد ابن قتيبة الدينوري ماجستير2471
أسامة عبد الهادي حافظ محمد 

اإلدريسي الحسني
محمد جاسم المشهداني

2016رسائل وأطاريح سنة 



دكتوراه2474
-1228/هـ923-626)مدينة حيس دراسة في احوالها العامة من سنة 

(م1517
صدام حمادي صالح علي الحلبوسي

عبد الستار مطلك 

درويش

دكتوراه2475
-1945موقف المملكة العربية السعودية من التطورات السياسية في سورية 

م1954
عزيز جبر شيالداود محمد ابراهيم

نوري عبد الحميد العانيرضا حميد العذاري دراسة تاريخية1968 - 1926معتقل نقرة السلمان ماجستير2477

انعام صبيح جابر(م1175/هـ571)الدواوين من خالل كتاب تاريخ دمشق البن عساكر ماجستير2479
محمد جاسم . د.أ

المشهداني

ماجستير2480

موارد يحيى بن ابي بكر العامري اليماني الشافعي المتوفى 

ومنهجه في كتابه بهجه المحافل وبغية االماثل في  (م1487/هـ893)

تلخيص السير والمعجزات والشمائل

صباح كامل متعب الجنابي
محمد جاسم . د.أ

المشهداني

دكتوراه[2481
اسهامات االستشراق االسباني في نشر التراث االندلسي خالل القرنين 

التاسع عشر والعشرين اميليو غارثيا غومث انوذجا
ماهر صبري كاظماحمد شهاب حمد الصوالغ

ماجستير2483
الروض االنضر في مبادئ الفنون المشهورة بالجامع االزهر تاليف العالم 

حسن زغلول الزرقاني دراسة وتحقيق
حاتم احمد نغيمش الزوبعي

انس محمد جاسم 

المشهداني

ماجستير2484
منهجه عن قضاة االندلس من  (م1149/هـ544ت)موارد القاضي عياض 

خالل كتابه ترتيب المدارك
محمد جاسم المشهدانيكاطع مخلف كاطع الزوبعي

دكتوراه2486
ومنهجه في كتابه  (م1304/هـ704ت)موارد القاضي ابي العباس الغبريني 

عنوان الدراية فيمن غرف من العلماء في المائه السابعه ببجايه
حسن فاضل زعينتحسين محمود صالح الجبوري



دكتوراه2488
عن االمام الحسين بن علي ومنهجه  (م1175/هـ571ت)موارد ابن عساكر 

في كتابه تاريخ دمشق الكبير
محمد جاسم المشهدانيعامر مجيد جوده محمد الكرعاوي

ليث محسن لطيف الجبوري1969-1951التطورات الداخلية والخارجية في ليبيا دكتوراه2489
سمير رحيم نعمة 

الخزاعي

دكتوراه2491
ومنهجه في كتابه شرح  (م1280/هـ679ت)موارد ميثم بن علي البحراني 

نهج البالغة
سوادي عبد محمدرزاق زاير محيبس العقابي

محمد كامل الربيعيعلي حسين هليل السالمي1979-1963التكامل االقتصادي العربي ودور العراق فية دكتوراه2492

معد صابر رجبطالب توفيق سلمان1968-1958التنافس االمريكي والسوفيتي على العراق دكتوراه2493

ماجستير2494
من خالل كتاب سير  (م1030-749/هـ422-132)الخلفاء العباسيون 

(م1347/هـ748ت)اعالم النبالء للذهبي 
محمد جاسم المشهانيمروة طالب حمادي

عماد كاطع خضير عباس(م115-م 1798)اثر نابليون في المشرق العربي كتوراه2495
صادق ياسين محمد 

الحلو

جواد مطر الموسويماجدة علي احمدالطرق التجارية من االسكندرية الى مكه قبل االسالمدكتوراه2496

عبد ربة سكرانانمار عبد الجبار جاسم1858-1800مصطفى رشيد باشا ودوره السياسي في الدولة العثمانية دكتوراه2497

محمد كامل الربيعيحفظي رشيد مظهور1982-1948موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية دكتوراه2498

بركات محمد سليمان الهيتاوي1968-1958العالقات العراقية المصرية في الصحافة العراقية دكتوراه2499
جمال فيصل حمد 

المحمدي

دكتوراه2500
الجذور التاريخية لجامع االمام ابي حنيفة النعمان دراسة في التاريخ 

(م1980-767/هـ1400-150)الحضاري والثقافي 
محمد جاسم المشهدانيصفاء قاسم محمود الكيالني

دكتوراه2502
االوضاع العامة لمدينة شاطبة من عهد االمارة حتى سقوطها بيد 

(م1246-755/هـ644-138)االرجونيين 
ياسين احمد عرسان

صباح خابط عزيز 

الحميداوي

ماجستير2503
ومنهجه في كتابه مصباح  (م1284/هـ683)موارد ابن النعمان التلمساني 

الظالم في المستغيثين بخير االنام في اليقظة والمنام
جعفر طراد راضي السعيدي

فاضل كاظم صادق 

العبادي



ماجستير2504
ومنهجه  (م1347/ هـ748ت )موارد االدفوي كمال الدين جعفر بن ثعلب 

في كتابه الطالع السعيد باسماء الرواة باعلى الصعيد
مهدي كاظم تالي السعيدي

فاضل كاظم صادق 

العبادي

دكتوراه2505
 (م944/هـ333ت)موارد ابي العرب محمد بن احمد بن تميم التميمي 

ومنهجه في كتاب المحن
مهدي صالح خلف صالح المرسومي

محمد جاسم حمادي 

المشهداني

ماجستير2506
من خالل كتاب الطبقات الكبرى البن سعد  (عليهم السالم)اهل الكساء

(م230/844:ت)
رائد نويم جاسم القريشي

محمد جاسم حمادي 

المشهداني

دكتوراه2507
ومنهجه في كتابه الجامع  (م996/ه386:ت)موارد ابن ابي زيد القيرواني 

في السنن والداب والمغازي والتاريخ
عزت مهدي احمد عبدان المكدمي

محمد جاسم حمادي 

المشهداني

قاسم عبد الباقي شاكر دراسة تاريخية1958-1945التغلغل االقتصادي االمريكي في العراق دكتوراه2508
عبد المجيد كامل عبد 

اللطيف

دكتوراه2510
ومنهجه في كتاب  (م1253/هـ651ت)موارد احمد بن يوسف التيفاشي 

سرور النفس بمدارك الحواس الخمس
محمد جاسم المشهدانيمعن رشيد عبد الجاسم الخفاجي

ماجستير2511
ومنهجه في كتابه معالم االيمان  (م1299/هـ699ت)موارد ابي زيد الدباغ 

في معرفة اهل القيروان
محمد جاسم المشهدانيمهند جعفر موسى

حيدر امير حسين مجيد الكوفي1831-1750امارة المنتفق في عهد المماليك في العراق للمدة ماجستير2512

محمد جاسم هليل         

  علي عظم محمد 

الكردي

دكتوراه2513
الفرق االسالمي في كتاب مقاالت االسالميين واختالف المصلين البي 

دراسة تاريخية مقارنة (م936/هـ324)الحسن االشعر 
عالء ابو الحسن العالقعالء هاتف جاسم العنزي

عبد السالم احمد السامرحسن حسين زاير الكاكي(1967-1898)نشأة تطور الصحافة الكوردية دكتوراه2515



دكتوراه2516
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور 

(م1404/هـ807ت )الدين علي بن ابي بكر الهيثمي 
ماجد حسون عباس نعمان العنزي

محمد جاسم حمادي 

المشهداني

ماجستير2517
من خالل كتابه  (عليهم السالم)مرويات االمام زيد بن علي بن الحسين 

(م973/ هـ363ت)المسند لعبد العزيز بن اسحق البغدادي ابن البقال 
غافل جاسم حمزة العبادي

محمد جاسم حمادي 

المشهداني

دكتوراه2518

موارد ابي القاسم هبة هللا بن الحسن بن منصور الطبري الاللكاني 

ومنهجه في كتابه كرامات اولياء هللا عز وجل واظهار  (م1027/هـ418ت)

ايات اصفيانه من الصحابة والتابعين والخالفين لهم ومن بعدهم من 

المتاخرين رضي هللا عنهم اجمعين

علي زاير واعي محمد الشمري
محمد جاسم حمادي 

المشهداني

سامي احمد الزهواحمد اسود خلفمدينة طشقند دراسة في احوالها االقتصادية والحضاريةماجستير2519

ابهان ابراهيم احمد السامرائي1970-1954بهجت التلهوني ودوره في السياسة االردنية ماجستير2520
حازم مجيد احمد 

الدوري

2000-1913ريمون اده ودوره السياسي في لبنان ماجستير2521
عبد الخالق حسن عطية حبيب 

السامرائي
جمال سعد نوفال

ماجستير2522
ومنهجة في كتابه تذكره النبيه  (م1377/هـ779)موارد ابن حبيب المتوفى 

في ايام المنصور وبنيه
مهتاب عبد المجيد علي خان

محمد جاسم حمادي 

المشهداني

ماجستير2523
ومنهجه في كتاب االنباه  (م1070/هـ463ت)موارد ابن عبد البر االندلسي 

على قبائل الرواة
اكرم جابر فيصل الحمداني

محمد جاسم حمادي 

المشهداني

مؤيد محمود المشهدانيعبد هللا صالح عبد هللا محمد الجميليم1989-1956العالقات السعودية المغربية دكتوراه2524

نزار عبد الكريم عبد الرحمن المولى1958-1921اسباب تشكيل الوزارات العراقية وسقوطها في العهد الملكي دكتوراه2525
نوري عبد الحميد . د.أ

خليل العاني

ماجستير2526
ومنهجه في كتابه أقضية رسول هللا  (م1103/هـ497ت)موارد القرطبي 

(صلى هللا علية وسلم )
جوان احمد جهانبخش الجمور

محمد جاسم حمادي . د.أ

المشهداني



حسين جبار ابراهيم حسيندراسة تاريخية (1855-1837)تونس في عهد المشير احمد باي دكتوراه2527
نوري عبد الحميد . د.أ

خليل العاني

دكتوراه2528
موارد ابن السماك العاملي ومنهجه في كتاب الزهرات المنثورة في نكت 

االخبار المأثورة
صالح الشمريسرى عبد الرحيم احمد

دكتوراه2529
ومنهجه في كتابه  (م1378/هـ780)موارد يحيى بن خلدون بن ابي بكر 

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواحد
سوادي عبد محمدشهيد احمد حسان الغالبي

دكتوراه2530
ومنهجه  (م893/هـ280ت)موارد احمد بن ابي طاهر بن طيفور البغدادي 

في كتابه بالغات النساء
علي طعمه طارش المسعودي

محمد جاسم حمادي . د.أ

المشهداني

ماجستير2531
 (م1628/هـ1038)موارد العيدروسي عبد القادر بن شيخ عبد هللا المتوفي 

ومنهجه في كتاب النور السافر عن اخبار القرن العاشر
نسرين سالم عبد علوان الجنابي

جابر رزاق غازي 

الكريطي

سعيد خطار عودة الدجيليهـ ومنهجه في كتابه الحاوي في الطب320موارد الرازي المتوفي سنه ماجستير2532
جابر رزاق غازي 

الكريطي

علي خيون حسن1963-1941الفكر السياسي للنخبة العسكرية في العراق دكتوراه2533
نوري عبد الحميد . د.أ

خليل العاني

رعد اسماعيل نعمان(م13ق-م9ق/هـ7ق-هـ3ق)المصنفات الطبية والنيابية في االندلس دكتوراه2535
ظمياء محمد عباس . د.أ

السامرائي

احمد لفتة محسن. د.م.أاحمد هادي فهداثر حارة بالد الرافدين في تدوين التلمود البابليدكتوراه2536

ماجستير2540
ومنهجه في كتابه مناهج  (م1223/ هـ620ت)موارد ابن قدامة المقدسي 

القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين
عبير خالد سالم المدني

جاسم لطيف جاسم 

السامرائي

دكتوراه2541
هـ 13تطور احوال الشهود منذ ظهور االسالم حتى دخول المغول بغداد 

م1258- م609/ 656
محيي هالل السرحانهيام ابراهيم اسماعيل الخالدي



رسول طالب عبد علي العباديالسادة ال طاووس ودورهم في التاريخ االسالميماجستير2542
محمد جاسم . د.أ

المشهداني

دكتوراه2543
م ومعركة بغداد 749_ه132السوق العسكري لمعركتي الزاب االعلى 

م1157_1156/ه552_551
عبود كنبر هاشم خيون المالكي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

كفاح احمد محمد النجاراياد جاسم محمد احمد(1979_1968)التطورات االجتماعية في العراق دكتوراه2544

ماجستير2547
ومنهجه في  (م1535/ه942ت)موارد الصالحي محمد بن يوسف الشامي 

(سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد)كتابة 
عباس يونس يوسف البياتي

هادي عبد النبي محمد 

التميمي

دكتوراه2560
بدون قرص ) (م844/هـ230ت)المحدثات في كتاب الطبقات البن سعد 

(امر من الدكتور المشهداني
ازهار احمد حمدان التميمي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

دكتوراه2565
ومنهجه في كتابة معيد النعم  (م1370/هـ771ت)موارد تاج الدين السبكي 

ومبيد النقم
محسن وحل علوان العطواني

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

ماجستير2568
نزهة )ومنهجه في كتابه  (م1744/ هـ1156ت بعد )موارد االفراني 

(الحادي باخبار ملوك القرن الحادي 
عامر مجيد عريبي

جابر رزاق غازي . د.أ

الكريطي

ماجستير2588
ومنهجهه  (م1278/هـ676ت)موارد ابي زكريا يحيى بن شرف النووي 

في كتابه رؤوس المسائل وتحفة طالب الفضائل
علي حسين مناع مهوس السنبسي

فاضل كاظم صادق 

العباي

عزيز مخلف كاطع الزوبعياألتقان المعماري والهندسي لألبنية الدينية والمدنية في االندلسدكتوراه2702
ظمياء محمد عباس .د

السامرائي
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عنوان البحثالمرحلةت

ماجستير2534
ومنهجه في كتابه  (م1058/هـ450)موارد الماوردي المتوفي سنة 

تسهيل النظر وتعجيل الظفر في اخالق الملك وسياسة الملك

ماجستير2537
ي اصول علم الطب العالم محمد  

 
ح كافية ذي اللب والفهم ف رسر

ي بحرق 
ي اليمب  (ه 930ت)بن عمر الحرص 

دكتوراه2538
ي والمملوكي  ي الحجاز ابان الحكم االيون 

 
اف ف -570)السادة االرسر

(م1382-1175/ه 784

ماجستير2539
ي بغداد من القرن الثالث 

 
اثر المراوزة الحضارية والفكري ف

الهجري ال القرن الخامس الهجري

دكتوراه2545

انتخاب االقتضاب المجموع عل طريق المسالة ورد الجواب 

ي الخير المسيحي  ي نرص سعيد ابن ان  للمؤلف ان 

(م1508/ـه658،ت)

ماجستير2546
ي 
ي كتابة  (م1140/ـه535ت)موارد اسماعيل االصبهان 

 
ومنهجه ف

سير السلف الصالحير 

ماجستير2548

ي 
ي عبد هللا بن عمر بن غانم بن ثوبان الرعيب 

القاض 

ي  (م811/ـه196ت)
 
ي القضاء والفتيا والحركة العلمية ف

 
ودورة ف

المغرب وافريقية

دكتوراه2549
ي العراق 

 
ي الدولة العثمانية  وتطبيقاته ف

 
ي ف

-1869)نظام االراض 

دراسة تاريخية (م1914

ماجستير2550
ي التاري    خ حبى نهاية العرص االموي 

 
قبيلة عبس بن بغيض واثرها ف

(م750/ه 132)

ماجستير2551
ي كتاب  (م1366/ه 768)موارد عفيف الدين اليافعي 

 
ومنهجه ف

ي حكايات الصالحير 
 
روض الرياحير  ف

دكتوراه2552
ي احتالل بالد الشام ومرص 

 
ي ف

السوق العسكري للجيش العثمان 

م1520حبى عام 

2017رسائل وأطاريح سنة 



ي مؤلفاته دراسة نقدية تحليلية2553
 
ق كلود كاهير  ومنهجه ف المسترسر

دكتوراه2554

ي كتابه  (م1411/ه 814)الموارد المدونة البن النحاس 
 
ومنهجه ف

مشارع االشواق ال مصارع العشاق ومثير الغرام ال دار السالم 

ي الجهاد وفضائله
 
ف

ماجستير2555

ري  ت )موارد عبد الرحمن بن نرص بن عبد هللا الشير 

ي سياسة  (م1193/ه 589
 
ي كتابه المنهج المسلوك ف

 
ومنهجه ف

الملوك

ماجستير2556
ة  ي سياسة الدولة للفيى

 
وزراء العصور العباسية المتاخرة ودورهم ف

(م1258-م656/1009-ه 400)من 

ي عهد الملك فاروق دكتوراه2557
 
1952-1936المؤسسة العسكرية المرصية ف

ماجستير2558
ي الصنعة الكريمة تاليف احمد بن عبد المنعم 

 
الدرة اليتيمة ف

دراسة وتحقيق (ه 1192ت،)الدمنهوري 

ماجستير2559
ي كتابه الغزوات  (م1188/ه 584ت)موارد ابن حبيش 

 
ومنهجه ف

ي)
(بدون قرص بامر من الدكتور المشهدان 

ماجستير2561
ي  (م12ق/ه 6النصف االول ق، ت )موارد التميمي 

 
ومنهجه ف

ي فضائل الرسول 
 
(صل هللا علية وسلم)كتابه تلقيح العقول ف

ماجستير2562
ي القضاء 

 
ي سوار بن عبد هللا بن قدامه البرصي ودوره ف

القاض 

(م773/ه 157ت)

ماجستير2563
ي كتاب ابن عساكر 

 
تاري    خ ) (م1175/ه 571ت)قضاة دمشق ف

(دمشق الكبير

دكتوراه2564
ي 
ي زرعة الدمشقى ي كتاب التاري    خ وعلل الرجال الن 

 
علماء دمشق ف

(م894/هت281ت)

دكتوراه2566
دولة المغول والسوق العسكري للجيش المغولي

ماجستير2567
ي كتابه المناقب (م1172/ه 568ت)موارد الخوارزمي 

 
ومنهحه ف



ي كتاب االذكياء ماجستير2569
 
(م1200،ه 597)موارد ابن الجوزي ومنهجه ف

دكتوراه2570
ي كتابه طبقات الشافعية 

 
موارد تاج الدين السبكي ومنهجه ف

ى  (م1369-1326)/(ه 771-727)الكي 

دكتوراه2571
ي خيثمة ومنهجة عن الرسايا والمغازي النبوي من  موارد ابن ان 

خالل كتابة التاري    خ الكبير

دكتوراه2572

ي مخترص اخبار الزمان تاليف ابو عبد هللا محمد بن 
 
الجمان ف

ي  دراسة  (م1556/ه 963)علي بن حسن االندلىسي الشطيب 

وتحقيق

ماجستير2573
ي  ي كتابه حياة  (م1405/ه 808ت)موارد الدمير

 
ومنهجه ف

ى الحيوان الكي 

ماجستير2574
ي 
ي  (1438/ه 842)موارد ابن نارص الدين الدمشقى

 
ومنهجه ف

كتابه سلوة الكئيب بوفاة الحبيب

دكتوراه2575
ي عرص 

 
ي الحياة العامة والذين ولدوا ف

 
اثر الصحابة الشباب ف

(2-1ج)رسول هللا صل هللا علية وسلم 

دكتوراه2576
ى لمحمد بن  تراجم الصحابيات من خالل كتاب الطبقات الكي 

 سنة 
 
(م844/ه 230)سعد المتوف

1830-1757العالقات بير  المغرب االقىص والدولة العثمانية دكتوراه2577

دكتوراه2578
ي عبيدة معمر بن المثب   ي  (م824/ه 209)موارد ان 

 
ومنهجه ف

(ايام العرب قبل االسالم)كتابه 

دكتوراه2579
ي عرص 

 
المهاجرون المسلمون ال الحبشة والمدينة المنورة ف

(صل هللا علية واله وسلم )الرسول محمد 

ماجستير2580
ي خراسان من خالل كتاب 

 
الفقهاء واثرهم عل الحياة العامة ف

ي 
 
ي المتوف (م1347/ه 748)سير اعالم النبالء لالمام الذهب 

ماجستير2581
ي العباس جعفر بن محمد المستغفري  موارد ان 

ي كتابه دالئل النبوة (م1041/ه 432ت)
 
ومنهجه ف

دكتوراه2582
ي كتابه تتمة  (م1348/ه 749ت)موارد ابن الوردي 

 
ومنهجه ف

ي اخبار البرسر
 
المخترص ف



ماجستير2583
ي كتابة نزهة  (م1524/ه 930)موارد ابن اياس ،ت 

 
ومنهجه ف

ي العجائب والحكم
 
االمم ف

ماجستير2584
ي تركيا وموقف العراق منها 

 
التطورات السياسية الداخلية ف

1923-1938

دكتوراه2585
ي اعيان المائة 

 
علماء دمشق من خالل كتاب الدرر الكامنة ف

ي ت
(م1449/ه 825)الثامنة البن حجر العسقالن 

ماجستير2586
ي كتابه  (م1333/ه 733)موارد ابن جماعة الحموي 

 
ومنهجة ف

ي فضل الجهاد
 
ي االت الجهاد ومخترص ف

 
مستند االجناد ف

دكتوراه2587
يفة  ي القران الكريم والسنة النبوية الرسر

 
ي الفكر )الحوار ف

 
دراسة ف

(االسالمي 

ي سامراء التاري    خ والتنقيب والصيانة االثريةدكتوراه2589
 
قرص الخليفة ف

دكتوراه2590
ي العاصمة العباسية رس من راى الجذور 

 
المسجد االسالمي ف

اث العلمي والتأثير واليى

ماجستير2591
ي  (م1015/ه 406ت)موارد ابو القاسم النيسابوري 

 
ونهجه ف

كتابه عقالء المجانير 

ماجستير2592
ي قيام الثورة الجزائرية 

 
-1930اثر االحزاب السياسية الجزائرية ف

1954

ماجستير2595
ي علم 

 
ي كتابه روض المناظر ف

 
موارد ابن الشحنة ومنهجه ف

االوائل واالواخر

ماجستير2596

موارد محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي 

ي كتابه حسن السلوك الحافظ دولة  (م1373/ه 774)
 
ومنهجه ف

الملوك

دكتوراه2599
ي كتاب  (م1150/ه 550ت)موارد ابو زكريا السلماسي 

 
ومنهجه ف

ي حنيفة ومالك والشافعي واحمد منازل االئمة االربعة ان 

ماجستير2600
 (م1621/ه 1031ت)موارد المناوي محمد عبد الرؤوف 

ي كتابه النقود والمكاييل والموازين
 
ومنهجه ف



دكتوراه2603
-1946المغربية من القضايا العربية - موقف المملكتير  االردنيه 

(دراسة تاريخية تحليلية ) 1973

ماجستير2607
ي الحياة العامة من خالل كتاب تهذيب 

 
علماء واسط واثرهم ف

(م1341/ه 742)الكمال للمزي 

ماجستير2610

 
 
/ ه 776)منهج لسان الدين بن الخطيب البغدادي المتوف

ي ذكر المدن األندلسية والمغربية من خالل كتاب  (م1374
 
ف

ي ذكر المعاهد والديار
 
معيار االختيار ف

ماجستير2611

ي سنة 
 
م 1293/ه 692موارد محي الدين بن عبد الظاهرالمتوف

ي خطط المغربية 
 
ي كتابه الروضة البهية الزاهرة ف

 
ومنهجة ف

القاهرة

ماجستير2615
موارد محمد بن احمد بن جميع الغساني الصيداوي 

ومنهجة في كتابه معجم الشيوخ (م1011هـ402ت)

يعة االسالمية وتطبيقاته دكتوراه2617 ي الرسر
 
مبادئ القضاء ف

دكتوراه2622
عية عند العرب والمسلمير   ي السياسة الرسر

 
ي ف

-1)التدوين التاريح 

(م1405-622/ه 808



المشرفالطالب

ثائر ابراهيم علي العزاوي
محمد جاسم . د.أ

المشهداني

صالح محمود حرموص
انس محمد . د.أ

ي
جاسم المشهدان 

احمد سالم صالح
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

محمد مخلف حسن الجبوري
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

مناجد محمود احمد العرسان
ظمياء محمد . د.أ

ي
عباس السامران 

ي السالمي ذو الفقار جواد ناج 
خالد موس . د.أ

عبد الموسوي

احمد جي  كاظم
سوادي عبد . د.أ

محمد

جاسم محمد عبد
نوري عبد . د.أ

ي
الحميد العان 

ي حسن. د.أحمزة محمد يوسف العبىسي ناج 

ايرس عبد علي ناموس االسدي
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

علي عون عامر الكروي
طارق نافع . د.أ

ي
الحمدان 
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وليد كاظم خشن
عبد الرزاق . د.أ

االنباري

كريم عبد الحسير  سعيد 

ي العمير

محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

عبدعلي عبد البديري نمير
حاتم كريم . د.م.أ

ي اليعقون 

ي
عبير اسامة قوام حسن السامران 

ي حسن . د.أ ناج 

الموسوي

طلفاح وهيب محمد الدليمي
مؤيد محمود . د.أ

ي
حمد المشهدان 

راجع بركات سعدون العيفان
انس محمد . د.أ

ي
جاسم المشهدان 

طاهر عبد االمير طاهر ابو العيس
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

جميل غركان نعاس
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

حمدي حمدان عليوي نارص
شاكر محمود . د.أ

عبد المنعم

غصون محمد علي رشيد الملحة
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

رافع عنيد مشعل العيساوي

محمد جاسم . د.أ

ي 
. د.م.أ/المشهدان 

خالد حموالدوري

حسير  شهاب احمد العويىسي

محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

علي حسير  ثامر اليارسي

جابر رزاق . د.أ

غازي الكريطي



فوزية حسير  سعيد الزبيدي
محمد جاسم .د.أ

ي
المشهدان 

خليل ابراهيم عبد هللا دودح 

الجميلي

رشيد الطيف . د.م.أ

ابراهيم الحشماوي

صالح حسن عباس السعيدي
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

رباح الدين فاضل هاشم
عمار كامل . د.م.أ

عبد الوهاب

عبد الهادي طلوح خلف 

الجبوري

رشيد الطيف . د.م.أ

ابراهيم الحشماوي

عالء عبد الحسير  جواد القاسم
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

 حسن محمد الزوبعي
ياسير 

محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

ي
حسير  نوري جليل الطان 

محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

ماجد سليمان اللطيف الجميلي
نوري عبد . د.أ

ي
الحميد خليل العان 

سعاد سليم عبد هللا الساعدي
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

جعفر علي طعان الجبوري
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

ضياء مشعان غضيب
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

أماليد سعد حميد
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

محمد احمد سلطان الجبوري
ظمياء محمد . د.أ

ي
عباس السامران 



جليل محمد عبود الخاطر 

الربيعي

نبيلة عبد . د.أ

المنعم داوود

عزيز جي  شيال.د.أابراهيم سامي طاهر الفتالوي

ي
رعد عبد اللطيف مهدي الحسب 

محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

محمد حمزة محمد يوسف 

العبىسي
ي حسن. د.أ ناج 

صبيحة محمد حافظ العبيدي
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

عمر عبد الرزاق محمود
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

قيس حسير  رشيد
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

ي االء عبد القادر ناج 
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

معد صابر رجب. د.أاسامة غازي حامد

جاسم حميد عكلة الدليمي
حسن فاضل . د.أ

زعير 

امير محمود سلمان عدوة
حسن عيىس .د.أ

الحكيم

عباس علوان حاوي الحدراوي
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

ضياء زامل سعد
حمدان عبد . د.أ

المجيد الكبيىسي



عزيز جي  شيال. د.أمحمد جاسم محسن

كريم نعمة حسن عيىس
محمد حسير  . د.م.أ

السويطي

عبد االمير عواد حسير  محمد 

ي الخفاج 

سوادي عبد . د.أ

االمير

رياح حسن علوان حبيب 

الطريحي االسدي

ي حسن . د.أ ناج 

الموسوي

 عقيل عمران براك
سوادي عبد . د.أ

محمد

وليد مجيد صالح فتاح العبيدي
محمد جاسم . د.أ

ي
المشهدان 

عمار عبود نصار. د.أصبار كاظم شعالن الزبيدي



عنوان البحثالمرحلةت

دكتوراه2594
مراقدهم /نبوءتهم /تاريخ االنبياء في بالد الرافدين سيرتهم 

(دراسة تاريخية )

دكتوراه2597
الثقات الذين اوردهم الدار قطني في كتابه ذكر اسماء 

التابعين ومن بعدهم حتى نهاية القرن االول الهجري

دكتوراه2598
ومنهجه في كتابه  (م1373/هـ774)موارد ابن كثير 

قصص االنبياء

ماجستير2601
ت )المرأة في كتاب الطبقات الكبرى البن سعد البصري 

(دراسة تاريخية )(م844/هـ230

دكتوراه2602
ومنهجه في  (م1015/هـ405ت)موارد الحاكم النيسابوري 

كتابه فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم

ماجستير2604

المحدثون واثرهم في العالم االسالمي من خالل كتاب حلية 

االولياء وطبقات االصفياء البي نعيم االصبهاني 

(م1038/هـ430)

(م1070/هـ463)السوق العسكري في معركة مالذ كرد دكتوراه2605

دكتوراه2606

المتوفي في حدود )موارد البادسي عبد الحق بن اسماعيل 

ومنهجه في  (الرابع عشر الميالدي /القرن الثامن الهجري 

كتابه المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف 

بصلحاء الريف
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ماجستير2608

موارد ابن العربي محمد بن عبد هللا بن محمد المعافري 

ومنهجه  (م1148/هـ543المتوفي سنة )االشبيلي االندلسي 

في كتابه القبس في شرح موطأ مالك ببن انس

ماجستير2609
القضاة من خالل كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر 

(م1469/هـ874ت،)والقاهرة البن تغري بردي 

(م10ق-7ق) (ه4ق-2ق) آل حماد بن زيد وجهودهم العلمية دكتوراه2612

دكتوراه2613
-755/ هـ 897-138المظاهرات العمرانية في األندلس 

(م1492

مرويات ابن الجوزي ومنهجه في كتابه اللطائفماجستير2614

دكتوراه2616
دور االمير فخر الدين المعني الثاني في لبنان وعالقتة 

1635-1590بالدول العثمانية 

دكتوراه2618
الجوانب االقتصادية والمالية عند الشيخ الطوسي 

في كتابه المبسوط في قفه االمامية (م1067/هـ460)

دكتوراه2619
الجوانب االجتماعية في مرويات انس بن مالك من خالل 

كتاب مسند االمام احمد بن حبل

ماجستير2620
ومنهجه في  (م1336/هـ736)موارد عبد الرزاق القاشاني 

كتابه لطائف األعالم في إشارات أهل اإللهام

دكتوراه2621
موارد ابي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي 

ومنهجه في كتابه التاريخ (م894/هـ281)

دكتوراه2623
موقف أهل البيت عليهم السالم من الحركات الفكرية الهدامة 

(م1258/هـ656)حتى عام 

دكتوراه2624
المقاومة العربية المسلحة للغزو األجنبي لمنطقة الخليج 

العربي خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر



ماجستير2625
التدخل األجنبي في الدول اإلفريقية انغوال وتشاد أنموذجا 

1960-1984

دكتوراه2626

علماء الحديث في القرن الثالث الهجري من خالل كتاب 

المنتظم في أخبار الملوك واالمم البن الجوزي البغدادي 

(م1200/هـ597ت)

دكتوراه2627

زبدة المقتفى في تحرير الفاظ الشفا لمؤلفها محمد بن خليل 

من أول الكتاب إلى الباب الرابع من القسم  (هـ894)القبقابي 

األول دراسة وتحقيق

دكتوراه2628

علماء الحديث في نييسابور في القرنين الثاني والثالث 

الهجريين من خالل كتاب تاريخ نيسابور البن البيع المتوفي 

(م1014/هـ405)

دكتوراه2629

- هـ 960)موارد أحمد ابن القاضي المكناسي 

ومنهجه في كتابه ذيل وفيات  (م1616- |1552\هـ1025

األعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال

دكتوراه2630
/ 447أثر علماء واسط في الحياة العامة في بغداد حتى سنة 

م1055

ماجستير2631
الحروب العثمانية البلقانية وأثرها علىى المشرق العربي 

1912 - 1914

ماجستير2632
دراسة  - (1988 - 1968صادرات العارق غير النفطية 

تاريخية

دكتوراه2633
نزهة األخبار في محاسن األخيار تأليف اإلمام محمد بن 

(م1455- هـ 0859حسن النواجي المتوفى 

دكتوراه2634

موارد تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني الحسيني 

كفاية ))ومنهجه في كتاب  (م1425/ هـ 829ت، )الدمشقي 

((األخيار في حل غاية االختصار

دكتوراه2635
/ هـ 923ت، )الغزوات والسرايا النبوية للقسطالني 

((المواهب اللدنية بالمنح المحمدية))في كتابه  (م1517

أثر العقود في التعامالت االقتصادية في العراق القديمماجستير2636



دكتوراه2637

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

ومنهجه في كتاب روض األخيار  (م1533/ هـ 940

المنتخب من ربيع األبرار

دكتوراه2638
ومنهجه في كتابه  (م1533/ هـ 930ت، )موار د ابن إياس 

نزهة األمم في العجائب والحكم

دكتوراه2639
عبد الجبار عبد هللا الراوي وأثره اإلداري والسياسي 

م1987 - 1989واالجتماعي في العراق 

دكتوراه2640

ومنهجه عن  (م1175/ هـ571ت، )موارد ابن عساكر 

عليه السالم من خالل كتابه )اإلمام علي بن أبي طالب 

تأريخ مدينة دمشق

دكتوراه2641

أثر أطباء األندلس في الحياة العامة من  القرن الثالث حتى 

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

(م1203

دكتوراه2642
االحوال السياسية والحضارية لمدينة شريش االندلسية من 

(م1265 - 711/   هـ 664 - 92)الفتح الى السقوط 

دكتوراه2643
/  هـ 656أثر فقهاء المغرب في الحياة العامة حتى سنة 

 م1258

ماجستير2644
ت، )موارد شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي 

ومنهجه في كتابه عوارف المعارف (م1234/ هـ 632

دكتوراه2645
 (م1517 - 1382 )عالقة العثمانيين مع المماليك البرجيين 

دراسة تأريخية- 

ماجستير2646
المحدثون في حضرموت من خالل كتاب تهذيب الكمال في 

(م1341/ هـ 742ت، )أسماء الرجال لإلمام المزي 

دكتوراه2647
 - 1971سياسة دولة اإلمارات العربية المتحدة الخارجية 

1990

ماجستير2648
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب اإلرشاد إلى سبيل 

(م1036/ هـ 428ت، )الرشاد للهاشمي محمدبن أحمد 

دكتوراه2649
/ هـ183ت، )أبو عمرو البهلول بن راشد الحجري الرعيني 

أثره الفكري والعلمي في بالد المغرب وإفريقية (م799



دكتوراه2650
السوق العسكري البحري في عهد الخليفة عثمان بن عفان 

(م655/ هـ35/ م 644/ هـ23) (رضي هللا عنه)

ماجستير2651
فضائل مصر أخبارها "موارد ابن زوالق ومنهجه في كتابه 

(م997/ هـ387ت، )" وخوصها

دكتوراه2652
كتاب المعراج لإلمام نجم الدين محمد بن أحمد بن علي 

دراسة وتحقيق - (هـ984ت، )الغيطي 

1918 - 1881تاريخ تونس االقتصادي ماجستير2653

ماجستير2654
رسالة المرام في أحوال بيت هللا الحرام تأليف مصطفى بن 

دراسة وتحقيق (م1623/ هـ1032ت، )سنان الطوسي 

ماجستير2655

ومنهجه في  (م1429/ هـ833ت، )موارد ابن الجزري 

كتابه أسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب في مناقب 

اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم

دكتوراه2656
علماء العراق وأثرهم في تدوين علوم القرآن الكريم في 

(م1258-749 / 656-هـ132 )العصر العباسي من سنة 

أثر المستشرقين في رؤية محمد أركون للتراث اإلسالميدكتوراه2657

دكتوراه2658

موارد المؤرخ الحافظ الدوالبي أبي بشر محمد بن أحمد بن 

ومنهجه في كتابه الذرية  (م922/ هـ310ت، )حماد 

الطاهرة النبوية

ماجستير2659
الجوانب المالية واالقتصادية في كتاب األموال لإلمام أبو 

م1011/ هـ402جعفر أحمد بن نصر األسدي الداودي ت، 

ماجستير2660

موارد أبي حامد عبد الرحيم بن سليمان القيسي األندلسي 

تحفة )ومنهجه في كتاب  (م1169/هـ565ت، )الغرناطي 

(األلباب ونخبة األعجاب



دكتوراه2661
المادة التأريخية في األمثال مجمع األمثال للميداني ت، 

هـ أنموذجا518

الشهداء الصحابة رضي هللا عنهم في عصر النبوةدكتوراه2662

دكتوراه2663
 صاحب الشرطة  في العصرين الراشدي واألموي وظيفته 

(م749- 632/ هـ132\11وعمله وصالحياته  

ماجستير2664

ومنهجه في (م1070/هـ463)موارد ابن عبد البر األندلسي 

مالك بن أنس )كتابة االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاء 

(ومحمد بن إدريس الشافعي وأبا حنيفة النعمان

دكتوراه2665
-632/هـ656-11)كاتب القاضي في العصور اإلسالمية 

(م1258

ماجستير2666
ومنهجه في كتابه  (م910/ هـ303،ت)موارد النسائي 

((خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم

ماجستير2667
المسجد األقصى، نشأته وإعماره وأقسامه حتى سنة 

(م1258/ هـ656)

دكتوراه2668
مدينة الكرك وأثرها في الفتح اإلسالمي حتى عام 

م1258/هـ656

دكتوراه2669
آل حزم بن زيد األنصاري وأثرهم في الدولة العربية 

( م815 - 622/  هـ 200 - 1)اإلسالمية دراسة تأريخية 

التشريعات االقتصادية الزراعية في الريعة اإلسالميةماجستير2670

دكتوراه2671
 (م1145/ هـ 540ت، )موارد عالء الدين السمرقندي 

ومنهجه في كتابه تحفة الفقهاء

1946 - 1919السياسة الفرنسية تجاه لبنان دكتوراه2672



دكتوراه2673
ومنهجه عن  (م1233/ هـ630ت، )موارد ابن األثير 

الصحابيات من خالل كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة

دكتوراه2674
 (م1347/ هـ748ت، )علماء البصرة من خالل كتابالذهبي 

العبر في خبر من غبر

دكتوراه2675
المكونات الزخرفية الخزفية القائمة على واجهات مساجد 

دراسة ميدانية/ بغداد في فترة الحكم العثماني للعراق 

الماجستير2730
ومنهجة في كتابة االرشاد في \م1054\هـ446مورد ابي يعلي ت

معرفة علماء  الحديث



المشرفالطالب

بالل عبد الفتاح 

نايف العاني

احمد لفتة . د.م.أ

محسن

حيدر حسين 

علوان 

االبراهيمي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

طالل خضير 

عباس الزوبعي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

هاشمية علي 

هنيد العميري

نبيلة عبد . د.أ

المنعم

غازي شندوخ 

حميد السعيدي

محمد جاسم .  د.أ

حمادي المشهداني

عبد الباسط عطا 

هللا حسين

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني

محمد رشيد 

صالح الدليمي

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني

احمد غني 

حسين الحمامي

سوادي عبد . د.أ

محمد

2018رسائل وأطاريح سنة 



حسن ابراهيم 

حمزه الخزرجي

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني

مهدي صالح 

خلف النومان

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

فؤاد مجيد سعيد 

النايف

كريم عجيل . د.أ

حسين

نايف ثامر حسين
محمد جاسم . د.أ

المشهداني

اسد لفتة جاسم 

محمد التميمي

عابد براك . د.أ

االنصاري

اسماعيل حسن 

عباس

سرحان غالم . د.أ

حسين

 

امجد هادي كاظم
حمدان عبد 

المجيد الكبيسي

عبد هللا علي عبد 

الحميد الجنابي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

نغم عبد الحميد 

رشيد
حسن الحكيم. د.أ

عمر علي محمد 

الجبوري

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

محمد علي خليل 

الدليمي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

عبد الرحيم عبد 

الجبار سلمان 

الجنابي

نوري عبد . د.أ

الحميد خليل



عالء عبد 

الهادي العنزي

محمد كامل .د.أ

محمد الربيعي

عهود عبد 

الرحمن محمد 

الجبوري

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

عبد الفتاح 

ممدوح عبد هللا 

الكبيسي

محمد حامد عبد 

الحميد العاني

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

أديب عبد الستار 

عبد الحديثي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

علي عبد 

الحسين عبد علي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

خير هللا خليل 

إبراهيم مال هللا 

الدوري

راد سامي .د.أ

حميد موسى

أركان حسن 

محمد السعدون

محمد كامل .د.أ

محمد الربيعي

حارث كاظم 

حسون الزبيدي

أنس محمد . د.أ

جاسم المشهداني

عاد خضير جاسم
سوادي عبد . د.أ

محمد

أثير جسام محمد 

علوان الخزرجي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

شفاء محمد 

حساني جاسم 

األنباري

أحمد لفتة. د.م.أ



علي ناصر 

جابر الحدراوي

سوادي عبد . د.أ

محمد

حيدر علوان 

حسين

محمد جاسم .د.أ

المشهداني

ثناء حسين عطية
محمد نجم . د.أ

عبد هللا

حامد عداي 

صابط البوعلي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

منذر إسماعيل 

دخيل العلواني

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

عبد هللا جالل 

مخلف الفراجي

عبد . د.م.ا

الرحمن رشك 

شنجار

ضياء فليح حسن 

الحيدري

محمد جاسم  . د.أ

المشهداني

صادق جفات 

عيسى الزيادي

زهير عبد . د.أ

المجيد خواجة

عالء الدين عبيد 

حسين علي 

الجميلي

طارق نافع . د.أ

الحمداني

محمد علي نوري
محمد جاسم . د.أ

المشهداني

أبهان إبراهيم 

أحمد

محمد كامل . د.أ

الربيعي

عبير إسماعيل 

حسن
حمدان الكبيسي

جعفر صادق 

عبد الوهاب

سوادي عبد . د.أ

محمد



باسم عبد الغفور 

حسين القيسي

محمد جاسم .د.أ

المشهداني

أحمد حميد شحاذ 

العاني

محمد جاسم .د.أ

المشهداني

مهند حاتم حامد 

سعود الريشاوي

عمار كامل .د.م.أ

عبد الوهاب 

الخطيب

نور عبد الواحد 

عوض التكريتي

معد صابر .د.أ

رجب

محمود سهيل 

عبد نجم العبيدي

أنس محمد .د.م.أ

جاسم المشهداني

خضر عباس 

حسين الموسوي

محمد جاسم .د.أ

المشهداني

محمد عبد 

الكريم كاظم 

الراضي 

العزاوي

ناجي حسن .د.أ

هادي

عبد هللا محمد 

خضير الجنابي

هادي عبد .د.أ

النبي محمد 

التميمي

حذيفة عبد 

الغفور مرعي 

الراوي

محمد جاسم .د.أ

المشهداني

خالد محمد عبيد 

العلواني

صباح إبراهيم .د.أ

الشيخلي

عواطف محمد 

فالح

. د.المتمرس.أ

سوادي عبد محمد



محفوظ فرج 

إبراهيم المدلل

محيي هالل .د.أ

السرحان

محمود محمد 

أحمد عبد هللا

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

محمود شاكر 

محمد علي

جابر رزاق .د.ا

غازي الكريطي

كريم حسن علي
محمد جاسم . د.أ

المشهداني

جالل صبري 

خميس الطائي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

أسماء هاشم 

غفوري

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

عبد الرحمن 

هراط فارس آل 

محمود

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

أحمد عبد حسين 

علي المشهداني

محمد جاسم . د.أ

المشهداني

أحمد فرهان 

جسام الفهداوي

فواز زحلف . د.أ

جزاع

عادل كردي 

مروح العلواني

عدنان علي . د.أ

الفراجي

نوري عبد 

شرقي الدليمي

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني

عبد الخالق 

حسن عطية 

السامرائي

. عالء طه. أد  

ياسين النعيمي



إقبال باقر محمد 

حسن األعرجي

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني

ياسر مراد عبد 

حسين

صالح مهدي . د.أ

عباس

زينب عبد هللا 

هالل

اعتماد . د.م.أ

يوسف أحمد 

القصيري

سنة 

2017

علي حسين عليوي
الدكتور غفران 

محمد عزيز الدعمي
2018

التراث 

الفكري 

والعلمي



المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

ماجستير2676
 (هـ199ت، )موارد محمد بن الحسن بن زبالة 

ومنهجه في كتابه أخبار المدينة المنورة

عالء رزوق عباس 

السامرائي

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني
حضارة2019

دكتوراه2677
من )أثر مسجد الكوفة في الحضارة اإلسالمية 

(م864/ هـ250تمصير مدينة الكوفة إلى سنة 

علياء زهير عبد 

المجيد خواجة

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني
تراث2019

دكتوراه2678

أثر قضاة بيت المقدس في الحياة العامة من خالل 

كتاب األنس الجليل بتأريخ القدس والخليل للعليمي 

(م1520/ هـ927المتوفى سنة )

بالل سلطان محمد 

إسماعيل

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني
تراث2019

ماجستير2679
مواقف النجف األشرف من التطورات السياسية في 

1933 - 1920العراق 

هاتف عبد األمير 

حبيب الماضي

رزاق كردي . د.أ

حسين العابدي
حديث2019

ماجستير2680
 (م949/ هـ337ت، )موارد أبي القاسم الزجاجي 

ومنهجه في كتابه مجالس العلماء

هاشم سعود حسين 

المشهداني

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني
تراث2019

دكتوراه2681
موارد األمير أسامة بن منقذ ومنهجه في كتابه لباب 

اآلداب

عمر صبيح محمد 

الزبيدي

ناجي حسن . د.أ

الياسري
تراث2019

دكتوراه2682

ومنهجه في  (م1238/ هـ636ت، )موارد التبريزي 

كتابه النصيحة للراعي والرعية من األحاديث النبوية 

(واآلثار المروية

ضياء جواد كاظم 

الموسوي

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني
تراث2019

2019رسائل وأطاريح سنة 



دكتوراه2683

كنز الراغبين العفاة في الرمز إلى المولد المحمدي 

والوفاة والفضائل والشمائل والمعجزات والدالئل وما 

فات به األوائل واألواخر

عبد القادر عبطان 

عباس

محمد فاروق . د.أ

صالح البدري
تراث2019

ماجستير2684

ومنهجه في  (م166 / 562ت، )موارد ابن حمدون 

كتابه التذكرة الحمدونية عن خلفاء الدولة العربية 

(م1170 - 632/ هـ 566 - 11)اإلسالمية من 

علي  ياسين عبود
محمد جاسم . د.أ

المشهداني
حضارة2020

ماجستير2685
 (م1023/ هـ 414ت، )موارد أبي حيان التوحيدي 

ومنهجه في كتابه اإلمتاع والمؤانسة
رافدة مهدي أحمد

محيي هالل . د.أ

السرحان
حضارة2019

دكتوراه2686

 767/ هـ 214 - 150)موارد عبد هللا بن عبد الحكم 

سيرة عمر بن عبد )ومنهجه في كتابه  (م830- 

(العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه

طاهر عبد األمير 

طاهر أبو العيس

محمد جاسم . د.أ

المشهداني
تراث2019

ماجستير2688
 - 1971تطور النظام االنتخابي في مملكة البحرين 

1990
أحمد سعود محمد

مجيد هداب . د.أ

هلهول السعدون
حديث2019

ماجستير2689
 - 1789التشريع اإلسالمي وقوانين الثورة الفرنسية 

م ، دراسة مقارنة القوانين المدنية أنموذجا1815

عادل محي الدين عبد 

الباقي

صادق ياسين . د.أ

الحلو
حضارة2019

دكتوراه2694
 - 1964الدور األردني في مؤتمرات القمة العربية 

(دراسة تاريخية سياسية) 1990

أحمد محمد النوفان 

نوافلة

محمد كامل . د.أ

محمد الربيعي
حديث2019



الماجستير2704
دور فقهاء مملكة غرناطة في الحياة العامة من 

(م1493-1237/هـ798-635)النشوء الى السقوط 

مروة عالء عبد 

الحسين سيد العقابي

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2019

التاريخ 

والحضارة



المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

دكتوراه2687
 (م994/ هـ384ت، )موارد المرزباني 

ومنهجه في كتابه الموشح
باسم محمد حسون

نبيلة عبد المنعم . د.أ

داود
تراث2020

ماجستير2690
 11)خلفاء الدولة العربية اإلسالمية من سنة 

(م750 - 632 / 132- 

عماد إسماعيل دخيل 

العلواني

محمد جاسم . د.أ

المشهداني
تراث2020

دكتوراه2691

الجوانب العسكرية عند المقري في كتابه 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب 

ت، )وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 

(م1631/ هـ1042

سعد مزهر محسن 

العالق

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني
عسكري2020

دكتوراه2692
مواقف سلطنة عمان من قضايا المشرق 

(1981 - 1970)العربي للفترة من 

دايخ جبار عودة 

الغريري

صادق ياسين . د.أ

الحلو
حديث2020

ماجستير2693
شمس الدين بدران ودوره السياسي 

1970 - 1928والعسكري في مصر 

عالء عبد الرحمن 

محمود ريحان

عالء طه ياسين . د

النعيمي
حديث2020

ماجستير2695
ومنهجه  (م868/ هـ25ت، )موارد الجاحظ 

في كتابه البيان والتبيين

كالدس جبار دشر 

الساعدي

محمد جاسم . د.ا

المشهداني
تراث2020

نوري إبراهيم مصلحسيدات نساء أهل الجنة في القرآن والسنةماجستير2697
محمد جاسم . د.أ

المشهداني
مخطوطات2020

2020رسائل وأطاريح سنة 



ماجستير2698
الجوانب اإلنسانية في السرايا والغزوات 

النبوية

زامل حسن عالج 

طوفان الساعدي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني
تراث2020

ماجستير2699
 1958-1920وزارة الدفاع العراقية 

دراسة تاريخية

معن فيصل مهدي 

القيسي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني
تاريخ عسكري2020

الدكتوراه2700
 -(م 680-هـ 61)شهداء معركة الطف 

دراسة في سيرهم وأثرهم في المعركة
غالب محمد كمر

محمد جاسم . د.أ

المشهداني
تاريخ عسكري2020

ماجستير2701
دور العراقيين في مواجهة العثمانيين 

1831-1914

عباس رزوق عباس 

السامرائي
2020صادق ياسين الحلو.د

تاريخ حديث 

ومعاصر

الماجستير2703
 (م1283/هـ682ت،)موارد القزويني 

ومنهجه في كتابه اثار البالد واخبار العباد

احمد ظاهر حسن 

الجبوري

عابد براك .د.أ

االنصاري
2020

التاريخ 

والحضارة

الدكتوراه2705
التاريخ األندلسي العام من خالل كتاب 

(م1347/هـ748/ت)تاريخ األسالم للدهبي 

مهدي صالح خلف 

النومان

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التراث الفكري 

والعلمي

الدكتوراه2706

األستراتيجية العظمى للقائد صالح الدين 

األيوبي في تحرير بيت المقدس سنة 

-دراسة تأريخية ) (م1187/هـ583)

(سياسية

احمد سالمة فالح اللوزي
محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التاريخ 

العسكري

الدكتوراه2707
قبيلة السواعد وأثرها في التاريخ االسالمي 

حتى نهاية العصر األموي
اسعد أحمد خلف محمد

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التراث الفكري 

والعلمي



الدكتوراه2708

 موارد مجد الدين ابن األثير 

ومنهجه في كتابه  (م1209/هـ606ت،)

المرصع في اآلباء واالمهات والبنين 

والبنات والذواء والذوات

قيصر غالب جاسم زكم 

التميمي

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التاريخ 

والحضارة

الماجستير2709
الدولة العثمانية واألمارات الكردية في 

1566-1514العراق 

عمر نوري طه 

السامرائي

طارق نافع .د.أ

الحمداني
2020

التاريخ الحديث 

والمعاصر

الماجستير2710
موارد الرقام البصري ومنهجه في كتابه 

العفو واالعتذار
صدام علي لعيبي النائلي

محمد حسين .د.أ

حسن الفالحي
2020

التراث الفكري 

والعلمي

الدكتوراه2711

 (م1148/هـ543ت،)موارد ابن العربي 

ومنهجه في كتابه سراج المريدين في سبيل 

الدين

حسن ابراهيم حمزة 

الخزرجي

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التراث الفكري 

والعلمي

الدكتوراه2712

موقف حركة األخوان المسلمين من 

-1952)التطورات السياسية في مصر

1970)

كريم جبار زيارة
كريم مراد . د.م.أ

عاتي
2020

التاريخ الحديث 

والمعاصر

2713

ماجستير2714
اإلمامة والخطابة في مساجد الكوفة حتى 

نهاية العصر الراشدي
جنان رزاق محمد علي

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التراث الفكري 

والعلمي

دكتوراه2715
العالقات التونسية العثمانية في عهد االسرة 

م1881-م1705الحسينية 

فاضل حميد رشيد 

الشمري

نوري عبد الحميد 

العاني
2020

التاريخ الحديث 

والمعاصر



ماجستير2716

الجوانب االقتصادية والمالية في عهد 

-427)الخليفة المستنصر باهلل الفاطمي 

(م1094-1053 )(هـ487

رواء رياض عبد الستار
خلود مصطفى .د.م.أ

خماس
2020

التراث الفكري 

والعلمي

ماجستير2717
-261)مدينة بطليوس ودولة بني الجليقي 

دراسة سياسية حضارية (هـ318

سعيد حسين محمد 

مهدي القيسي

خليل خلف .د.م.أ

حسين  الجبوري
ص2020

ماجستير2718
العزير والنبي ذو الكفل من رجال العراق 

الصالحين

محمود نايف محمود 

زوين المعاميري

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التاريخ 

والحضارة

الدكتوراه2720
واردات بيت المال للعراق في العصر 

هـ132-هـ41االموي 
سعد حميد علي الحمد

محمود ياسين . د. أ

باسم .د.احمد     أ

صالح نجم الجيشي

2020
التاريخ 

والحضارة

ماجستير2721
-1921)األوضاع االجتماعية في كربالء 

1958)

فراس فخري حاتم 

الربيعي

عدي حاتم عبد .د.أ

الزهرة المفرجي
2020

التاريخ الحديث 

والمعاصر

دكتوراه2687
 (م994/ هـ384ت، )موارد المرزباني 

ومنهجه في كتابه الموشح
باسم محمد حسون

نبيلة عبد المنعم . د.أ

داود
تراث2020

ماجستير2690
 11)خلفاء الدولة العربية اإلسالمية من سنة 

(م750 - 632 / 132- 

عماد إسماعيل دخيل 

العلواني

محمد جاسم . د.أ

المشهداني
تراث2020



دكتوراه2691

الجوانب العسكرية عند المقري في كتابه 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب 

ت، )وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 

(م1631/ هـ1042

سعد مزهر محسن 

العالق

محمد جاسم . د.أ

حمادي المشهداني
عسكري2020

دكتوراه2692
مواقف سلطنة عمان من قضايا المشرق 

(1981 - 1970)العربي للفترة من 

دايخ جبار عودة 

الغريري

صادق ياسين . د.أ

الحلو
حديث2020

ماجستير2693
شمس الدين بدران ودوره السياسي 

1970 - 1928والعسكري في مصر 

عالء عبد الرحمن 

محمود ريحان

عالء طه ياسين . د

النعيمي
حديث2020

ماجستير2695
ومنهجه  (م868/ هـ25ت، )موارد الجاحظ 

في كتابه البيان والتبيين

كالدس جبار دشر 

الساعدي

محمد جاسم . د.ا

المشهداني
تراث2020

نوري إبراهيم مصلحسيدات نساء أهل الجنة في القرآن والسنةماجستير2697
محمد جاسم . د.أ

المشهداني
مخطوطات2020

ماجستير2698
الجوانب اإلنسانية في السرايا والغزوات 

النبوية

زامل حسن عالج 

طوفان الساعدي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني
تراث2020

ماجستير2699
 1958-1920وزارة الدفاع العراقية 

دراسة تاريخية

معن فيصل مهدي 

القيسي

محمد جاسم . د.أ

المشهداني
تاريخ عسكري2020

الدكتوراه2700
 -(م 680-هـ 61)شهداء معركة الطف 

دراسة في سيرهم وأثرهم في المعركة
غالب محمد كمر

محمد جاسم . د.أ

المشهداني
تاريخ عسكري2020

ماجستير2701
دور العراقيين في مواجهة العثمانيين 

1831-1914

عباس رزوق عباس 

السامرائي
2020صادق ياسين الحلو.د

تاريخ حديث 

ومعاصر



الماجستير2703
 (م1283/هـ682ت،)موارد القزويني 

ومنهجه في كتابه اثار البالد واخبار العباد

احمد ظاهر حسن 

الجبوري

عابد براك .د.أ

االنصاري
2020

التاريخ 

والحضارة

الدكتوراه2705
التاريخ األندلسي العام من خالل كتاب 

(م1347/هـ748/ت)تاريخ األسالم للدهبي 

مهدي صالح خلف 

النومان

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التراث الفكري 

والعلمي

الدكتوراه2706

األستراتيجية العظمى للقائد صالح الدين 

األيوبي في تحرير بيت المقدس سنة 

-دراسة تأريخية ) (م1187/هـ583)

(سياسية

احمد سالمة فالح اللوزي
محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التاريخ 

العسكري

الدكتوراه2707
قبيلة السواعد وأثرها في التاريخ االسالمي 

حتى نهاية العصر األموي
اسعد أحمد خلف محمد

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التراث الفكري 

والعلمي

الدكتوراه2708

 موارد مجد الدين ابن األثير 

ومنهجه في كتابه  (م1209/هـ606ت،)

المرصع في اآلباء واالمهات والبنين 

والبنات والذواء والذوات

قيصر غالب جاسم زكم 

التميمي

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التاريخ 

والحضارة

الماجستير2709
الدولة العثمانية واألمارات الكردية في 

1566-1514العراق 

عمر نوري طه 

السامرائي

طارق نافع .د.أ

الحمداني
2020

التاريخ الحديث 

والمعاصر

الماجستير2710
موارد الرقام البصري ومنهجه في كتابه 

العفو واالعتذار
صدام علي لعيبي النائلي

محمد حسين .د.أ

حسن الفالحي
2020

التراث الفكري 

والعلمي



الدكتوراه2711

 (م1148/هـ543ت،)موارد ابن العربي 

ومنهجه في كتابه سراج المريدين في سبيل 

الدين

حسن ابراهيم حمزة 

الخزرجي

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التراث الفكري 

والعلمي

الدكتوراه2712

موقف حركة األخوان المسلمين من 

-1952)التطورات السياسية في مصر

1970)

كريم جبار زيارة
كريم مراد . د.م.أ

عاتي
2020

التاريخ الحديث 

والمعاصر

2713

ماجستير2714
اإلمامة والخطابة في مساجد الكوفة حتى 

نهاية العصر الراشدي
جنان رزاق محمد علي

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التراث الفكري 

والعلمي

دكتوراه2715
العالقات التونسية العثمانية في عهد االسرة 

م1881-م1705الحسينية 

فاضل حميد رشيد 

الشمري

نوري عبد الحميد 

العاني
2020

التاريخ الحديث 

والمعاصر

ماجستير2716

الجوانب االقتصادية والمالية في عهد 

-427)الخليفة المستنصر باهلل الفاطمي 

(م1094-1053 )(هـ487

رواء رياض عبد الستار
خلود مصطفى .د.م.أ

خماس
2020

التراث الفكري 

والعلمي

ماجستير2717
-261)مدينة بطليوس ودولة بني الجليقي 

دراسة سياسية حضارية (هـ318

سعيد حسين محمد 

مهدي القيسي

خليل خلف .د.م.أ

حسين  الجبوري
ص2020

ماجستير2718
العزير والنبي ذو الكفل من رجال العراق 

الصالحين

محمود نايف محمود 

زوين المعاميري

محمد جاسم .د.أ

المشهداني
2020

التاريخ 

والحضارة



الدكتوراه2720
واردات بيت المال للعراق في العصر 

هـ132-هـ41االموي 
سعد حميد علي الحمد

محمود ياسين . د. أ

باسم .د.احمد     أ

صالح نجم الجيشي

2020
التاريخ 

والحضارة

ماجستير2721
-1921)األوضاع االجتماعية في كربالء 

1958)

فراس فخري حاتم 

الربيعي

عدي حاتم عبد .د.أ

الزهرة المفرجي
2020

التاريخ الحديث 

والمعاصر

الدكتوراه2724

الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب إمتاع 

صلى هللا عليه واله )األسماع بما للنبي 

من األحوال واالموال والحفدة  (وسلم

والمتاع للمقريزي احمد بن علي بن عبد 

(م1441/هـ845ت)القادر 

احمد عبد الرزاق احمد
حمدان عبد .د.أ

المجيد الكبيسي
2020

التراث الفكري 

والعلمي

الدكتوراه2728

دور جامعة الدول العربية النفطي إبان 

-1948)اإلسرائيلية - الحروب العربية 

1973)

قدوري لطيف قدوري
طارق نافع .د.أ

الحمداني
2020

تاريخ الحديث 

والمعاصر

ماجستير2744

سيرة اهل البيت عليهما السالم في كتاب مروج 

 346الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي  ت 

 ميالدي957\ هجري 

2020محمد جاسم المشهدانيحسين حمزة يوسف
الترث الفكري 

والعلمي



دكتوراه2745
دور الفكر العربي االسالمي في مواجهة التيارات 

الفكرية المنحرفةخالل العصور العباسية
2020حميد الياسريخيري زكي مهدي شبع

الترث الفكري 

والعلمي



القسمالسنةالمشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

ماجستير2719
-هـ429)موارد ابو منصور الثعالبي المتوفى سنة 

(اللطف واللطائف)ومنهجه في كتابه  (م1039
2021محمد جاسم المشهداني.د.أجزائر شهاب حامد خلف

التراث الفكري 

والعلمي

الدكتوراه2722
القضاء والقضاة من خالل كتاب االنساب السمعاني 

(م1167-هـ 562)المتوفى سنة 
2021محمد جاسم المشهداني.د.أمحمد مخلف حسن الجبوري

التاريخ 

والحضارة

2723

الماجستير2725
ومنهجه في  (م1505/هـ911، ت)موارد السيوطي 

(قطف األزهار في كشف األسرار)كتابه 
2021محمد جاسم المشهداني.د.أايمان عيسى محمد

التاريخ 

والحضارة

الدكتوراه2726
الصحابي الجليل عثمان بن ابي العاص الثقفي 

وجهوده في خدمة االسالم (هـ51:ت) (رض)

مزهر عبد هللا محمد عبد هللا 

السلطان
2021محمود تركي اللهيبي. د.أ

التراث الفكري 

والعلمي

الماجستير2727
اعالم وفقهاء األمامية في كتاب تاريخ بغداد للخطيب 

(م1070/هـ463،ت)البغدادي 
2021محمد جاسم المشهداني.د.أعصام سعود احمد العادلي

التراث الفكري 

والعلمي

الدكتوراه2729
الكوفيون ودورهم في العلوم اإلنسانية في العصر 

م1258/هـ656- م 749/هـ132العباسي 
2021محمد جاسم المشهداني.د.أمحمد عبد األمير طعمة الكوفي

التراث الفكري 

والعلمي

دكتوراه2731
االثر االستراتيجي لمشاركة الجيش العراقي في 

1973حرب تشرين 
دراسة تاريخية2021االدكتور محمد كامل الربيعيمثنى فالح سلمان البهادلي

2021رسائل وأطاريح سنة 



دكتوراه2732

موارد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 

ومنهجه في كتابه االنس \م1521\هـ928\العليمي ت

الجليل بتاريخ القدس  والخليل

2021سوادي عبد محمدعلي حمود نايف زعيلي
التاريخ 

والحضارة 

االسالمية

دكتوراه2733
موقف اهل البيت عليهما السالم من اهل الذمة في 

العصر العباسي
2021محمد جاسم المشهدانيرائد نويم جاسم القريشي

التاريخ 

والحضاره

الماجستير2734
بغداد من خالل كتاب تاريخ دمشق البن عساكر 

م1175\571ت
2021محمد جاسم المشهدانيرياض ابراهيم مهدي المسعودي

التاريخ 

والحضاره

الدكتوراه2735
 ومنهجه في 1136\ ه 520ت \موارد الطرطوشي 

كتابة سراج الملوك
2021غفران محمد عزيز الدعميعلي حسين عليوي

التراث الفكري 

والعلمي

دكتوراه2736
ومنهجه في \ 1142\ه537\موارد نجم الدين النسفي

كتابه القند في ذكر علماء سمرقند
2021محمد جاسم المشهدانيعبير خالد سالم المدني

التاريخ 

االسالمي

2021محمد كامل محمد الربيعياحمد سعدون يوسفم1968\ 1945التوجة البرطاني نحو الكويت ماجستير2737
التاريخ 

الحديث 

والمعاصر

ماجستير2738
ومنهجة \م1126\ه520موارد ابي بكر االندلسي ت

عن الحكام القضائية من خالل كتابه سراج الملوك
2021محمدجاسم المشهدانيمحمود عبد الجليل علي جعغر

التراث الفكري 

والعلمي

دكتوراة2739
موقف الصحافة العراقية من السلطة الحاكمة في 

1958\1921العهد الملكي 
2021نوري عبد الحميد خليلحسن فليح حسن الزوبعي

التاريخ 

الحديث 

والمعاصر

ماجستير2740
الصالت الفكرية والتاريخية بين مدرسة العراق 

والمدينة المنورة
2021محمد جاسم المشهدانياسماعيل نعمة غيالن عبد

التراث الفكري 

والعلمي

ماجستير2741

ومنهجه في  (م1505/هـ911، ت)موارد السيوطي 

مارواه االساطير في عدم المجئ الى )كتابه 

\ذم القضاء وتقلد االحكام\السالطين  

2021محمد جاسم المشهدانيحسين علي نجم عبداللة
التراث الفكري 

والعلمي



ماجستير2742
زيد النار \سيرة وتاريخ زيد بن االمام موسى الكاظم 

\ميالدي816\هجري 200ت\عليهما السالم  \
2021محمد جاسم المشهدانيكفاية حسن جبارة

التاريخ 

والحضارة 

االسالمية

ماجستير2743
اال وضاع االجتماعية واالقتصادية في النجف 

\1968\1979
2021رزاق كردي العابديمصعب علوان عبد العبادي

التاريخ 

الحديث 

والمعاصر

ماجستير2747

موارد ابي الحسن علي بن عبدالرحمن بن هذيل 

\  ميالدي 1361\هجري 5763ت بعد \الفزاري 

ومنهجه في كتابة فكاهات االسمار ومذهبات االخبار 

والشعار

رحيم محسن وداعة الشمري
محمد جاسم حمادي  

المشهداني
2021

الوثائق 

والمخطوطات

ماجستير2748

\ 1428\ 5832ت\موارد عبد الكريم الجليلي 

ومنهجه في كتابه االنسان الكامل في معرفة االواخر 

والوائل

2021خالد موسى عبد الحسينانعام كاظم جاسم الكردي
التراث الفكري 

والعلمي

2021محمد جاسم المشهدانيساهرة عبد علي حميدي الخزعليمرسالت الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنهماجستير2749
التراث الفكري 

والعلمي

دكتوراه2750
دور التراجم في كتابة التاريخ االسالمي حتى نهاية 

القرن الخامس الهجري القرن الحادي عشر الميالدي
2022نبيلة عبد المنعم داوداسامة معروف الكبيسي

التاريخ العربي 

والتراث العلمي

2021احمد لفتة محسنهند ذياب حميد السامرائيعلم الفلسفة عند السومريينماجستير2751
التاريخ العربي 

والتراث العلمي

2021محمد جاسم المشهدانيعبد اللطيف جاسم حميدي العقابيالحياة العامة في شبه الجزيرة العربية قبل االسالمدكتوراه2752
التاريخ العربي 

والتراث العلمي



ماجستير2759
األسس التربوية والخلقية في التعليم عند العرب 

والمسلمين
2021محمد جاسم المشهدانياسراءهاشم دحام الراوي

التراث الفكري 

والعلمي

(ع)مراسالت االمامين الحسن  والحسين ماجستير2760
مهند جياد  عباس الهادي 

البرقعاوي
2021محمد جاسم المشهداني

الحضارة 

االسالمية



القسمالمشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةت

في المصادر االسالمية\ ع\عيسى ماجستير2753
صالح غشيم ثامر فجر 

القريشي

محمد جاسم 

المشهداني
تراث2022

دكتوراه2754
االنقالبات العسكرية في تركيا واثرها في 

م1980\ م1923االوضاع السياسية 

محمد جبار محمد الياسري 

\محمد العسكري \

رحيم كاظم محمد 

الهاشمي
2022

التاريخ 

العسكري 

العربي

دكتوراه2755
االمن القومي العربي دراسة في التحديات 

واالستجابة
محمد ثامر جوهر

محمد جاسم 

المشهداني              

منعم صاحي العمار

2022
التاريخ 

العسكري 

العربي

ماجستير2756

النشاط االقتصادي في العراق ومساهمته في 

اثراء بيت المال خالل العصر العباسي 

م945 \750\هجري 334\132\

2022زينب مهدي رؤوفعلي كاظم عبدهللا
التراث 

الفكري 

والعلمي

دكتوراه2757

التنمية البشرية في الحضارة االسالمية خالل 

دراسة \القرن االول والثاني الهجري 

\تطبيقية

ذو الفقار جواد ناجي جاسم 

السالمي
2022حسن عيسى الحكيم

التراث 

الفكري 

والعلمي

دكتوراه2758

من )الدور الجهادي والفكري للصحابيات 

في كتاب  (م750-611\ هـ 132-  هـ 13

\ ت)اسد الغابة في معركة االبن االثير 

(م1332\هـ630

صالح عاشور حمداوي 

الموسوي

محمد جاسم 

المشهداني
2022

التراث 

الفكري 

والعلمي

2022رسائل وأطاريح سنة 



المشرفالطالبعنوان البحثالمرحلةالسنةت

دكتوراه17342002
االستثمارات الزراعية والتجارية في الدولة العربية اإلسالمية حتى 

م749/ هـ 132
سهيل تركي عنتر الدليمي

 محمد جاسم 

المشهداني والمرحوم 

فاضل عباس الحسب

ماجستير17351998
عقوبة جريمة الزنا في حضارة وادي الرافدين والشريعة اإلسالمية 

السمحاء
صبيح عبد اللطيف عبد هللا

مزاحم علي عشيش 

البعاج

ماجستير17361996
 - 1953التعاون االقتصادي العربي في إطار جامعة الدول العربية 

م1964
عماد الجواهريمحمد عيال مطر فرحان

ماجستير17372000
هـ 1337 - 1249النظام القضائي في الموصل في العهد العثماني األخير 

م1918 - 1834/ 

عبد الرحمن عبد هللا محمد 

حسن الصراف
خليل علي مراد

دكتوراه17381999
الفكر التربوي عند ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب 

العالم والمتعلم
نافع توفيق العبودقيس محمد عبدان الحمداني

عبد هللا حسن الموسويمعيوف سالم جاسم الشمريهـ656 - 447طرائق التدريس في العصر العباسي األخير دكتوراه17391999

ي اإلسالمماجستير17402003
 
يالمعطيات االجتماعية واألخالقية لنظام تعدد الزوجات ف حسن عيىس الحكيمجون حنون علي العتان 

م1979 - 1968سياسة إيران الخارجية تجاه العراق ماجستير17412002
باسم السيد قاسم السيد محمود 

السامرائي
محمد كامل الربيعي

صالح جبار عبود القريشيالمواقع والبلدان في القرآن الكريمدكتوراه17422002
حسن عيسى علي 

الحكيم

2003 - 1990رسائل وأطاريح ِسنِي 



ماجستير17432000

اإلجازة البالغة تأليف شيخ اإلسالم العالمة أحمد بن محمد شهاب الدين 

م عن إجازاته في 1567/ هـ 974المعروف بابن حجر الهيتمي المتوفى 

العلوم اإلسالمية

سامي مكي العانيحسين حسن كريم

علي محسن سلمانالتصوف اإلسالمي في األندلسماجستير17442002
محمد بشير حسن 

راضي العامري

موانع المسؤولية الجنائية في التراث العربي اإلسالمي والقانون الوضعيماجستير17452003
حامد جاسم حمادي عداي 

الفهداوي
عماد إسماعيل النعيمي

دكتوراه17462002
االمتيازات النفطية في قطر وأبعادها السياسية واالقتصادية للفترة من 

1935 - 1972
كريم جيجان العلواني

عبد المجيد عبد الحميد 

العاني

عبد الرحمن حامد عماد الحمدانيالجوانب النفسية في تراث فخر الدين الرازيدكتوراه17472002
 حسن مجيد العبيدي 

ونبيلة عبد المنعم داود

الفكر االقتصادي بين المدارس الوضعية والمدرسة اإلسالميةدكتوراه17481998
عبد الموجود عبد اللطيف 

الصميدعي
فاضل عباس الحسب

عبد الحميد العبيديعدنان نجم عبود المبدرانينظام المواريث عند العربماجستير17492001

سامي مجيد صالح العبيديأثر اإلكراه في التصرفات الشرعية والقانونية عبر التاريخماجستير17502001

 حمدان عبد المجيد 

الكبيسي وعلي جمعة 

محارب المشهداني

عمار لبيد إبراهيم أحمدالسيرة النبوية في كتابات المستشرقين المعاصرينماجستير17511995
عبد الجبار ناجي 

الياسري

ماجستير17522002
تطور أحكام الفرقة بين الزوجين في الشرائع العراقية القديمة والشريعة 

اإلسالمية

عبد الجبار فرحان شالل 

الفاضل
شيبان الراوي

رشيد الجميليسعدون عبد المحسن الخربيطالقضاء والقضاة في حلب في القرنين السادس والسابع الهجريينماجستير17532000



الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب أخبار القضاة لوكيعماجستير17542003
عدنان عبد الحميد حميد 

الفالحي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

أحمد عبد الغفور السامرائيسيرة خباب بن األرت ومروياته التاريخية في كتب الحديث العشرةماجستير17552000
 محمد عبيد الكبيسي 

وعدنان علي الفراجي

نافع حميد سالم الهيتيالقوانين الجزائية وأثرها في المجتمع العراقي القديمدكتوراه17562003
 علي المشهداني 

وشيبان الراوي

عبد القادر المعاضيديمحمد جاسم الحديثيوصايا الخلفاء واألمراء السياسية واإلدارية في العصر العباسي األولدكتوراه17571997

عبد المنعم فيصل خلف الجنابيأنس بن مالك رضي هللا عنه ومروياته التاريخية في الكتب الستةدكتوراه17582001
شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

دكتوراه17592003
اإلخفاقات العسكرية في معارك المسلمين حتى أواخر العصر األموي من 

م742 - 610/ هـ 132 - 1
فوزي حمود عليوي الكبيسي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير17602003
دور زوجات النبي ونساء أهل بيته في حفظ القرآن وتفسيره ونشر الدعوة 

اإلسالمية
محمد جاسم المشهدانيصفاء حسين عبد هللا

عبد الملك محمود محمد الالفيالقوانين المؤثرة في انهيار الحضارات في القرآن الكريمدكتوراه17612003
 محي هالل السرحان 

وكريم عجيل حسين

ماجستير17622003
لإلمام المحدث عبد  (القسم الرابع)إكمال أسماء رجال مشكاة المصابيح 

هـ1052- هـ  958الحق بن سيف الدين الدهلوي 

عيادة عجيمي عجيل شاهين 

الدليمي

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

ماجستير17632002
الفجر المنير في ذكر أسماء أهل بدر ذوي المقام الخطير للسيد محمد بن 

هـ1177محمد بن علي الحسيني السندروسي الطرابلسي المتوفى 
كاظم شامخ محسن الخزاعي

صالح مهدي عباس 

الخضيري

محمد جاسم المشهدانيقحطان قدوري مجحم الكبيسيالحسن البصري مكانته ودوره في التراث الفكري والتاريخيدكتوراه17641999



ماجستير17652000

روض المتنزهين وأنس المحاضرين ييشتمل على نسب سيد المرسلين 

واألنبياء صلوات هللا عليهم أجمعين ونسب الصحابة الطاهرين وتواريخ 

الخلفاء الراشدين عليهم رضوان هللا للشيخ تاج الدين عبد الغفور بن لقمان 

هـ562بن محمد الكردري أبو المفاخر رحمه هللا المتوفى 

ظاهر أحمد قادر
ظمياء محمد عباس 

السامرائي

زينب طارق عطية المهداويمحمد بن مسلمة األشهلي ودوره العسكري واإلداريماجستير17662001
عبد الهادي محمد 

عباس

خالد حسن جمعة العانيطالب بحر فياض البدراني1939 - 1933السياسة الخارجية العراقية في عهد الملك غازي ماجستير17671997

ماجستير17682002
 - 555المشيخة البغدادية الشيخ المسند المعمر رشيد الدين ابن مسلمة 

هـ تخريج اإلمام زكي الدين محمد بن يوسف البرزالي650

كاميران سعد هللا عبد هللا 

الدلوي
بشار عواد معروف

الفكر التربوي عند الماورديماجستير17691995
فاضل عباس علي حسين 

النجادي

سطام حمد خلف 

الجبوري

ماجستير17701999

م 867/ هـ 253- م 833/ هـ 218مرآة الزمان في تاريخ األعيان الحقبة 

تأليف أبو المظفر شمس الدين يوسف قزاغولي بن حسام الدين عبد هللا 

م1256/ هـ 654سبط ابن الجوزي المتوفى 

علي جبار مجيد الجنابي
جنان عبد الجليل محمد 

الهموندي

أعالم سامراء في تاريخ بغداد للخطيب البغداديماجستير17712001
يونس حميد وهيب الرفاعي 

السامرائي

عبد الرزاق أحمد 

وادي السامرائي

ماجستير17722003

الديانات وطوائف المتدينين في كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار 

 23هـ ج749البن فضل هللا العمري شهاب الدين أحمد بن يحيى المتوفى 

237ص - 111من ص

محمد عبود الزبيديقيس فؤاد بهجت

ماجستير17732003

مسالك الألبصار في ممالك األمصار ملك صالح الدين نيافارقين لشهاب 

 - 1301/ هـ 749 -  700الدين أحمد بن يحيى بن فضل هللا العمري

م1349

أحمد صالح نجيب العاني
مزاحم علي عشيش 

البعاج



ماجستير17742003
كتاب الضعفاء للشيخ أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد هللا بن إبراهيم 

الغضائري من علماء القرن الرابع الهجري
عدنان محمد حسن علي

عباس جبير سلطان 

التميمي

ماجستير17752003
السيد أم سلمة أم المؤمنين رضي هللا عنها ومروياتها التاريخي في كتب 

الحديث التسعة
محمود تركي اللهيبيهدى عبد هللا طاهر القيسي

ناظم ناجي حماد الذيابيهـ749وزراء الشرق في مسالك األبصار لإلمام ابن فضل هللا العمري ماجستير17762003
غانم هاشم خضير 

السلطاني

جيا محمود شوكتهـ615 - 570مدينة دمشق في العصر األيوبي سياسيا وإداريا ماجستير17772000
بهجت كامل عبد 

اللطيف التكريتي

ماجستير17782001

كتاب التاريخ المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال 

الرجال للمعرفة ألبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحق بن يحيى ابن 

م1077- م 993/ هـ 470- هـ 383مندة األصبهاني العبدي 

عبد الناصر سالم محمد
صبري أحمد الفي 

الغريري

عماد إسماعيل النعيميطالب سنو ظعون المفرجيأبو موسى األشعري رضي هللا عنه ومروياته في الكتب الستةماجستير17791998

ماجستير17802001
بهاء الدين الجندي سيرته ومنهجه في كتابه السلوك في طبقات العلماء 

والملوك المعروف بطبقات الجندي
أحمد محمد يحيى المطهر

فواز زحلف جزاع 

الدليمي

زينب فاضل مرجانثامر كاظم عبد الخفاجيكتاب إيضاح االشتباه في أسماء الرواة للعالمة الحليماجستير17812001

ماجستير17821999
أبو هريرة رضي هللا عنه ومروياته التاريخية في صحيحي البخاري 

ومسلم
خالد خلف يعقوب

صبري أحمد الفي 

الغريري

ماجستير17832002
فضائل الشافعي محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي المتوفى 

هـ القسم الثاني602
جمعة سمين قادر الزنكنة

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي



ماجستير17842003
بلوغ المرام من سيرة ابن هشام والروض األنف واألعالم ألبي بكر تقي 

م1433/ هـ 837الدين بن حجة الحموي المتوفى 

رياض كريم عباس فضل 

شكري
خولة عيسى الفاضلي

سعد محسن عبد العبيدي1951رياض الصلح ودوره السياسي حتى ماجستير17852001
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

عادل شابث جابر الزباديم603/ هـ 50- هـ .ق20المغيرة بن شعبة ودوره في الحياة العامة ماجستير17861998
بهجت كامل عبد 

اللطيف التكريتي

طارق نافع الحمدانيرمضان شريف زبير الداودي1912 - 1911الليبية - موقف الدول األوربية من الحرب اإليطالية دكتوراه17872000

م. ق2096 - 2113أورنمو مؤسس ساللة أور الثالثة ماجستير17882003
أزهار عبد اللطيف أحمد عزت 

الشهواني

عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي

ماجستير17892001

هـ تأليف 801 - 575العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن الحقبة 

موفق الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي بككر بن الحسن بن علي 

هـ812بن وهاس الخزرجي الزبيدي الشافعي األنصاري المتوفى 

نبيلة عبد المنعم داودقاسم عبد الحسين الطاهر

نبيل إبراهيم عبد هللا الجنابيعلي بن عبد هللا المديني ودوره في التدوين التاريخيماجستير17901998
صبري أحمد الفي 

الغريري

محمد جاسم المشهدانيعبد هللا جاسم محمد الشاطيموارد البالذري عن العباسيين في كتابه أنساب األشرافماجستير17912002

ماجستير17922001

التبيان لبديع البيان عن موت األعيان البن ناصر الدين شمس الدين أبي 

هـ  842 - 777عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد القيسي الدمشقي 

الجزء األول

عبد الخالق عبد هللا عثمان 

المزوري
صالح الدين أمين طه

ماجستير17932002
هـ تخريج 690هـ المتوفى 595مشيخة فخر الدين المقدسي الحنبلي ولد 

أبي العباس أحمدبن محمد بن عبد هللا الظاهري الحنفي
أحمد عباس جميل الزوبعي

باسم صالح نجم 

الجيشي



ماجستير17942003
 من السفر 180ص - 50مسالك األبصار في ممالك األمصار من ص

م1348/ هـ 749- م 1300/ هـ 700السابع البن فضل هللا العمري 
كنعان جليل إبراهيم

 خديجة عبد الرزاق 

الحديثي ونبيلة عبد 

المنعم داود

دكتوراه17952003
التتري على العروبة واإلسالم في القرن السابع الهجري - التآمر الصليبي 

(الثالث عشر الميالدي)
خالد جاسم الجنابيعبد هللا ناصر عبود الحياني

خطاب صكار العانيكريم جيجان هويش الدليميدولة قطر دراسة في الجغرافية السياسيةماجستير17961990

محمد جاسم المشهدانيصباح خلف جبر الكنانيالفكر الجغرافي العربي اإلسالمي وأثره في الفكر األوروبيماجستير17971999

محمد جاسم المشهدانيابتسام رسول المسعوديموقف آل البيت عليهم السالم من الغلو والتطرف الدينيماجستير17982003

نبيل عبد الغفور عبد المجيدالنفس عند ابن سينا وفرويددكتوراه17992003
 منى يونس بحري 

ونافع توفيق العبود

نبيلة عبد المنعم داودغازي محمد علي الديراويم1320 - 1009/ هـ 720 - 400الحركة الفكرية في حلب للفترة من دكتوراه18001998

عاطف عباس القيسيفوزية عبد علي محمد الحمدانيأبو إسحق الشيرازي منهجه وموارده في كتابه طبقات الفقهاءماجستير18012002

ماجستير18022000

مشاهير القراء من كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار لشهاب 

 - 1301/ هـ 749 - 700الدين أحمد بن يحيى بن فضل هللا العمري 

م1349

محي هالل السرحانعمر عبد هللا محمد السيفرداني

عبد الملك محمود الالفيالنبي موسى عليه السالم في القرآن الكريمماجستير18031999
عبد اللطيف هميم 

الالفي



علي محمود علي البالطيالشيخ عبد القادر الكيالني سيرته ومنهجه في التصوفدكتوراه18042002
محمد رمضان عبد هللا 

الشواني

علي حسين عويش الزيدياألصمعي ودوره في علوم الحياةماجستير18051999
شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

عاطف عباس القيسيعالية سامي أحمدالصحابي أبو ذر الغفاريماجستير18062002

ماجستير18072001
كشف النقاب عّما روى الشيخان لألصحاب للحافظ صالح الدين أبي سعيد 

761خليل بن كيكلدي العالئي الشافعي المتوفى 
أحمد محمود أحمد الجبوري

صالح مهدي عباس 

الخضيري

محمد جاسم المشهدانيبلسم بصري عزةأخبار الصوفية والزهاد في تاريخ بغدادماجستير18082002

ماجستير18091999
رسالة في سيرة العلماء والفقهاء ابن حجر الهيتمي شهاب الدين أحمد بن 

م1567/ هـ 974م ، توفي سنة 1503/ هـ 909محمد بن علي ولد سنة 
أحمد عبد وطبان الجنابي

مزاحم علي عشيش 

البعاج

محي هالل السرحانكمال محمد أحمد العجيليالحافظ ابن ماجه وجهوده في السنة النبويةماجستير18101997

راجحة علي غالبعيسى جفال جاسم العلوانيطبقات الفقهاء الشافعية لمحيي الدين أبي زكريا شرف الدين النوويماجستير18112002

ماجستير18122002
هـ تخريج اإلمام جمال 816مشيخة قاضي طيبة أبي بكر المراغي ت 

هـ823الدين أبي المحاسن محمد بن موسى بن علي المراكشي ت

محمد أمين سليم مصري 

الجبوري
بشار عواد معروف

ماجستير18131999
الدر الفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر الكيالني لإلمام زين الدين عبد 

م1454/ هـ 858الرحمن بن محمد البسطامي الحنفي السائح المتوفى 
علي محمود علي البالطي

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي



ابن سمرة الجعدي منهجه وموارده في كتابه طبقات فقهاء اليمنماجستير18142000
عبد القادر محمد أحمد نعمان 

الجبلي

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

زكية حسن الدليميإخالص عباس عيدانأعالم الرجال في القرآن الكريمماجستير18152002

عبد الرضا كامل محمدفتاح عزيز محمد أمينأبو طالب المكي منهجه وموارده في كتابه قوت القلوبماجستير18162003

أحمد مجيد سعود نجم الكبيسيشريح القاضي وأحكامه القضائيةماجستير18172001
ظمياء محمد عباس 

السامرائي

فائق محمد عمر حيبالقاضي فضالة بن عبيد رضي هللا عنه وأثره في الدولة العربية اإلسالميةماجستير18182003
شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

عبد الغفور القيسيمحمد إبراهيم عبد الجنابيجابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ومروياته التاريخية في الصحيحينماجستير18192001

ماجستير18202002
هـ تخريج اإلمام جمال 816مشيخة قاضي طيبة أبي بكر المراغي ت 

هـ823الدين أبي المحاسن محمد بن موسى بن علي المراكشي ت
بشار عواد معروفغالب علي لطيف العزاوي

عبد الزهرة الجورانيبان صبيح سالم منصور1958 - 1948موقف مجلس النواب العراقي من القضايا القومية ماجستير18212000

دريد عبد القادر نورينسرين محمود علي األربليهـ656- هـ 132صاحب الخبر في العصر العباسي من ماجستير18221999

دكتوراه18231999
تاريخ الخصائص الجمالية والروحية الصناعية لألحجار الكريمة الفترة 

م13 - 9من / من القرن الثالث الهجري إلى القن السابع الهجري 

ليث صالح نعمان عيسى 

العاني

عماد عبد السالم 

رؤوف

ماجستير18242000
 كانون األول 19 حتى 1946موقف العراق القومي من سورية من عام 

1949

سمر رضوان عبد الحسين 

الشكرجي
عادل تقي عبد البلداوي



ماجستير18251999
التذكرة في غرائب األحاديث والمنكرة للحافظ أبي الفضل محمد بن ظاهر 

م1113/ هـ 507المقدسي المتوفى 
سامي مكي العانيإبراهيم فتاح قادر

دكتوراه18262003

كتاب فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم أو فرح المهموم في معرفة 

منهج الحالل والحرام في علم النجوم للسيد ابن طاووس رضي الدين علي 

م1266 - 1193/ هـ 664 - 589بن موسى بن جعفر 

سعدي عبد الرزاق دفتر

 حسين علي محفوظ 

وشاكر محمود عبد 

المنعم

زكية حسن الدليميرحيمة محسن علوان الطريحيابن األثير وموارده في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابةماجستير18272002

زينب فاضل مرجانعدنان كصب جنديل الجنابيآل ياسر في اإلسالمماجستير18282000

محمد بن الحنفية سيرته ودوره في الحياة الفكرية والسياسيةماجستير18292000
علي فرعون علوان األسود 

العكيدي
محمد جاسم المشهداني

زاهدة عبد هللا العزاويإيمان عباس عيدانأعالم النساء في القرآن الكريمماجستير18302002

لبيد إبراهيم العبيديحيدر طه عبيد الحياليسيرة معاذ بن جبل ومروياته التاريخية في الكتب العشرةماجستير18311998

عباس جاسم محمد الدليميمدينة هيت دراسة في الجغرافية التاريخة حتى القرن السادس الهجريماجستير18322001

 شاكر محمود عبد 

المنعم ومالك إبراهيم 

الدليمي

التدوين التاريخي عند ابن منظور في كتابه لسان العربدكتوراه18331999
علي عبد الحسين عبد هللا 

المظفر
حسن عيسى الحكيم

محمد جاسم المشهدانيرحيم خلف عكلةموقف أهل البيت عليهم السالم من الغالةماجستير18342003



خضير عباس الجميليخليل إبراهيم عبدالمقداد بن عمرو البهراني القضاعيماجستير18352001

ماجستير18362002
خالفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وابن عمه يزيد بن الوليد دراسة 

وتحقيق من كتاب البداية والنهاية البن كثير

طارق غفوري معروف 

السامرائي
بشار عواد معروف

الفكر الجغرافي عند الفالسفة المسلمين من ابن باجة حتى ابن خلدوندكتوراه18372003
زهير عبد المجيد جاسم 

الخواجة
حسين أمين

ماجستير18381999
م دراسة 1286/ هـ 685الفكر الجغرافي عند ابن سعيد المغربي المتوفى 

(حجب بأمر من الدكتور محمد المشهداني)في كتابه الجغرافيا 

صالح عمران حسون القره 

غولي

 صباح محمود محمد 

وصباح الشيخلي

ماجستير18392001
 - 1513/ هـ 979- هـ 918طبقات الحنفية لعلي بن أمر هللا الحنائي 

م1571
سامي مكي العانيحامد عبد هللا فليح الهيتي

ماجستير18401999
المسالك بين أرض السواد وإقليمي الحجاز والشام وأثرها في التبدالت 

الحضارية في العصر العباسي األول
جمال حسن علي

عبد الجبار ناجي 

الياسري

ماجستير18412002

التاريخ المنصوري تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان من بدء 

هـ ألبي الفضائل محمد بن علي بن عبد العزيز بن علي 484التناسل إلى 

بن مزهر بن بركات بن علي بن نظيف الحموي الكاتب الملكي المجاهدي 

رحمه هللا

حسين محمد صالح رحيم 

الجاف
زكية حسن الدليمي

ماجستير18422002

 (هـ326 - 161أحداث السنوات )مسالك األبصار في ممالك األمصار 

البن فضل هللا العمري أبو العباس أحمد بن يحيى بن فضل هللا العمري 

هـ749 - 700

عبد المنعم رشاد محمدخالد عبد الجبار شيت الراشد

فكرة األسطورة وكتابة التاريخماجستير18432003
فضيلة عبد الرحيم حسين 

الحسن
صالح حسن الشمري

ماجستير18442001

تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام تأليف اإلمام العالمة أبي الطيب تقي 

/ هـ 832 - 775الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي 

م1429 - 1373

محمود خضير عباس مهنا 

العيساوي

مزاحم علي عشيش 

البعاج



ماجستير18452003
الفقهاء المحدثون من مخطوطة مسالك األبصار في ممالك األمصار البن 

332 - 246 ص5هـ ج749فضل هللا العمري ت
أحالم راضي سالم

 محي هالل السرحان 

وجواد مطر الحمد

ماجستير18462001
دور القبائل اليمنية في النشاط الحربي في األندلس من الفتح حتى نهاية 

(م1099 - 710/ هـ 399 - 91)الحجابة العامرية 
عبد الرب محمد سعيد

محمد بشير حسن 

راضي العامري

ماجستير18472002

مملكة مصر والشام والحجاز الباب السادس من مسالك األبصار في 

ممالك األمصار البن فضل هللا العمري أبو العباس أحمد بن يحيى بن 

هـ749فضل هللا العمري 

مزاحم عالوي شاهريعبد هللا علي سعود الجبوري

أثر الموقع والموضع في تخطيط المدينة العراقية القديمةدكتوراه18482001
عقيل عبد هللا عبد الجليل 

الحديثي
خالص حسني األشعب

صهيب بن سنان النمري ودوره في خدمة اإلسالمماجستير18492003
رعد يونس عباس شبيب 

الزوبعي

أيوب عبد الحميد 

مخيلف النعيمي

ماجستير18502002

سير السلف ومناقبهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين 

للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد  (التابعين إلى عصر المصنف)

م1141 - 1065/ هـ 535 - 457التيمي الطلحي األصفهاني 

حافظ عبد العزيز جمعة 

الجبوري
عدنان علي الفراجي

ماجستير18512003
فضائل اإلمام الشافعي لمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر 

هـ القسم األول606الدين الرازي المتوفى 

شاكر محمود علي جميل 

المشهداني

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

محمود تركي اللهيبيثامر حمد محمد الجبوريسلمان الفارسي سيرته وأثره في اإلسالمماجستير18522002

ماجستير18532000
المقصد األرشد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن 

هـ848 - 810محمد بن مفلح المقدسي 
أحمد مطر خضير العبيدي

صبري أحمد الفي 

الغريري

ماجستير18542001
العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن للمؤرخ موفق الدين أبو الحسن 

هـ812ابنن الحسن ابن أبي بكر ابن وهاس الخزرجي الزيدي المتوفى 
محمد جاسم المشهدانيحوراء مجيد لطيف الشمري



علي موسى حسين السودانيالصحابة في البصرةماجستير18552002
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

محمد فضيل محمدخالد خلف يعقوبأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومروياته التاريخيةدكتوراه18562002

ماجستير18572002
حادثة مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنهما من خالل 

كتاب البداية والنهاية

قصي برهان مصطفى 

األطرقجي
بشار عواد معروف

ماجستير18582002
 - 1039كتاب نضد اإليضاح لعلم الهدى محمد بن محمد محسن الفيض 

هـ1115
حسن عيسى الحكيمتوفيق دواي موسى الحجاج

جمال سعيد مهدي المشهدانيهـ405 - 321الحاكم النيسابوري وجهوده في الجرح والتعديل المتوفى ماجستير18592002
عبد الجبار ناجي 

الياسري

ماجستير18601999
ابن سيد الناس منهجه وموراده في كتابه عيون األثر في فنون المغازي 

والشمائل والسير
حامد فرحان الجميلي

سعدون محمود 

الساموك

ماجستير18612003

المطالب العلية في مناقب الشافعية للسيد الشريف الحسيني الشافعي أبو 

هـ 776 - 717عبد هللا شمس الدين محمد بن الحسن بن عبد هللا الواسطي 

م1374 - 1317/ 

خضير عباس خضير الدوري
عبد المجيد محمد أحمد 

الدوري

ماجستير18622002

الربع الثالث من التبيان لبديعة البيان عن موت األعيان البن ناصر الدين 

 777شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد القيسي الدمشقي 

هـ842- 

سعيد جرجيس عبد هللا البوتاني
جزيل عبد الجبار 

الجومرد

ماجستير18632001

كشط الصدى وغسل الران في زيارة العراق وما واالها من البلدان الشيخ 

/ هـ 1162 - 1099مصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي الدمشقي 

م1748 - 1685

عبد الوهاب مزهر ظاهر 

الراضي
طارق نافع الحمداني

ماجستير18642002
مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا العمري أحداث 

(م1043 - 938/ هـ 434 - 326)سنوات من 
عبد المنعم رشاد محمدرائد أمير عبد هللا محمد الراشد



عادل علي صالحالبداوة والحضارة في تراث الفارابيماجستير18652001
 حسين علي محفوظ 

وحسن مجيد العبيدي

كاظم ستر خلفعمر علي محمد الجبوريدراسة مرويات السيرة النبوية في تاريخ الرسل والملوك لإلمام الطبريماجستير18662001

حسن خميس جبرالزراعة في التراث العربي دراسة في مؤلفات الفالحة العربيةدكتوراه18671999
عبد القادر سلمان 

المعاضيدي

ماجستير18682001
التبيان لبديعة البيان عن موت األعيان البن ناصر الدين شمس الدين أبي 

هـ842 - 777عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد القيسي الدمشقي 
صالح محمود عباسعبد السالم علي حسين الشيخلي

ماجستير18692000

مسالك األبصار في ممالك األمصار ذكر ملك نور الدين محمود دمشق 

/ هـ 749 - 700لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل هللا العمري 

م1349 - 1301

أسامة معروف نوري كريم 

الفياض الكبيسي

مزاحم علي عشيش 

البعاج

األثر النفسي في نقل الخبر التاريخي عند ابن خلدونماجستير18702000
ميسون محمد حسين الطيب 

الموسوي
حسن مجيد العبيدي

ماجستير18712002
هـ ومنهجه وموارده في كتابه عمدة 600عبد الغني المقدسي المتوفى 

األحكام
عدنان علي الفراجيرياض عبد هللا ليال

ماجستير18722000
من ذيل تاريخ مدينة السالم بغداد للحافظ أبي عبد هللا محمد بن سعيد بن 

من المجلد الثالث (علي)يحيى المعروف بابن الدبيثي في من اسمه 
نبيلة عبد المنعم داودسعدي عبد الرزاق دفتر

ماجستير18732003
الخيرات الحسان في مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان لشهاب الدين 

م1565 - 1503/ هـ 973 - 909أحمد بن حجر الهيتمي 
صالح مهدي حسين الحسيني

ظمياء محمد عباس 

السامرائي

إبراهيم خلف العبيديزينب نايف أحمد اآللوسياالحتالل اإليطالي ألثيوبيا والموقف العربيماجستير18741999



دكتوراه18752002
دور النخبة العسكرية العراقية في تطوير الفكر القومي العربي في العراق 

1941 - 1908من 
حازم مجيد أحمد الدوري

عماد عبد السالم 

رؤوف

ماجستير18762002

ي طبقات أكابر اليمن للمؤلف موفق الدين أبو 
 
العقد الفاخر الحسن ف

ي ت ي من 1409/ ـه 812الحسن علي بن الحسن بن وهاس الخزرج 
 
م ف

يبدأ اسمه بحرف الهمزة
ي
علي مطهر حمود العلمان 

شاكر محمود عبد 

ي
المنعم الهيبى

ي الصحيحير ماجستير18772001
 
ي سعيد الخدري ف المرويات التاريخية ألن 

ي طليب 
عبد الصمد راض 

ي األعرج 

ي 
 زياد محمود العان 

وعبد الرحمن محمود 

أحمد

 ماجستير18782002
 
ته ومروياته التاريخية219أبو نعيم الفضل بن دكير  المتوف انتصار حيدر علي الخالديـه سير

صباح إبراهيم 

الشيخلي

ي كتب التاري    خ موثقة بكتب الحديث الستةدكتوراه18791998
 
عروة بن الزبير ومروياته ف

مجيد حميد السيد نارص 

ي
ي المشهدان 

الهيبى

شاكر محمود عبد 

ي
المنعم الهيبى

ي تحرير العراقدكتوراه18802001
 
ي وقاص ودوره ف حمود مفلح سالم القطارنةسعد بن أن 

محمد جاسم 

ي
المشهدان 

ماجستير18812002
ي هللا عنه 

ي بكر الصديق رض  ي مناقب الخلفاء مناقب أن 
 
مجلة الحنفاء ف

لمؤلف مجهول
فخري حميد رشيد المهداوي

جنان عبد الجليل 

محمد الهموندي

ماجستير18822001

ق والمغرب ومرص من كتاب مسالك  ي المرسر
 
مشاهير فقهاء الحنفية ف

ي ممالك األمصار لشهاب الدين أحمد بن يحبر بن فضل هللا 
 
األبصار ف

م1349 - 1301/ ـه 749 - 700العمري 

محسن عبد هللا أحمد مال زاده
محمود خلف جراد 

العيساوي

ي هللا عنه جهاده ومروياته التاريخيةماجستير18832000
يأبو سعيد الخدري رض 

محمد فضيل محمدعبد هللا نارص عبود الحيان 

دكتوراه18842001

ي هللا 
ي هللا عنه رض 

ي مناقب الخلفاء مناقب عمر رض 
 
مجلة الحنفاء ف

ي  عنه تأليف محب الدين أحمد بن عبد هللا بن محمد بن إبراهيم الطي 

 
 
م1296/ ـه 694المكي الشافعي المتوف

عدنان محمود آل زيدان 

ي
السامران 

جنان عبد الجليل 

محمد الهموندي



ماجستير18852002

ي يوسف ومحمد بن الحسن  ي أن 
ي حنيفة النعمان ومنقببى مناقب أن 

 
 
كات محمد الزيلي المتوف ي الي  ي الليث المحرم بن أن  ي ألن 

ـه 1000الشيبان 

م1591/ 
يعامرة عاصم قاسم الضاجي عدنان علي الفراج 

دكتوراه18862001
ي المعروف 

، نجيح، عبد الرحمن بن الوليد بن هالل، المدن  أبو معرسر

 
 
عايد خليل عبيد الحياليم فقيها ومحدثا وأخباريا786/ ـه 170بالسندي المتوف

عبد الهادي محمد 

عباس

ماجستير18872002
 
 
ي المتوف

 
ي طيبة أبو بكر المراع

ـه تخري    ج اإلمام جمال 816مشيخة قاض 

 
 
ي المتوف

ي المحاسن محمد بن موس بن علي المراكىسر ه 823الدين أن 
بشار عواد معروفمحمد إبراهيم فرحان زنكنة

ماجستير18882001

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين 

ي أحمد عبد هللا بن عدي  ي جامعه الصحيح لإلمام الحافظ أن 
 
ذكرهم ف

ي 
ه 365- ـه 277الجرجان 

عبد الستار حامدياسير  طه مطلك

ماجستير18892002
ي ت 

 
ي بكر المراع ي طيبة أن 

ـه تخري    ج اإلمام جمال 816مشيخة قاض 

ي ت
ي المحاسن محمد بن موس بن علي المراكىسر يه 823الدين أن 

بشار عواد معروفنصير عبود عيدان الطان 

ي اإلسالمماجستير18902003
 
ته وجهاده ف ي هللا عنه سير

ي سعد بن عبادة رض  مها جميل فاخر النوريالصحان 
خولة شاكر محمد 

الدجيلي

ي اليمن حبى عام ماجستير18912001
 
ية ف يم525الدولة الحمير ي الجنان 

جواد مطر الحمدقيس حاتم هان 

ماجستير18922003

حكماء العرب والرسيان والعراق وما معه والعجم والهند والشام دراسة 

وتحقيق من السفر التاسع من مخطوطة مسالك األمصار البن فضل 

ي ممالك األمصار تأليف شهاب الدين أحمد بن يحبر 
 
هللا العمري ف

 
 
م1349/ ـه 749المتوف

يندوة عبد المجيد البرصي
محمد جاسم الحديب 

دكتوراه18932003
التاري    خ وأسماء المحدثير  وكناهم تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن 

 
 
ي المتوف

ي بكر المقدمي أبو عبد هللا القاض  ه 301أن 
هادي حسير  حمودظاهر أحمد قادر



ماجستير18941999
ي 
 
ي هللا عنهما ومروياته التاريخية ف

عبد هللا بن عمرو بن العاص رض 

يالكتب الستة
كمال شاكر محمود التكريبى

عبد الهادي محمد 

عباس

ماجستير18952002
ي   محمد بن أحمد بن حماد الدوالن 

ي برسر  - 224الذرية الطاهرة ألن 

م922 - 838/ ـه 310
يحبر رمزي محسن

محمد جاسم 

ي
المشهدان 

ي العراقماجستير18962002
 
طارق زيدان خلف العزاويالشيخ أمجد الزهاوي ودوره الفكري والسياسي ف

نشأت كامل محمد 

ي
العان 

ي العراق حبى ماجستير18972002
 
ي األصيل وأثره السياسي والفكري ف ي العقيلي1963ناج 

عماد أحمد الجواهريطارق مجيد تقى

محمد جاسم المشهدانيسعد سليمان إبراهيم السامرائيالحمزة والعباس رضي هللا عنهما وأثرهما في الدعوة اإلسالميةماجستير18982003

أنساب الطالبيينماجستير18991999
عبد الكريم إبراهيم دوحان 

الجنابي

إبراهيم ياس خضير 

الدوري

ماجستير19002000

سير السلف ومناقبهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين 

للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي  (العشرة المبشرة بالجنة)

م1141 - 1065/ هـ 535 - 457الطلحي األصفهاني 

معاذ عبد الستار شعبان 

المشهداني الهيتي
عدنان علي الفراجي

األزرقي وموارده في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثارماجستير19012001
أحمد هاشم محمد صالح 

السبعاوي
عبد الواحد ذنون طه

ماجستير19022000
الحياة االجتماعية عند العرب من خالل كتاب مروج الذهب للمسعودي 

م957/ هـ 346المتوفى 
صباح إبراهيم الشيخليقاسم جبر حسن السوداني

ماجستير19032001
 - 700)مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا العمري 

25من ج( هـ41 - 1من سنة )(هـ749
نبيلة عبد المنعم داودأحمد ناجي علي السعدي

ماجستير19042003
عهد الخليفتين الراشدي أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي هللا عنهما 

في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير

إبراهيم عباس حسين جبارة 

حوار الشمري

محمود خلف جراد 

العيساوي



ماجستير19052003
الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه ومروياته 

التاريخية في كتب الحديث التسعة
محمود تركي اللهيبيطالب أحمد عواد المشهداني

أبو القاسم الطبراني ومروياته التاريخية في المعجم الكبيردكتوراه19061998
عبد العليم عبد الرحمن أسعد 

السعدي

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

باسل نصيف جبر الكبيسي1948 - 1930التطورات السياسية في سورية ماجستير19072002
عبد الرحيم ذنون 

الحديثي

ماجستير19082003
الخطابة في كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار لشهاب الدين أحمد 

(م1349 - 1301/ هـ 749 - 700)بن يحيى بن فضل هللا العمري 
محي هالل السرحانجوهر مصطفى عمر الزيباري

أفاقة حجيل الجنابيأبو الوفاء البوزجاني رياضيادكتوراه19091999
شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

ماجستير19102001
لب اللباب في تحرير األنساب لمؤلفه جالل الدين السيوطي المتوفى 

م1490/ هـ 911
محمد جاسم المشهدانيضياء تركي محمد آل إبراهيم

دكتوراه19112003
إسهامات مشاهير رجاالت القبائل العربية في األندلس بالجانب الفكري 

م1009 - 711/ هـ 422 - 92من عهد الفتح إلى نهاية عصر الخالفة 
زاهدة عبد هللا العزاويشهاب أحمد صادق ساقي

ماجستير19122001
األحوال اإلدارية والمالية في المجتمع العربي اإلسالمي في كتابات 

هـ292اليعقوبي ت
حسن عيسى الحكيمعالء داخل هادي فهد

حسن مجيد العبيديمشحن زيد محمد الحشماويفلسفة التاريخ عند ابن رشدماجستير19131999

طالب رجب خطابعبد السالم محمد مهدي السعدي1975 - 1958التطورات السياسية في لبنان في ضوء أزمتي ماجستير19142003



األثر الفكري في حضار ة وادي الرافدين على الممالك اليمنية القديمةماجستير19152003
ماجد مشير غائب حسين 

الخطابي
جواد مطر الحمد

صادق ياسين الحلووفاء طالب حسن العمرانيمشكلة اإلسكندرونة في الوثائق والصحافة العراقيةماجستير19161998

صباح إبراهيم الشيخليلميس ليث مهدي األعظميأثر الصحابة في مصر خالل القرن األول الهجريماجستير19172003

ماجستير19182003
تحفة األنام في فضائل الشام تأليف أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 

م1606/ هـ 1015بن اإلمام البصروي الدمشقي المتوفى 
سمير قادر حبيب محمد

عبد الرزاق أحمد 

وادي السامرائي

ماجستير19192001
هـ منهجه وموارده في كتابه اللباب في تهذيب 630 - 555ابن األثير 

األنساب
حسن عيسى الحكيمحسين سامي عبد الصاحب

عصام نجم عبد الشاوي1967 - 1953سياسة األردن الخارجية تجاه األقطار العربية دكتوراه19202003
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

ماجستير19212001
الصالت الثقافية بين مصر والخليج العربي منذ نهاية القرن التاسع العشر 

وحتى الحرب العالمية الثانية
نايف ذياب حميد السامرائي

مفيد كاصد ياسر 

الزيدي

خضير عباس الجميليصعب ناجي عبودالصولي منهجه وموارده في كتابه األوراقماجستير19222001

حسين أمينسوزان ثابت يحيى العزياليمن وأشهر قصورها وقالعها قبل اإلسالمماجستير19232002

ماجستير19242002
مرويات ابن األثير في التاريخ السياسي من خالل كتابه الكامل في التاريخ 

م1230 - 1177/هـ  628 - 573رؤية في األحداث التي عاصرها 
عبد األمير دكسنشيماء جواد جاسم

أسماء عبد عون الحسناويأبان بن عثمان بن عفان ودوره في الحياة الفكرية في العصر األمويماجستير19252001
بهجت كامل عبد 

اللطيف التكريتي



ماجستير19262002
سياسة الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في توطين القبال العربية 

في األمصار اإلسالمية
محمد نعمة عبد هللا الكرخي

عبد الرحمن عبد 

الكريم العاني

وجيه عارف علي الراويالقائد العربي جرير بن عبد هللا البجلي وأثره العسكري والسياسيماجستير19272001
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

محمد جاسم المشهدانيجنان قحطان جميل العانيأبو حنيفة الدينوري ومنهجه في كتاب األخبار الطوالماجستير19282002

طارق نافع الحمدانيهيفاء عبود الهيمصالدور السياسي لعشيرة البوسلطان في ثورتي العشرين ومايسماجستير19292000

ماجستير19302000
 1947األثيوبية وأثرها في حوض النيل للفترة من - العالقات الصهيونية 

 -1989
غانم محمد رميضفائق كاظم منسف

ماجستير19312001
فتح الباب في الكنى واأللقاب لإلمام الحافظ أبي عبد هللا محمد بن إسحق 

هـ395 - 310بن محمد بن يحيى بن مندة األصبهاني 
سعد عبد الكريم أسود محمود

صالح مهدي عباس 

الخضيري

ماجستير19322000
 - 540التدوين التاريخي والمؤرخين في العصر الموحدي في األندلس 

م1234 - 1145/ هـ 632

عمار عبد الرحمن حسين 

العزاوي
زاهدة عبد هللا العزاوي

حيدر حميد رشيد النعيميهـ656- هـ 575األحوال العمرانية لمدينة بغداد ماجستير19332000
عبد الجبار ناجي 

الياسري

سليمان عقلة عميشم1988 - 1916الفلسطينية من - تاريخ العالقات األردنية دكتوراه19342001
 طارق نافع الحمداني 

ومحمد عبدة حتاملة

نبيلة عبد المنعم داودحميد مجيد هدوالرواية التاريخية في كتاب زهر اآلدابدكتوراه19351998

ماجستير19362002
المرويات التاريخية لعهدي الخالفة الراشدة والدولة األموية في مستدرك 

م1014 - 405اإلمام الحاكم النيسابوري 
محي هالل السرحانمنذر داود محمود



عبد الرزاق مطلك الفهدصباح عبد الرحمن الزنكنة1952 - 1921الطائفة اليهودية في بغداد دكتوراه19372001

علي ناصر حسينحيدر نزار عطيةالشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ودوره الوطني والقوميماجستير19382002

ماجستير19392003

سير السلف ومناقبهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين 

للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الطلحي  (قسم الصحابة)

م1141 - 1065/ هـ 535 - 457األصفهاني 

عبد الرحيم حسين سعيد 

الخالدي
عبد المنعم خليل الهيتي

ماجستير19402001
الفكر السياسي في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى 

1914 - 1850الحرب العالمية األولى 
عبد الزهرة الجورانيأحمد عبد هللا محمد الجبوري

دكتوراه19412002
/ هـ 132معايير توقيع تخطيط المستقرات الحضرية في العراق للمدة من 

م1258/ هـ 656- م 750

عايد وسمي سحاب جاسم 

المعاضيدي

 عبد الجبار ناجي  

األشعبوخالص

ماجستير19422001
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب األحكام السلطانية ألبي يعلى الفراء 

م1065/ هـ 458
محمد جاسم الحديثيفاضل فرج مجيد الكبيسي

جاسم محمد إبراهيم اليساري1914 - 1889تاريخ كربالء في العثماني األخير ماجستير19432003
فيصل عبد الجبار عبد 

علي

خضير عباس الجميليأحمد محمد درويشالعوامل الجغرافية وأثرها في المعارك اإلسالمية في صدر اإلسالمماجستير19442000

حسن عيسى الحكيمصادق شاكر محمودكتاب المعارف البن قتيبة موارده وأهميتهماجستير19452001

محمد جاسم المشهدانيوسناء شبلي مصطفىخليفة بن خياط ومنهجه في كتابه التاريخماجستير19462003

منى سلطان عطوان الكيالنيالقاضي إياس بن معاوية وجهوده في القضاء اإلسالميماجستير19472002
شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي



عدي حاتم حامد الراويياقوت الحموي- الظواهر الجغرافية في معجم البلدان ماجستير19482003
عبد الرحمن محمود 

التميمي

سهيلة مزبان حسنعلي رؤوف جبرالحياة  االجتماعية في عيون األخبار البن قتيبة الدينوريماجستير19492002

محمد جاسم المشهدانيمالك علي عشيش البعاجمكانة كتب التاريخ المحلي في التدوين التاريخي عند العربماجستير19502000

سعد مهدي جعفر الجبوريالصهيوني  في عهد ديغول- موقف فرنسا من الصراع العربي ماجستير19512003
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

ماجستير19522002
كتاب معرفة األلقاب لشيخ اإلمام أبي الفضل محمد بن ظاهر المقدسي 

هـ507- هـ  448
عبير خضر حسن علي الخياط

مزاحم علي عشيش 

البعاج

ماجستير19532003
سبك الذهب في علم النسب في أنساب بني هاشم ومن يتصل بهم تأليف 

م1424/ هـ 828جمال الديمن أحمد بن علي بن عتبة ت سنة 

عبد الهادي حافظ محمد 

اإلدريسي
محمد جاسم المشهداني

سلمان إبراهيم الخطاطرياض أحمد عبيد العانيقصر الحمراء في األندلسماجستير19542000

دكتوراه19551998
األوربي في العصر الوسيط دراسة مقارنة بين - الفكر االقتصادي العربي 

ابن خلدون وتوما االكويني
محمد عيال مطر فرحان

 عبد الكريم كامل أبو 

هات ومحمد هليل 

الجابري

سلمان داود أحمد العيثاويأبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري منهجه وموارده في كتابه النباتماجستير19561999
شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

ماجستير19571999
الظواهر الجغرافية في كتاب الكامل في التاريخ البن األثير الجزري 

هـ630المتوفى 
سرى عبد الكريم سلطان

مزاحم علي عشيش 

البعاج

خليل حسن الزركانيعبد األمير عبد علي الربيعيالمؤسسات الثقافية في العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريينماجستير19582001



ماجستير19592001
 14موقف أقطار المغرب العربي من التطورات السياسية في العراق من 

1963 شباط 8 - 1958تموز 
مصطفى كامل عبد الجنابي

خيرية عبد الصاحب 

وادي العنزي

ماجستير19602000
/ هـ 247 - 132النظام القضائي في مصر خالل العصر العباسي األول 

م861 - 750
محي هالل السرحانظاهر ذباح الشمري

مؤرخو بغداد من خالل تاريخ بغداد للخطيب البغداديماجستير19612002
عثمان عبد العزيز صالح 

المحمدي
محمد جاسم المشهداني

خضير نعمة هاديانتصار عجيل منهلابن يونس عبد الرحمن الصدفي وجهوده في الرياضيات والفلكماجستير19622003

عبد الستار جعيجر عبد الدليميرفائيل بطي صحفيا ومؤرخاماجستير19632002
عبد الرحيم ذنون 

الحديثي

جواد مطر الحمدعمر طه خليل السامرائيكتب الطبقات تنوعها وأهدافها العلمية في التاريخ العربي اإلسالميماجستير19642003

هيثم شعوبي إبراهيمأبو يوسف يعقوب الكندي حياته ورسائله الموسيقيةدكتوراه19652001
عجمي محمود حطاب 

الجنابي

ماجستير19662002
المرويات التاريخية للسيرة النبوية ما قبل الهجرة لإلمام الذهبي في كتابه 

تاريخ اإلسالم
إياد محمد جاسم الزبيدي

أحمد صالح مهدي 

الدليمي

ماجستير19672003
القضاء في اليمن في القرن السادس الهجري دراسة مقارنة بالقضاء 

(القانون)اليمني المعاصر 
عبد هللا أحمد أحمد عبد القادر

 محي هالل السرحان 

وشاكر محمود عبد 

المنعم

مكانة أئمة أهل البيت عند المسلمسنماجستير19681999
عابد براك محمود خلف 

األنصاري
محمد جاسم المشهداني

محمد جاسم المشهدانيشيماء كامل محمد آل غديررواة األنساب حتى منتصف القرن الثاني الهجريماجستير19691999



دكتوراه19702003
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب االستخراج بأحكام الخراج البن 

م1393/ هـ 795رجب الحنبلي المتوفى 
طالب جاسم العنزيسوري ياسين حسين العنزي

ماجستير19711999
العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك تأليف 

575 - 334هـ الحقبة 803الملك األشرف الغساني ت 
نبيلة عبد المنعم داودكاظم عامر زغير السوداني

ابن القالنسي سيرته ومنهجه في كتابه ذيل تاريخ دمشقماجستير19721998
ندى عبد الرزاق محمود 

الجيالوي

إبراهيم ياس خضير 

الدوري

عباس كاظم مهديكتابة األنساب العربية في العراق من ابن الكلبي حتى ابن عنبةدكتوراه19731997
عماد عبد السالم 

رؤوف

ماجستير19742000
الجوانب االجتماعية واالقتصادية في كتاب نزهة المشتاق في اختراق 

م1166/هـ 560- م 1100/ هـ 493اآلفاق للشريف اإلدريسي 
شهاب أحمد صادق ساقي

محمد بشير حسن 

راضي العامري

م1956عبد الواحد الحاج سكر ودوره الوطي في العراق حتى ماجستير19752003
صالح عباس ناصر حسون 

الطائي

فيصل عبد الجبار عبد 

علي

ماجستير19762003
/ هـ 132 - 120نصر بن سيار ودوره في التاريخ العربي اإلسالمي 

م749 - 737
كمال ناصر ذهبأحمد حبتر غريب المكدمي

وادي بداي البيضانيالليث بن سعد ومروياته التاريخيةماجستير19772001
رمزية محمد 

األطرقجي

نعمة محمد إبراهيمناصر حسين كاظم القرشيأبو البركات البغدادي حياته وفلسفته من خالل كتابه المعتبرماجستير19782003

محمود عبد هللا العبيديمحمد مرعي سبع السامرائيمرويات عطاء بن السائب ومكانته العلميةماجستير19792003

إبراهيم علي درويشأديب الشيشكلي ودوره السياسي والعسكري في ضوء المصادر العراقيةماجستير19801999
نوري عبد الحميد 

خليل العاني



خليل حسن الزركانيعمر بدري محمد أمينابن سيرين سيرته ومروياته التاريخيةماجستير19812003

ماجستير19822002
درر األبكار في وصف صفوة األخيار ألبي علي بن صدقة بن منصور 

م1418/ هـ821السرميني كان حيا 
حسن عيسى الحكيمسلمان باقر الخفاجي

ماجستير19832000
السيد محمد علي هبة الدين الحسيني آثاره الفكرية ومواقفه السياسية 

م1967 - 1884
طارق نافع الحمدانيمحمد باقر أحمد البهادلي

محمد جاسم المشهدانيمسعود خليفة مسعود مرشابن خلدون وفكره في االقتصاد العربي اإلسالميماجستير19842003

حسين أحمدحيدر جواد كاظمالدين وسياسة الدولة في العراق القديمدكتوراه19852002

ماجستير19862003
كتاب المؤتلف والمختلف في أسباب نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجداداهم 

هـ409لمؤلفه عبد الغني بن سعيد األزدي المتوفى 
بشار عواد معروفمثنى محمد حميد الشمري

عبد الرضا كامل محمدماهر مجهد جيجان الدليميالعناية باألنساب في العصر األمويماجستير19872001

عارف شاكر محمود األحبابي1959خليل كنة ودوره السياسي في العراق حتى ماجستير19882000
عالء جاسم محمد 

الحربي

دكتوراه19892001
في ظل النظام العالمي الجديد  (العوربة)تاريخ التكامل االقتصادي العربي 

(العولمة)
عاكف نايف الشهاب حلوش

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير19902001
- 588ابن العديم منهجه وموارده في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب 

هـ660
عبد الحكيم نجيب عاصي

كريم عجيل حسين 

الجبان

جميل كاظم محمد العابدي1921 - 1914النجف في سنوات االحتالل البريطاني للعراق ماجستيرمجهول1991
بشير حمود كاظم 

الغزالي



ماجستير19922001
 - 1945موقف الجامعة العربية من األحالف والمعاهدات االستعمارية 

1958
صبري فالح الحمديفائق عبد الهادي صالح الجنابي

دكتوراه19932003
مطهر بن طاهر  (البدء والتاريخ)منهج المقدسي وموارده في كتابه 

م965/ هـ 355المقدسي المتوفى 
نبيلة عبد المنعم داودكاظم عامر السوداني

فخار الحضردكتوراه19942002
خليل إسماعيل عبد المجيد 

القبطان
جابر خليل إبراهيم

محي هالل السرحانعودة علي حسين السامرائي976/ هـ 356أبو علي القالي منهجه وموارده في كتابه األمال ماجستير19952002

ماجستير19961995

الجزء الثاني من تاريخ دول األعيان شرح قصيدة نظم الجمان في ذكر 

من سلف من أهل الزمان للعالمة األثري المؤرخ شهاب الدين أحمد بن 

هـ856محمد بن عمر المقدسي الشافعي الشهير بابن أبي عذيبة ت

سامي مكي العانيإبراهيم أمين عزيز الجاف

كمال مظهر أحمدذكرى أحمد جمعة الدوريمحمد عبدة دراسة سياسية فكريةدكتوراه19972003

أحمد ناجي الغريريمحمد صادق حسون الخزاعيمحمد علي البالغي جهوده الفكرية ودوره الوطني والقوميماجستير19982003

خولة عيسى الفاضليأحمد علي عبد الحميد الجنابيالجوانب االقتصادية والمالية في كتاب الوزراء للصابيماجستير19992000

دكتوراه20002002
أعالم العرب المسلمين في الفيزياء والرياضيات من القرن الثالث الهجري 

إلى نهاية القرن السابع الهجري
نبيلة عبد المنعم داودنبيلة خضير عباس

دكتوراه20011999
- هـ 334السمات العامة للوضع االقتصادي في العراق ما بين سنة 

م1160- م 945/ هـ 555
محمد جاسم المشهدانيخليل حسن الزركاني



رعد عبد القادر ماهرحركة التصوف في العراق في القرنين الثالث والرابع الهجرييندكتوراه20022001
قحطان عبد الستار 

الحديثي

شاكر جاسم عليأبو حامد الغرناطي وأثره في الفكر الجغرافيماجستير20031999

 مالك إبراهيم صالح 

الدليمي وممد بشير 

العامري

عادل محسن ثامر الحاتميالقانون العراقي القديم التشريع في العهد البابلي القديمماجستير20041999
عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي

جليل حميد محسن النوريم1958برهان الدين باش أعيان ودوره السياسي في العراق حتى ماجستير20052000
عالء جاسم محمد 

الحربي

الوزير يحيى بن هبيرة الدوري الشيباني ودوره الفكري والسياسيماجستير20062003
رنا زهير الشيخ عبد الجبار 

النوري
محمد جاسم المشهداني

ماجستير20072000
 - 1242/  هـ 656 - 640الخليفة الشهيد المستعصم باهلل العباسي 

م1258
ثميرة كامل جبوري

عجمي محمود حطاب 

الجنابي

دكتوراه20082002
ابن البيطار دوره وجهوده في علم الصيدلة من خالل كتابه الجامع 

لمفردات األدوية واألغذية
نبيلة عبد المنعم داودإيمان محمد علي كاظم

معزز إسكندر جميل الحديثيحماد بن زيد بن درهم ومروياته التاريحية في كتب الحديث التسعةماجستير20092001
 محمود تركي اللهيبي 

وعبد هللا حسن الحديثي

صالح رشيد عطام. ق626 - 722السوق العسكري للدولة اآلشورية دكتوراه20101998
واثق إسماعيل 

الصالحي

رشيد عبد هللا الجميليمحمد عبد الرحيم حاتمتطور القضاء في العصر المملوكي في مصر والشامماجستير20112003



صالح عبود غالم العامريمصطفى النحاس ودوره السياسي في مصرماجستير20122002
نشأت كامل محمد 

العاني

قبس ناطق محمدنزار كريم جواد الربيعيالحزب الوطني السوري ودوره السياسيماجستير20132002

ماجستير20142003
اإلمارات - سياسة بريطانيا تجاه الساحل الشمالي الغربي للخليج العربي 

1971 - 1945العربية المتحدة 
خليل إبراهيم المشهدانيطارق حسن سعيد الدليمي

دكتوراه20152003
أوربا في كتب البلدانيين العرب المسلمين دراسة في األحوال الطبيعية 

م14- م 9ق/ هـ 8- هـ 3والبشرية واالقتصادية ق

عبد الرحمن رشك شنجار 

المياح
صباح إبراهيم الشيخلي

دكتوراه20162003
خصائص الشخصية العراقية والمصرية في التاريخ القديم من خالل 

نتاجهما الفكري والفلسفي واألسطوري
بهنام أبو الصوفمزهر محسن الخفاجي

صفوان طه أحمد القيسيالنظم القضائية في قوانين حمورابي الشريعة اإلسالميةماجستير20172003
مزاحم علي عشيش 

البعاج

ماجستير20181998
تاريخ اليمن سياسيا وإعالميا من خالل النقود العربية اإلسالمية للفترة ما 

(م15 - 9)بين القرنين الثالث والتاسع الهجريين 
محمد باقر الحسينيفؤاد عبد الغني محمد الشميري

ماجستير20192001
دراسة القضاء في العصر )التقاضي في التاريخ العربي اإلسالمي 

(العباسي
حسين أمينعبد الرزاق خطار الساعدي

ماجستير20202000
حركة الزندقة ودورها التخريبي في اإلسالم دراسة تاريخية في نشأتها 

وأهدافها
محمد جاسم المشهدانيصالح جمعة سالم

محمد كامل الربيعيعصام عبد الحسين البرام1963 - 1958تطور الشرطة العراقية ماجستير20212002

طب العيون في الحضارة العربية اإلسالميةماجستير20222003
سداد عبد الغفور عبد اللطيف 

القاضي

سلسل محمد عبد 

الجبار العاني



األحوال الحضرية لمنطقة بغداد اعتمادا على الخطيب البغداديماجستير20231999
عبد الرحمن رشك شنجار 

المياح

عبد الجبار ناجي 

الياسري

ماجستير20241998
تاريخ مدن ضرب النقود العربية اإلسالمية في العراق حتى نهاية الخالفة 

م1258/ هـ 656العباسية 
محمد باقر الحسينيزينب حميد قاسم البهادلي

ماجستير20252002
موقف جريدة الحرية من قضايا التحرر الوطني في أقطار المغرب 

1962 - 1954العربي 
غازي فيصل الراويعذراء جمعة حسين

كامل طعيمة حسين الجورانيهـ656بلخ في العصر اإلسالمي من الفتح حتى سقوط الخالفة العباسية دكتوراه20262002
قحطان عبد الستار 

الحديثي

ماجستير20272002
سر السلسلة العلوية ألبي نصر سهل بن عبد هللا البخاري من أعالم القرن 

الرابع الهجري
محمد جاسم المشهدانيحسن مراد آل جويعد الجنابي

يوسف خلف عبد هللاالفكر العسكري في العراق القديمدكتوراه20281996
طارق عبد الوهاب 

مظلوم

دكتوراه20292003
المياه في التراث العربي اإلسالمي وأثرها في االستقرار الحضري في 

العراق
جمال حسن علي العتابي

عبد الجبار ناجي 

الياسري

ناجي حلبوت ساجتحاتم فزع شنيتردور المدن الفلسطينية في مقاومة الغزو الصليبيماجستير20302002

1918 - 1888السياسة األلمانية في الخليج العربي دكتوراه20312001
نعمان الهيمص كعيد هزاع 

الشجيري

نشأت كامل محمد 

العاني

محمد عبدة حتاملةضرار أحمد ملكاويم1945 - 1939الحرب العالمية الثانية مسرح غرب أوربا دكتوراه20322002

فواز حماد محمود العيثاوي1967 - 1963الموقف العربي الرسمي من الثورة اليمنية دكتوراه20332003
عبد المجيد عبد الحميد 

العاني



رشيد لطيف إبراهيم الحشماويالمرويات المدسوسة ضد الخليفة العباسي هارون الرشيد وأفراد بيتهدكتوراه20342003
عجمي محمود حطاب 

الجنابي

ماجستير20352002
الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف جمال الدين 

هـ986محمد جار هللا بن أمين بن ظهيرة القرشي المتوفى 
دريد عبد القادر نوريحمزة طاهر محمد الشوشي

جاسم لطيف جاسم السامرائياهتمامات أهل األندلس بالخيل والفروسيةماجستير20362000
محمد بشير حسن 

راضي العامري

ماجستير20372003
 - 1010/ هـ 647 - 400الدور التخريبي لليهود في األندلس للمدة من 

م1249
فاضل كاظم صادقشهيد أحمد حسان الغالبي

حميد أحمد إبراهيم العبيدي1971 - 1954الجالء البريطاني عن المنطقة العربية ماجستير20382003
إنعام مهدي علي 

السلمان

دكتوراه20392002
 1958حركة القوميين العرب ودورها في التطورات السياسية في العراق 

 -1966
غازي فيصل الراويسعد مهدي شالش التميمي

 هـ5، 4الحياة االقتصادية واالجتماعية في عمان في القرنين ماجستير20402001
وادي حمد مخلف ناصر 

العبيدي

عبد الرحمن عبد 

الكريم العاني

صالح رشيد عطاالعالقات الحضارية بين المغرب ووادي الرافدين في عصر فجر التاريخماجستير20411996
واثق إسماعيل 

الصالحي

ياسين رشيد عمر الزيباريم1258 -750/ هـ 656 - 132األقضية في العصر العباسي دكتوراه20421998
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

محمد جاسم المشهدانيقحطان قدوري محجم الكبيسيمحمد بن إسحق ودوره في تدوين السيرة لنبويةماجستير20431996

جنان إبراهيم منصورم1382 - 1261/ هـ 784 - 659صيدا في عهد دولة المماليك البحرية ماجستير20442003
صبري أحمد الفي 

الغريري



ماجستير20451995
مدن المشرق اإلسالمية دراسة حضرية إحصائية حتى نهاية القرن الثالث 

الهجري
عبد الزهرة جاسم الخفاجي

عبد الجبار ناجي 

الياسري

ماجستير20462000
خصائص الشخصية العراقية في التاريخ القديم من خالل النتاج الفكري 

والفلسفي واألسطوري
عبد القادر الشيخليمزهر محسن الخفاجي

ماجستير20472003
من صدر )الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب المنتظم البن الجوزي 

(اإلسالم حتى نهاية العصر األموي

خالد هاشم محمد السرحان 

العبدلي
خولة عيسى الفاضلي

ماجستير20482002
شهداء معركة مؤتة زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد هللا بن 

رواحة
محمد جاسم الحديثيهناء عبد الرزاق نوري القيسي

مصلح حسن أحمدم861/ هـ 247العهود والمواثيق في التراث العربي اإلسالمي حتى دكتوراه20491995

 عبد األمير عبد دكسن 

ومصطفى إبراهيم 

الزلمي

ماجستير20501995
المنتخب من تاريخ األسر الطالبية في بالد فارس دراسة وتحقيق الباب 

الثالث من تاريخ قم للحسن بن محمد بن الحسن بن السائب األشعري

عبد الحليم السيد عبد الكريم 

علي المدني

عماد عبد السالم 

رؤوف

العباس بن عبد المطلب سيرته وجهاده ومروياتهماجستير20512003
صباح حسن صالح عيسى 

الطائي

صبري أحمد الفي 

الغريري

ماجستير20522002
كتاب اإلشارات إلى بين األسماء المبهمات ألبي زكريا يحيى بن شرف 

هـ676- هـ 631بن مري النووي الشافعي 
طه عفان الحمداني

مزاحم علي عشيش 

البعاج

 المقدمات والدوافع والمواقف1958اإلنزال األمريكي في لبنان ماجستير20532003
عبد الكريم علي حمادي أبو 

ركيبة

عالء جاسم محمد 

الحربي

عبد الستار محسن ذيابهـ وكتابه ذم الكالم وأهله481شيخ اإلسالم األنصاري الهروي المتوفى ماجستير20541995
محمد رمضان عبد هللا 

الشواني



ماجستير20552001
 القسم األول للشيخ 2غاية المرام في رجال البخاري إلى سيد األنام ج

هـ925محمد بن داود بن محمد البازلي المتوفى 
محمد سامي إبراهيم الزبيدي

صالح مهدي عباس 

الخضيري

التنظيمات اإلدارية في عصر الرسالة والراشدينماجستير20561999
محمد أحمد هربود حمد 

العيساوي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

علي ناصر حسينفائق عبد الهادي صالح الجنابي1963 - 1958عبد الكريم قاسم ودوره السياسي والعسكري في العراق دكتوراه20572003

ماجستير20581995
تاريخ بغداد للعالمة الفتح بن علي بن محمد بن الفتح البنداري المتوفى 

هـ643
نبيلة عبد المنعم داودغازي محمد علي الديراوي

ماجستير20591996
أسماء رجال مشكاة المصابيح للشيخ ولي الدين محمد بن عبد هللا الخطيب 

هـ737العمري التبريزي المتوفى 
سامي مكي العانيعبد الجبار ستار البياتي

وليد مجيد القسوسحسن حرب بشير اللصاصمةالفكر القضائي العربي وسط الجزيرة العربية قبل اإلسالمماجستير20601997

حاتم محسن جبر البديري1935إبراهيم كنانو ودوره السياسي في سوريا حتى ماجستير20612003
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

ماجستير20622002
العدالة في الحكم العربي اإلسالمي باألندلس من الفتح حتى نهاية عصر 

م109 - 711/ هـ 399 - 92الخالفة 
عبد الهادي صالح نجيب العاني

محمد بشير حسن 

راضي العامري

دكتوراه20632001
الفلسفة السياسية للوظائف اإلدارية في الدولة العربية اإسالمية حتى نهاية 

م660/ هـ 40- م 622/ هـ 1العصر الراشدي 

محمد أحمد هربود حمد 

العيساوي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

الحياة األسرية العربية في األندلس من الفتح حتى مستهل عصر الموحديندكتوراه20642003
إقبال حسن أحمد عبد الغني 

الراوي
محمد مجيد السعيد

ماجستير20652002
 762/ هـ 300 - 145الفكر الفلسفي في بغداد حتى القرن الثالث الهجري 

م912- 
صالح مهدي هاشم

عبد الجبار ناجي 

الياسري



دكتوراه20661995
 - 1238/ هـ 897 - 635الحياة الفكرية في مملكة غرناطة اإلسالمية 

م1492
حسين أمينصالح مهدي عباس

عبد الحافظ عبد محمد الكبيسيخصائص المجتمع المكي من الفتح إلى نهاية العصر الراشديماجستير20671999

 حمدان عبد المجيد 

الكبيسي وسعدون 

محمود الساموك

دكتوراه20681997
التربية البدنية والرياضية في التراث العربي اإلسالمي خالل العصر 

م1258 - 749/ هـ 656 - 132العباسي 

عبد الرزاق علي محمد أمين 

الطائي
محمد باقر الحسيني

بهنام أبو الصوفمحمد كريم صدام الطائيالتشريع في حضارة وادي الرافدين في التاريخ القديمماجستير20691999

إبراهيم ناصرمحمد حرب بشير اللصاصمةم1520 - 1421/ هـ 926 - 824الفكر التربوي عند زكريا األنصاري دكتوراه20701998

دكتوراه20711995
تطور فكرة العدل في القوانين العراقية القديمة مقارنة مع فكرة العدل في 

فلسفة القانون لدى اليونان والرومان
جمال مولود ديبان األيوبي

 آدم وهيب النداوي 

وفوزي رشيد محمد

ماجستير20722001
 -1جهود العلماء في حماية اللغة العربية في القرنين األول والثاني للهجرة 

هـ200 

نوري عزاوي حمود لطوف 

السامرائي
حسين أمين

دكتوراه20731996
 8000التجارة في العراق القديم ظهورها والعوامل المؤثرة على تطورها 

م.ق1500- 
فوزي رشيدبلسم صادق الجشعمي

دكتوراه20741997
 م إلى 1920الهاشميون والوحدة العربية في التاريخ المعاصر من 

م1958
صادق أحمد داود جودةأحمود حرب بشير اللصاصمة

ماجستير20752001
التطور التاريخي لحق الشفعة في الفقه اإلسالمي مقارنة مع القانون 

المعاصر
عبد العليم السعديعبد بشير مخلف الدليمي

صادق ياسين الحلومحمد عبد المجيد حسونالتطور التاريخي لألمن المائي العراقي وآفاقه المستقبليةدكتوراه20761998



نظرة اإلمام الغزالي إلى الكسب الحالل من خالل كتابه إحياء علوم الدينماجستير20771997
نجم الدين عبد هللا عبد الكريم 

الشيخلي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

إياد محمود شريف الجزائريحماية المال العام في التراث اإلسالمي والقانون الوضعيماجستير20782000
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

لبيد إبراهيم العبيديدحام مهدي فرحاندور األنصار في بناء الدولة العربية اإلسالمية في عصر الرسالةماجستير20791995

دكتوراه20801998
شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم وأثرها في الدعوة والدولة 

اإلسالمية من الكتاب والسنة
لبيد إبراهيم العبيديدحام مهدي فرحان

محي هالل السرحانفخري محمد صبري العانيسلطة القاضي في تحديد العقوبة لجرائم التعازير في القضاء اإلسالميماجستير20812003

كريم طالل الركابيعادل سهيل نجم التميمي1973 - 1958التركية - العالقات السورية ماجستير20822003

ماجستير20831999
التكافل االجتماعي وأثره في معالجة الحياة االقتصادية للمجتمع العربي 

اإلسالمي حتى نهاية العهد األموي
محمود عبد هللا العبيديعلي عبد مشالي العكيلي

محمد جاسم المشهدانيعبد الستار محسن ذيابكتاب مواد البيان ألبي الحسن علي بن خلف الكاتبدكتوراه20842000

أهم الحوادث التاريخية في القرآن الكريم حتى نهاية الطوفاندكتوراه20851997

عبد الكريم عبد الحميد عبد 

اللطيف عبد الكريم الكرطاني 

القيسي

عبد الرحمن عبد 

الكريم العاني

دكتوراه20862001
 - 1174/ هـ 589 - 569الفكر السوقي األيوبي وأثره في توحيد األمة 

م1193

عبد الجبار رسن حسن 

السوداني
عبد القادر المعاضيدي

مالمح الفكر التاريخي في القرآن الكريمدكتوراه20871999
محمود شاكر عبود علي 

الخفاجي
حسن عيسى الحكيم



دكتوراه20881995
 1918االتجاهات الوحدوية في الفكر القومي العربي في المشرق العربي 

 -1952
جعفر عباس حميديهادي حسن عليوي

األنبياء في العراق دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة واآلثاردكتوراه20891998
رعد شمس الدين محي الدين 

الكيالني
حسين أمين

ماجستير20901997
تفصيل الجرجاني للشيخ علي بن حامد الشيخاني في شرح العوامل للشيخ 

عبد القادر الجرجاني في النحو
حاتم صالح الضامنمحمد صالح حسن مصطفى

دكتوراه20912000
المرويات التاريخية لإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه من تفسيري 

الطبري والقرطبي

توفيق شافي حسين آل 

مصطفى الخليل

 عبد الجبار ناجي 

الياسري ومشعان 

سعود عبد العيساوي

محمود علي الداودنبيل عبد القادر حسين1958 - 1930السياسة البريطانية أزاء تطور الجيش العراقي دكتوراه20921996

نبيلة عبد المنعم داودعلي حسين الكرخيوالبيئة والغذاء في التراث العربي (الصحة)الطب دكتوراه20932003

ماجستير20942003
دراسة في  )والية الموصل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

1900 - 1850أوضاعها االقتصادية واالجتماعية 
صالح حسن العكيليشعبان عبد هللا سعيد المزوري

شكري محمود نديمسنان عبد الجبار جواد أبو كللم1975 - 1945سباق التسلح وأثره على الصراع العربي اإلسرائيلي دكتوراه20951995

محمد عبدة حتاملةعبد القادر أحمد أبو صينيدور نور الدين محمود في نهضة األمة ومقاومة غزو الفرنجةدكتوراهمجهول2096

دكتوراه20972000
العالقات السياسية والتجارية والحضارية للخالفة العباسية من خالل 

رسالة ابن فضالن
رشيد عبد هللا الجميليعمار لبيد إبراهيم أحمد

دكتوراه20982003
الوصايا والتوجيهات السياسية والعسكرية لمشاهير األمراء والخلفاء في 

األندلس
نافع توفيق العبودرياض أحمد عبيد العاني



دكتوراه20991996
- م 622/ هـ 35- هـ 1)المناورة السوقية في حروب المسلمين في المدة 

(م655
يعمر زكي يحي الخيرو

 خاشع عيادة 

المعاضيدي وشكري 

محمود نديم

دكتوراه21001998
مفهوم العدالة االجتماعية وحقوق المواطنة في التراث العربي اإلسالمي 

وتأثيرها في الفكر المعاصر
محمد عبدة حتاملةفايز محمد فوراسة

جعفر عباس حميديراهي مزهر عبد العامري1925 - 1916اليمنية - العالقات الحجازية ماجستير21012003

ماجستير21021999
الدالالت التاريخية للتعاون في التاريخ العربي اإلسالمي حتى نهاية 

العصر الراشدي
محمد جاسم المشهدانيسهيل تركي عنتر الدليمي

نوال كشيش محمد الزبيدي1979 - 1956الحركة الوطنية في األحواز من ماجستير21032003
نشأت كامل محمد 

العاني

عبد األمير دكسنمهدي صالح مهدي السامرائيالبيئة والتربية البيئية في التراث العربي اإلسالمي فكرا وتطبيقادكتوراه21041996

دكتوراه21051998
اإلحصاء االقتصادي في التراث العربي اإلسالمي دراسة للقطاع 

الزراعي في العصر العباسي األول
عبد الزهرة جاسم الخفاجي

عبد الجبار ناجي 

الياسري

عدنان علي الفراجيفاطمة أحمد سلمانفلسفة الثواب والعقاب في التعليم عند العرب المسلمينماجستير21062002

عبد الباسط جاسم محمدنظرية االلتزام في الفقه اإلسالميماجستير21072001

 عاطف عباس حمودي 

القيسي وضاري محمد 

أحمد الحياني

دكتوراه21081999
دراسة لعصري صدر )السياسة المالية في التاريخ االقتصادي اإلسالمي 

(اإلسالم والدولة األموية

سالم عبد الكريم مهدي آل 

سميسم
فاضل عباس الحسب



ماجستير21092002
 - 132األوضاع االقتصادية والمالية في كتاب المنتظم البن الجوزي 

م1178 - 749/ هـ 574
خولة عيسى الفاضليحسن فالح حسن إبراهيم

نائل حنونرياض السيد حسين أبو سعيدةااللتزام في التشريعات العراقية القديمة والقانون الوضعيماجستير21102001

صبا مهدي رميضمحسن محمد محسن الحلفي1962 - 1945تطور العالقات السياسية اليمنية المصرية ماجستير21112001

التنمية االقتصادية بين الفكر اإلسالمي والفكر الوضعيدكتوراه21122002
أزهر سلمان سالم الحمادي 

الجبوري
رشيد عبد هللا الجميلي

ماجستير21131998
 / 1958السورية شباط - موقف الصحافة العراقية من الوحدة المصرية 

1961أيلول 
جعفر عباس حميديسعد مهدي شالش التميمي

صادق ياسين الحلوحازم مجيد أحمد الدوري1956انتفاضة العراق القومية ماجستير21141999

ماجستير21152003
االختالفات الفقهية في مسائل األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية 

والقانون الوضعي
عبد العليم السعديأيار خير الدين خالد الداودي

نظرة الكسب عند الشيباني دراسة تاريخية في ضوء كتابه الكسبماجستير21162001
صالح الدين حسين خضير 

علي العكيدي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير21171998
تاريخ األعشاب والنباتات الطبية أهميتها وتطورها في العراق حتى مهاية 

م1258/ هـ 656الخالفة العباسية 
نبيلة عبد المنعم داودإيمان محمد علي كاظم

ذو الفقار جميل جاسم الربيعي1960 - 1932االمتيازات النفطية األمريكية في منطقة الخليج العربي ماجستير21182003
عبد المجيد كامل 

التكريتي

نوزاد عباس أحمد1917 - 1839النظام القضائي في الدولة العثمانية ماجستير21192002
فاروق عبد الرزاق 

اآللوسي



مصلح الداهريعبد الكريم مشعان حماددور الفكر العربي في مواجهة الشعوبية والزندقةماجستير21202003

خليل عثمان حميد الشمريطرق التجارة في الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسيماجستير21212000
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

نافع حميد سالم الهيتيعقوبة جريمة السرقة في العراق القديم والشريعة اإلسالميةماجستير21221999

 حسين أحمد سلمان 

وأحمد محمد طه 

البايلساني

مرام غازي محمد نوري المالالجبرية والقدريةماجستير21231997
محمد رمضان عبد هللا 

الشواني

ماجستير21241998
نشأة علم المالحة عند العرب وتطوره في العصر العباسي من خالل 

دراسة مؤلفات البلدانيين

محمد جالل عبد المجيد حسون 

الشيخلي

عبد الجبار ناجي 

الياسري

حسن عيسى الحكيموليد عبد الحميد خلف األسديمدرسة النجف وأبعادها العلمية والفكرية في العهد العثمانيدكتوراه21252002

دكتوراه21262002
حقوق اإلنسان المدنية والسياسية في القانون الدولي الجنائي في الوثائق 

الدولية المعاصرة دراسة مقارنة للشريعة اإلسالمية
حميد رشيد عبد هللا الجميلي

 حمدان عبد المجيد 

الكبيسي وسهيل حسين 

الفتالوي

فوزي رشيدمهدي موسى العالقدراسة تاريخية لمراحل تطور صناعة الزجاج عند اآلشوريينماجستير21271996

ماجستير21281999
مالمح أساسية في التطور الزراعي عند العرب من صد اإلسالم إلى العهد 

العثماني
فاضل عباس الحسبماجد عبد حمزة

ماجستير21292003
جريمتا القتل وقطع الطريق في القوانين العراقية القديمة دراسة تاريخية 

قانونية مقارنة مع القانون المعاصر
شيبان الراويوليد مطر حمد الجنابي



التطور التاريخي ونشأة علم التفسير حتى نهاية القرن الثاني الهجريدكتوراه21302001
عبد هللا عزت حمة صالح خه 

يال

عبد الحميد حمد شهاب 

العبيدي

ماجستير21312001
تنظيم األحوال الشخصية في الحضارة العربية اإلسالمية حتى نهاية القرن 

هـ3
نوال ناظم محمودإياد عبد المنعم عواد الجبوري

خليل إلياس مراد العبدالي1973 - 1967الصهيوني - الصراع المصري دكتوراه21322000

 محمد جاسم المداوي 

ومازن إسماعيل 

الرمضان

عدنان حسن محبوبةضياء مجلي حسين الخفاجيم1871 - 1750الحياة االجتماعية في مدينة النجف بين ماجستيرمجهول2133

كريم ثامر حمد عواد الجبوريالفكر االقتصادي عند الشاطبي من خالل مؤلفاتهماجستير21342002

 فاضل عباس الحسب 

وأمل عبد الحسين 

السعدي

ماجستير21352003
تاريخ العالقات الدبلوماسية في الدولة العربية اإلسالمية دراسة في الوفود 

والرسل

عبد الحميد عبد السالم أبو 

شناف
محمد جاسم المشهداني

طارق نافع الحمدانيعبد الكاظم شمر سيالن الناهي1968 - 1958األوضاع الصحية في العراق ماجستير21362003

دكتوراه21372001
أثر القرآن لكريم في تغيير الحياة االجتماعية في المجتمع العربي عصر 

(النبوة

عبد الجليل إبراهيم حمادي 

الفهداوي

قحطان عبد الستار 

الحديثي

رشيد عبد هللا الجميليعبد الرحيم حاتم حسنالتحكيم في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيدكتوراه21382003

ماجستير21391999
دور الشعر العربي في مواجهة الحركة الشعوبية في العصر العباسي 

األول
محمد جاسم المشهدانيعماش فرحان محسن المحمدي



ماجستير21401999
أحكام العفو العام والعفو الخاص في القرآن الكريم دراسة تاريخية مقارنة 

مع التشريع الجنائي الوضعي
سهيلة مزبان حسنكريم متعب ياسين الخفاجي

ماجستير21411996
 - 1953التعاون االقتصادي العربي في إطار جامعة الدول العربية 

1964
عماد الجواهريمحمد عيال مطر فرحان

دكتوراه21421999
في ضوء تطبيقات )نمط االستهالك اإلسالمي وأثر الحاجة االقتصادية فيه 

(صدر اإلسالم

نجم الدين عبد هللا عبد الكريم 

الشيخلي

 فاضل عباس الحسب 

وحمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير21432002
الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي المتوفى 

هـ384
خولة عيسى الفاضليصهيب محمد ناصر الكبيسي

كامل ناصر ذهبحمدي حسين علوان التميمينظرة المشرع اإلسالمي إلى العمل في اإلسالمماجستير21442003

ماجستير21451999
دور الشعر في تدوين األحداث التاريخية خالل القرن الثاني الهجري في 

العراق
محمد حسين جاسب الطرفي

 عبد األمير دكسن 

وعلي الهوين

المنحى التعبدي لحياة الرسول صلى هللا عليه وسلمماجستير21462000
عبد الستار جاسم محمد عبد 

الرحمن الحياني
عماد الدين خليل

محمود علي الداودزيد حميد شعبان1973 - 1945التعاون العسكري العربي في إطار الجامعة العربية دكتوراه21471996

محمد كامل الربيعيسهاد عارف صادق اآللوسيحزب الشعب ودوره السياسي في سورياماجستير21482001

النظم اإلدارية واالقتصادية في العهد البابلي القديمماجستير21492000
شنكار جمال تاج الدين 

النقشبندي

عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي



القوانين السومرية والقوانين البابلية القديمةماجستير21501999
جيا فخري عمر محمد علي 

الجاف

 عبد القادر عبد الجبار 

الشيخلي ومحمد جاسم 

الحديثي

ماجستير21512003
عقوبة التعزير وتطورها في الدولة العربية اإلسالمية دراسة مقارنة مع 

قانون المعاصرة
خليل إبراهيم علي الزكروط

 صبري حمد خاطر 

ومحمد جاسم الحديثي

ماجستير21521999
محمد بن علي بن قاسم )الفكر التربوي والمنهج التعليمي عند ابن األزرق 

(هـ896بن مسعود أبو عبد هللا المتوفى 
محمد سعيد رضاصفاء داود سلمان

كفاح يحيى صالح العسكريالفكر التربوي والنفسي عند الغزاليماجستير21531995
ماهر إسماعيل 

الجعفري

محمد جاسم المشهدانيعبد الغني سعيد سعد الدينأثر علم الحديث النبوي في نشأة ومنهجية علم التاريخدكتوراه21542000

محمد جاسم المشهدانيموفق عبد الرزاق خلف الدليميابن قيم الجوزية منهجه ومروياته التاريخية في زاد المعاددكتوراه21552000

لطيف نجم عبد هللا الجبوريعبد الوهاب مرجان ودوره السياسي في العراقماجستير21562002
بشير حمود كاظم 

الغزالي

دكتوراه21572001
مكانة المعلم في التراث العربي اإلسالمي منذ ظهور اإلسالم حتى نهاية 

م750/ هـ 132الدولة األموية 

هللا خليف الحمادي F699عبد 

الزبيدي

عماد إسماعيل خليل 

النعيمي

ماجستير21582000
مجالس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرض واستنتاج من خالل السيرة 

النبوية
لبيد إبراهيم العبيديمحمود علي محمود العلي

حميد مجيد هدوأحمد حسن صاحب الموسويم945/ هـ 334- م 861/ هـ 247التوثيق التاريخي بالشعر العراقي ماجستير21592003

دكتوراه21601995
/ هـ 221 - 145تحقيق المدينة اإلسالمية في التراث العربي اإلسالمي 

م حالة دراسة عن مدن العراق836 - 762
مالك إبراهيم الدليميخليل حسن رهك الزركاني



حسين أمينسعدية كريم مهدي الخواجةالعوامل األخالقية وآثارها في قيام الدولة وسقوطها عند ابن سينادكتوراه21612003

بكر غريب فرج البرزنجيأهداف كتابة كتب المتشابهات ومناهجها إلى القرن السابعدكتوراه21621999
شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

زكية حسن الدليميحسين رحيم جاسمأبو داود الطيالسي ومروياته التاريخية في المسندماجستير21632001

ماجستير21642000
تقييد المهمل وتمييز المشكل للحافظ اإلمام الحسين بن محمد بن أحمد 

هـ498الغساني الجياني األندلسي المتوفى 
هشام جالب الركابي

مزاحم علي عشيش 

البعاج

رشيد عبد هللا الجميليمنال ماجد محمد الخالديالفكر التربوي واالجتماعي عند ابن طفيلماجستير21652002

عجيل نعيم جابرالجوانب النفسية والتربوية في فلسفة أبي بكر الرازيدكتوراه21662001
 محمد سعيد رضا 

ومجيد مخلف طراد

مصطفى عبد فرحان الدليميمشاورات الرسول صلى هللا عليه وسلم وأثرها في الحياة العامةماجستير21672001
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

حسن عيسى الحكيمباقر محمد جعفر الكرباسيالمرويات التاريخية في كتاب الكامل للمبردماجستير21682001

محمد جاسم المشهدانيسالم محمد كريمالشعوبية نشأتها وتطورهاماجستير21692000

محمد جاسم المشهدانيعماش فرحان محسن المحمديالمنهج التاريخي عند الشهرستاني في كتابه الملل والنحلدكتوراه21702000

حسن مجيد العبيديسعدية كريم مهدي الخواجةالعوامل األخالقية وآثارها في قيام الدولة وسقوطها عند الفارابيماجستير21712000



وليد غفوري البدريخالد عبد الكريم عبد الرزاقالبعد الزماني والمكاني لمواضع القرى والبلدان في القرآن الكريمماجستير21722003

الجوانب النفسية عند ابن سيناماجستير21731999
عبد الرحمن حامد عماد 

الحمداني
حسن مجيد العبيدي

ماجستير21742001

رسالة في التاريخ العظيمي لمؤلفه محمد بن علي بن محمد بن أحمد نزار 

/ هـ 483التنوخي الحلي المعروف بالعظيمي، أبو عبد هللا، مؤرخ ولد 

م1138/ هـ 532م وكان حيا في 1090

حمودي زين الدينخضير مرزوك حسين الجنابي

ماجستير21751999
األسس الفلسفية األخالقية للتربية عند مسكويه في ضوء كتابه تهذيب 

األخالق
عجيل نعيم جابر

مجيد مخلف طراد 

الدليمي

ماجستير21761999
وسائل اإلثبات أمام القضاء اإلسالمي منذ البعثة حتى نهاية العصر 

العباسي
رشيد عبد هللا الجميليعبد الرحيم حاتم حسن

أحمد محمد علي الحديثيالحرية والمسؤولية بين المعتزلة وفلسفة القانونماجستير21772000
حسام محي الدين 

اآللوسي

محمد سعيد رضانجيبة عبد الفتاح الراويمواقف اليهود من أنبيائهم من خالل آيات القرآن الكريمماجستير21781999

محي هالل السرحانقحطان حمدي محمد التكريتيأهمية كتب المثال في دراسة الرواية التاريخيةماجستير21792002

عصام عبد الغفور النعيميم1945 - 1868البحرينية - العالقات السياسية القطرية ماجستير21802002
نشأت كامل محمد 

العاني

نائل حنونعادل إسماعيل كاشف الغطاءالنظام القانوني للملكية في القوانين العراقية القديمةماجستيرمجهول2181

محمد جاسم المشهدانيمحمد أيوب محمد شيرخانالعدالة وتطبيقاتها في العصر األمويماجستير21821999



دكتوراه21831999
أثر علوم الرياضيات عند العرب في المنطق الرقمي لعمل الحاسب 

اإلكترونية

السيد صاحب أحمد سلمان 

العكيدي

 حسين أمين وحسين 

هادي عويد

بهنام أبو الصوفعادل محسن ثامر الحاتمينظام الجرائم والعقوبات في قوانين العهد البابلي القديمدكتوراه21842003

ماجستير21852002
عقوبة جريمة الرشوة في قوانين حضارة بالد الرافدين والشريعة 

اإلسالمية السمحة مقارنة مع القوانين العراقية الحديثة
حسين محمد سليمان الجبوري

 عبد القادر الشيخلي 

وعباس زبون العبودي

ماجستير21862001
إسهامات العرب المسلمين في علم الحيوان من خالل مؤلفات الجاحظ 

والدميري
غانم هاشم السلطانيمولود حميد علي العران

أزهار جمعة مراد العبودي1958 - 1946موقف الحزب الوطني الديمقراطي من القضايا العربية ماجستير21872000
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

ماجستير21881999
-/ هـ 132)الموقف العربي من النفوذ الفارسي في العصر العباسي األول 

(م833/ هـ 218/ م 749
بسمان نوري كوان الجبوري

عبد القادر سلمان 

المعاضيدي

ماجستير21892001
مختصر تاريخ الخلفاء ألبي محمد إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن 

(هـ350- هـ 269)يحيى البغدادي المعروف بالخطبي 
نبيلة عبد المنعم داودسعاد ضمد حمود السوداني

نبيل نجممهند عبد هللا1922 - 1917العراق في الوثائق األمريكية ماجستير21902001

محمد جاسم المشهدانيلمى زكي حنظلالنظام المكتبي في العراق في العصر العباسيماجستير21912001

ثميرة كامل جبوريمعركة عين جالوت والنصر العربي اإلسالمي المؤزر على المغولدكتوراه21922003
عجمي محمود حطاب 

الجنابي

شايان كلكورد مصطفى الجاف1945 - 1933الحالة الصحية في المنطقة الشمالية ماجستير21932001
عماد عبد السالم 

رؤوف



ماجستير21942001
 - 1941مواقف نقابة المحامين العراقية من القضايا الوطنية والقومية 

1958
عبد الرزاق مطلك الفهدمجيد هداب هلهول السعدون

علي عبد شناوةعبد المولى حسين ادالي1897 - 1881تحديث طرابلس الغرب في عهد الوالي أحمد راسم باشا ماجستير21952003

طارق رفيق مصطفى1911موقف بريطانيا من أزمة أغادير ماجستير21962003
يقظان سعدون العامر 

الظالمي

منهج الواقدي في كتابه المغازيدكتوراه21972000
منصور محمد عبد هللا 

الضمادي
محمد جاسم المشهداني

الجهاد في القرآن الكريم وأثره في بناء الدولة العربية اإلسالميةماجستير21982002
حذيفة عبد الغفور مرعي 

الراوي
محمد سعيد رضا

جاسم محمد عباس جمعةالنظام القضائي في مصر في عصر الطولونيينماجستير21992000
عبد الهادي محمد 

عباس

ماجستير22002001
اإلجراءات التي اتخذتها الدولة العربية اإلسالمية لمقاومة الفرق الهدامة 

هـ232- هـ 132في العصر العباسي األول من 
عبد الرضا كامل محمدعصام سلمان ناجي الخشالي

ماجستير22012002
موقف الصحافة العراقية من حرب الفوكالند بين األرجنتين وبريطانيا 

1982عام 

عبد الحميد رشيد صالح 

المشهداني

حسن علي سبتي 

الفتالوي

دكتوراه22022000
الرعاية االجتماعية في الدولة العربية اإلسالمية حنى نهاية الدولة األموية 

هـ132
عبد الرضا كامل محمدأحالم محسن حسين

فاطمة حسين سلومي الربيعي1979 - 1968موقف جريدة الجمهورية من القضايا العربية ماجستير22031999
 لطفي جعفر فرج 

ولؤي مجيد حسن

لبيد إبراهيم العبيديأحمد عبد وظبان الجنابيافتراءات محمد سعيد العشماوي على التاريخ العربي اإلسالميدكتوراه22042002



أحمد عبد الرزاق أحمد البياتياألحوال االقتصادية لليمن في العصر العباسي األولماجستير22052002
صبري أحمد الفي 

الغريري

ماجستير22062003
إتحاف اخوان الصفا بنبز من أخبار الخلفا شهاب الدين أبو العباس أحمد 

هـ949- هـ 909بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
غانم هاشم السلطانيمحمد عباس عيدان الجميلي

1840 - 1811السياسة المصرية في جنوب شبه الجزيرة العربية ماجستير22072002
فضيلة حسن عبد الحسين 

الجبوري

حسن علي سبتي 

الفتالوي

نافع توفيق العبودستار جبار شكر الجنابيالبراء بن عازب سيرته ومروياته التاريخية في الكتب الستةماجستير22082002

ماجستير22092002
/ دراسة في األوضاع االقتصادية في الحجاز خالل القرن األول الهجري 

السابع الميالدي
خولة عيسى الفاضليمداح حسن حميد الحديثي

حسن كريم فتاح الجافأزهار قاسم حسوني1747 - 1736المقاومة العربية للغزو الفارسي في عهد نادر شاه ماجستير22101999

ماجستير22112001
الجوانب الحضارية عند البيروني في كتابه تحقيق ماللهند من مقولة 

مقبوية في العق أو مرذولة
نبيلة عبد المنعم داودأحمد حسن نعمة الموسوي

ماجستير22122002
خالفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وخالفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 

دراسة وتحقيق من كتاب البداية والنهاية البن كثير

طارق غفوري معروف 

السامرائي
بشار عواد معروف

دكتوراه22131999
 - 1939البالط الملكي العراقي في عهد الوصي على العرش عبد اإلله 

1953
طارق نافع الحمدانيحسن صالح مهدي المياح

ماجستير22142001
 - 1900الشريف أحمد اليرسوني وأثره السياسي في المغرب األقصى 

1925
طارق نافع الحمدانيوسن فاروق آدم بيدوايد

1967 - 1945المصرية - العالقات السياسية األردنية ماجستير22152002
زياد طارق عبد خليل 

السامرائي
صبري فالح الحمدي



دكتوراه22162001
 - 1945الفكر القومي لدى األحزاب والحركات السياسية في العراق 

1958
غازي فيصل الراويفاضل محمد حسين البدراني

ماجستير22172000
 - 221الحياة االقتصادية واالجتماعية في مدينة سامراء العاصمة من 

هـ279

عبد الباسط مصطفى مجيد 

الرفاعي

عبد الرزاق أحمد 

وادي السامرائي

ماجستير22182002
 - 1920جريدة العراق وموقفها من األحداث والقضايا الوطنية والقومية 

1932
صباح مهدي رميضحسان ريكان خلف الدليمي

دكتوراه22192002
اإلسرائيلية وأثرها في احتالل إيران للجزر العربية - العالقات اإليرانية 

1979 - 1967الثالث 

جاسم إبراهيم صالح عبد هللا 

الحياني
عبد الزهرة الجوراني

1941 - 1932غروبة وردوده السياسي في العراق .دماجستير22202001
إحسان عبد الهادي سلمان 

النائب
مؤيد إبراهيم الونداوي

عماد أحمد الجواهريهالة محمد أحمد السامرائيمجلة عالم الغد دراسة فكرية سياسيةماجستير22212000

رشيد محمود العانيالحقيقة التاريخية لعالقة بني إسرائيل مع يهود الخزر والدونمماجستير22222000

 محمد جاسم 

المشهداني وأحمد 

نوري النعيمي

طارق نافع الحمدانيغسان كريم مجذاب الربيعي1958 - 1946دور سورية السياسي في جامعة الدول العربية ماجستير22231999

دكتوراه22242003
/ هـ 95 - 21)دور الفرسان العرب المسلمين في فتح المغرب وإسبانيا 

(م714 - 641
جاسم لطيف جاسم السامرائي

محمد بشير حسن 

راضي العامري

محمد جاسم المشهدانييحيى هاشم حمودي جلميرانالتاريخ والعولمةماجستير22252001

دكتوراه22262003
العمارة العربية اإلسالمية في العراق وأثرها في عمارة مصر في العصر 

العباسي

صباح محمود عبد اللطيف 

القاضي
غازي رجب محمد



عبد الرزاق مطلك الفهدعلي غانم حسين الحيالي1980 - 1948التغلغل اإلسرائيلي في إفريقيا دكتوراه22272001

ماجستير22281999
دراسة في تأهيل العراق للدخول  (1932 - 1920)العراق وعصبة األمم 

في عضوية المنظمة الدولية
محمد هليل الجابريإسراء طالب توفيق

ماجستير22292002

السيرة المرضية في )تاريخ الدولة اإلفراسيابية الوارد ضمن المخطوط 

هـ 1075شرح الفرضية تأليف عبد علي بن رحمة الحويزي المتوفى سنة 

(م1664/ 

طارق نافع الحمدانيسعدون جاسم محمد الجزائري

بهاء خليل الطائي(هـ132 - 41)الحالة الفكرية في مصر ماجستير22302001
عاطف عباس حمودي 

القيسي

ماجستير22312002
المظاهر الحضارية واالجتماعية في بغداد من خالل منمنمات يحيى 

الواسطي حتى نهاية الخالفة العباسية
غازي رجب محمدندى أحمد فؤاد العزاوي

دكتوراه22322002
 دراسة تاريخية في 1958 - 1953العراق في عهد الملك فيصل الثاني 

ضوء الوثائق التاريخية
سالم هاشم عباس أبو دلة

عبد المجيد كامل 

التكريتي

ماجستير22332003
 - 1909صحيفة صدى بابل مصدرا تاريخيا لدراسة التاريخ الحديث 

1914
طارق نافع الحمدانيميثم علي نافع المولى

إبراهيم خلف العبيديجمال محمد حسن1978 - 1945الصراع الدولي حول القرن اإلفريقي ماجستير22341999

غانم محمد رميضليزان زرار فتح هللا1944 - 1876عبد العزيز الثعالبي نشاطه السياسي والفكري ماجستير22352000

ماجستير22362000
التغلغل الصهيوني في تركيا وأثره في األمن القومي العربي حتى عام 

1967
محمد طارق فخري البياتي

نشأت كامل محمد 

العاني

امتثال كاظم سرحان1902 - 1833دبي نشأتها وتطورها ماجستير22372000
خيرية عبد الصاحب 

وادي العنزي



طاهر خلف البكاءكامل علي مسعود الويبة1911 - 1882اإلدارة العثمانية في والية طرابلس الغرب ماجستير22382002

ماجستير22392003
 دراسة وتحقيق من كتاب 330 - 227شعراء الدولة العباسية من ص

هـ749 - 700مسالك األبصار في ممالك المصار البن فضل هللا العمري 
رشيد العبيديحسين مالو السامرائي

سوري ياسين حسين الهيتيتطور موارد بيت المال للدولة العربية اإلسالمية في العصر األمويماجستير22402000

 محمد فضيل الكبيسي 

وصبحي فندي خضر 

الكبيسي

صباح إبراهيم الشيخليسهلة علوان جوادالمكتبات اإلسالمية في األندلسدكتوراه22412001

هـ241 - 164مرويات السيرة النبوية في مسند اإلمام أحمد بن حنبل ماجستير22422002
عبد الوهاب شاحوذ جبير 

الجبوري

عبد الرحمن عبد 

الكريم العاني

عادل طارق كوان الجبوريم1340 - 1286/ هـ 741 - 685جهاد بني مرين في األندلس ماجستير22431999
خليل إبراهيم ثامر 

الكبيسي

م247- هـ 132والة الدولة العباسية في الموصل ماجستير22442003
عبد الحسين فياض علوان 

المساري

عجمي محمود حطاب 

الجنابي

دكتوراه22452002
 - 1962موقف الصحافة العراقية من التطورات السياسية في اليمن 

1967
طارق نافع الحمدانيفاطمة حسين سلومي الربيعي

يحيى حمود عبد هللا الكبيسيعيسى بن موسى العباسي ودوره في الحياة السياسيةماجستير22462000
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

ماجستير22472002

الربع الثاني من التبيان لبدية البيان عن موت األعيان البن ناصر الدين 

 777شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد القيسي الدمشقي 

هـ842- 

إسماعيل عبد الرحمن نجم 

الدين الكوراني
دريد عبد القادر نوري



ليث نعمة موسى الخفاجي1958 - 1945جريدة البالد ومواقفها من القضايا العربية ماجستير22482003
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

ماجستير22492002
بنو بويه من خالل كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار ألبي العباس 

هـ749 - 700أحمد بن يحيى بن فضل هللا العمري 
عمر علي حسين العيساوي

حسام الدين أحمد 

محمود األسعد

1967 - 1914الحياة الفكرية في البحرين ماجستير22502000
إبراهيم صيهود عبد السيد 

األنصاري
مفيد كاصد الزيدي

دكتوراه22511999
هـ في كتابه 816منهج وموارد السيد الشريف الجرجاني المتوفى 

التعريفات
محمود عبد هللا العبيديخضر عواد العلي العكل

إتحاد اإلمارات العربية النشأة والتطوردكتوراه22522000
خضير سطم مكحول 

المعاضيدي

عبد المجيد عبد الحميد 

العاني

قيس كاظم حاج سبع الجنابيأثر الشعر في تدوين األحداث التاريخية خالل العصر األمويدكتوراه22532002
عبد الخضر جاسم 

حمادي

ماجستير22541999
نخبة بهجة الزمان بعمارة مكة لملوك بني عثمان تأليف جار هللا بن عبد 

هـ954العزيز بن فهد الهاشمي المكي الشافعي المتوفى 
قيس كاظم حاج سبع الجنابي

مزاحم علي عشيش 

البعاج

1948جميل مردم ودوره السياسي والدبلوماسي حتى عام ماجستير22552002
عبد السالم متعب عيدان 

الربيعي

عبد األمير محسن 

جبار األسدي

عدنان عبد الباقي اللعيبي1960 - 1917جون فيلبي ودوره السياسي في شبه الجزيرة العربية دكتوراه22562001
نشأت كامل محمد 

العاني

محمد كامل الربيعيعيد حمد نصيف جاسم الدليميصحيفة العروة الوثقىماجستير22572003

عدنان علي الفراجيليث عبد الوهاب مهدي الحياليالصالت الفكرية بين بغداد والحجاز في القرنين الثاني والثالث للهجرةماجستير22582002



مفيد كاصد الزيديخالد عبد نمال الدليمي1973 - 1928االمتيازات النفطية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ماجستير22592000

موفق هادي سالم الدفاعي1958 - 1951السياسة األردنية الخارجية ماجستير22602002
سهيل صبحي 

الخزرجي

غانم هاشم السلطانيأحمد نايف السعدونالتحوالت االقتصادية واإلصالحات اإلدارية في العهد الراشديماجستير22612002

م660/ هـ 40أثر السياسة السلمية للعرب في نشر الدعوة اإلسالمية حتى ماجستير22622002
جالل جميل سلمان جار هللا 

الدليمي
عبد األمير دكسن

دكتوراه22632001
الموارد التاريخية لإلمام تقي الدين الفاسي الحسني المكي في كتابه العقد 

الثمين في تاريخ البلد األمين
موفق عليوي خضير الجواري

مزاحم علي عشيش 

البعاج

سعاد إنعام عالء الدينمنهج أبي زرعة الدمشقي في كتابه التاريخماجستير22642001
قحطان عبد الستار 

الحديثي

ماجستير22651999
 - 749/ هـ 343 - 132نشاط المرأة في العراق في العصر العباسي 

م945

إيمان حسن عبد الحسين 

الجبوري
محمد مفيد آل ياسين

ماجستير22662001
ظهور األتابكيات في العصر السلجوقي وعالقتها السياسية مع الخالفة 

العباسية
رشيد عبد هللا الجميليكريم علي فليح المجمعي

ماجستير22672003
األوضاع السياسية لمملكة حلب في العصر األيوبي حتى الغزو المغولي 

لبالد الشام
رشيد عبد هللا الجميليياسين أحمد عرسان الجميلي

ماجستير22681998
 -1941سياسة إيران الخارجية تجاه البحرين في عهد محمد رضا بهلوي 

م1979 

نعمان الهيمص كعيد هزاع 

الشجيري
محمد كامل الربيعي

ماجستير22692000
م 799- م 744/ هـ 138- هـ 128اإلمام موسى الكاظم عليه السالم 

سيرته ومكانته العلمية

مهدي عبد الحميد حسين مهدي 

البدري
محمد جاسم المشهداني



ماجستير22702001
الحياة االجتماعية في الموصل في كتاب التاريخ الباهر في الدولة األتابكية 

في الموصل  البن األثير
نافع توفيق العبودحسين علي عبد موسى

رشيد عبد هللا الجميليطارق عودة مري التميميهـ668- هـ  502طرابلس الشام من االحتالل الصليبي إلى التحرير ماجستير22712000

عدنان علي الفراجييوسف خضير أحمد الدليميالرحلة في طلب الحديث وأثرها في تدوين السيرةماجستير22722001

ماجستير22732003
/ هـ 656 - 422التأثير الحضاري العربي اإلسالمي في شرق إفريقيا 

م1258 - 1129
محمد جاسم المشهدانيمحمد علي عمر الخويلدي

عالء جابر موسى اليعقوبي1956توفيق أبو الهدى ودوره في السياسة األردنية حتى عام ماجستير22742002
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

إبراهيم سعيد البيضانينادية صبيح مشتت الكرعاني1958 - 1949موقف حزب االستقالل العراقي من القضايا العربية ماجستير22752000

عماد أحمد الجواهريإبراهيم محي عبود السامرائيملكية األراضي في العراقماجستير22762001

عدنان عبد الباقي اللعيبي1958 - 1946النهج القومي لصحف المعارضة القومية في العراق ماجستير22771998
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

أحمد جاسم إبراهيم الشمري في الصحافة العراقية1934اليمنية ومعاهدة - الحرب السعودية ماجستير22782001
عبد الرزاق خلف 

خميس الزيدي

إبراهيم سعيد البيضانيعلي شخير نفل العتبي1961 - 1943الحركة الوطنية في لبنان من ماجستير22792003

محمد جاسم المشهدانيهمسة عدنان إبراهيم النقشبنديالمرويات التاريخية في مصنف ابن أبي شيبةماجستير22802001



طارق نافع الحمدانييونس نوري الشكرجي في الصحافة العراقية1967العدوان الصهيوني على العرب دكتوراه22811998

ماجستير22822003
سكردان السلطان البن أبي حجلة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى 

م1374/ هـ 726- م 1324/ هـ 725
عبد األمير دكسنعبد الرضا عباس عبد الرحمن

غانم هاشم السلطانيساجدة محمود جاسم المقداديهـ447هـ إلى 132الخدمات االجتماعية في الدولة العربية اإلسالمية من ماجستير22832002

سعد لطيف حمد ناصر1973موقف الصحافة العراقية من حرب تشرين ماجستير22842002
عبد األمير محسن 

جبار األسدي

طارق نافع الحمدانيحسن صالح مهدي المياح1929 - 1875جلبريت كاليتن ودوره في السياسة العربية ماجستير22851996

ماجستير22861998
تاريخ الدولة العربية اإلسالمية من خالل الشعارات على النقود دراسة في 

م1258/ هـ 656التاريخ السياسي واإلعالمي حتى 

بشرى عبد الصاحب عبد 

النجدي
محمد باقر الحسيني

ماجستير22872003
الشرطة في األندلس منذ الفتح حتى سقوط الخالفة األموية في األندلس 

م1031 - 711/ هـ 422 - 92
مهند أحمد عبد محسن العزاوي

إبراهيم ياس خضير 

الدوري

ماجستير22882000
التنظيمات العسكرية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية في مصر أبان 

حكم صالح الدين األيوبي
رشيد عبد هللا الجميليخالد كلي عبد العكيلي

م15- 13/ هـ 9- هـ 7التنظيمات اإلدارية في اليمن للمدة من القرن دكتوراه22892001
عبد الكريم محمد حسن ناجي 

األمير
مرتضى حسن النقيب

أحمد جودة جبار1871 - 1820السياسة البريطانية تجاه البحرين ماجستير22902002
نشأت كامل محمد 

العاني

ماجستير22912001
المراجع البيبلوغرافية وأهميتها في دراسة التاريخ العربي اإلسالمي من 

خالل دراسات طاش كبرى زادة، حاجي خليفة، إسماعيل باشا البغدادي
رعد ناجي عبود المحمدي

محمد عبود حسن 

الزبيدي



1970 - 1952السوفييتي على مصر - الصراع األمريكي دكتوراه22921998
سالم محمد علي حمزة سعيد 

األسدي
محمد حسن المياح

نوار علي أحمد السراجمدن الرصافة في العصرين األموي والعباسيماجستير22931999
إبراهيم ياس خضير 

الدوري

مكانة العرب في التراث والتاريخ العربي اإلسالميماجستير22942001
عبد الرحمن إبراهيم حمد 

الغنطوسي
محمد جاسم المشهداني

ماجستير22952003
مملكة صفد في عهد المماليك دراسة في تنظيماتها اإلدارية وحياتها 

م1516/ هـ 922- م 1266/ هـ 664االجتماعية والفكرية من سنة 

لطيف جاسم عبد هللا أبو الهيل 

الوائلي
عطا سلمان جاسم

محمود تركي اللهيبيقاسم محمود راضي الجبوريعمال الرسول صلى هللا عليه وسلمماجستير22962002

نافع توفيق العبودقاسم جبر حسن السودانيالحياة االجتماعية في بالد الشام من خالل كتب البلدانيين العربدكتوراه22972003

قصي فخري شهاب الجميليم1983 - 1960السنغالية - العالقات الموريتانية ماجستير22982001
خيرية عبد الصاحب 

وادي العنزي

عبد هللا محمد عبد هللا التكريتي1962 - 1954موقف الصحافة العراقية من ثورة الجزائر من ماجستير22992001
ماهر إسماعيل 

الجعفري

زهراء مالك فرحان العانيالظواهر الجغرافية عند المؤرخ ابن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهايةماجستير23001999
مزاحم علي عشيش 

البعاج

دكتوراه23012003
 دراسة 1958 - 1945دور لبنان السياسي في جامعة الدول العربية 

تاريخية

إبراهيم صيهود عبد السيد 

األنصاري
محمد المياح

حيدر خضير رشيد الدليميالوعي القومي حتى نهاية العصر األمويماجستير23022000
عاصم إسماعيل كنعان 

العباسي



قيس عواد كريم الكبيسيالتطورات التاريخية لمدرسة غرناطة األصوليةماجستير23032000
كريم عجيل حسين 

الجبان

غانم محمد رميضفضيلة إسماعيل رحيم الجنابي1934 - 1881أثر جامع الزيتونة في الحياة السياسية والفكري بتونس ماجستير23042000

ماجستير23052002
الصناعات والحروف في الساحل الغربي للخليج العربي في عصور 

االزدهار اإلسالمي
لبيد إبراهيم العبيديهيام مرزة نور الياسري

طارق نافع الحمدانيوعد سعيد العباجي1914 - 1834التبشير وتوجيهاته في والية الموصل ماجستير23062000

ماجستير23071999
 - 290) (البليار)الحركة الفكرية العربية اإلسالمية في الجزائر الشرقية 

(م1287 - 903/ هـ 686
مالك برجس الراوي

كريم عجيل حسين 

الجبان

طارق نافع الحمدانيحسيب زامل لفتةالحياة التربوية والتعليمية في ظل دولة المشعشعين في األحوازماجستير23082002

عدنان علي الفراجيعماد علي الفهداويهـ2، 1الحياة الفكرية في مدينة الطائف في القرنين ماجستير23092002

طارق نافع الحمدانيطالب بحر فياض البدراني1989 - 1953التسلح اإليراني وأثره على أمن الخليج العربي دكتوراه23101999

دكتوراه23112000
األهمية االستراتيجية للجزر اليمينية في البحر األحمر وخليج عدن 

1945 - 1973
طارق نافع الحمدانيعبد هللا محمد علي نجاد

محمود عطا هللا عسكر في العراق1958 تموز 14موقف حكومات حلف بغداد من ثورة ماجستير23122003
نوري عبد الحميد 

خليل العاني

محمد جاسم المشهدانيسحر جاسم حسن العزيموارد البالذري في كتابه فتوح البلدانماجستير23132003



رحمن حسين علي إبراهيمالدور التاريخي للصحابة في بالد الشامماجستير23142002
عبد الرحمن عبد 

الكريم العاني

دكتوراه23152002
التوافق التاريخي بين الحركتين الصليبية والصهيونية دراسة تاريخية 

مقارنة
محمد عبدة حتاملةمحمد سالمة العاصي

دكتوراه23161997
 دراسة عسكرية 1967 - 1946المؤسسة العسكرية األردنية وتطورها 

سياسية
طارق نافع الحمدانيبسام عبيد مفرح قاقيش

ماجستير23172001
 في الجنوب اليمني واتعكاساتها السياسية حتى 1963ثورة ردفان 

االستقالل
صباح مهدي رميضدحام علي خضير السعدي

ماجستير23182000
المرويات التاريخية عند الطبري في تاريخ الرسل والملوك في العصر 

األموي دراسة تحليلية نقدية
رشيد لطيف إبراهيم الحشماوي

صبري أحمد الفي 

الغريري

محمد تركي عطية العنزيالدولة السبأية في اليمن نشأتها وتطورهاماجستير23192002
طالب منعم حبيب 

الشمري

ياسين أحمد صالح الدليميالموحدين- تطور الدراسات الفلسفية في دولتي المرابطين ماجستير23202003
شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

علي ناصر حسينرزاق كردي حسين العابدي1921 - 1914كربالء في سنوات االحتالل البريطاني  ماجستير23212002

محمد كامل الربيعيإلهام أحمد عبد الحميد النائب1954 - 1949سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه سورية ماجستير23222002

رشيد عبد هللا الجميليأحمد علي صكر المشهدانيهـ648- هـ  570صيدا في العصر األيوبي ماجستير23232000

سعد حميد كنبش1980 - 1961األريتيرية - العالقات السودانية ماجستير23242002
خيرية عبد الصاحب 

وادي العنزي



ناجي حلبوت ساجتحاتم فزع شنيتردور المدن الفلسطينية في مقاومة الغزو الصليبيماجستير23252002

حارث سليمان الضاريحسن مال علي بكتاشمواقف العلماء من الخلفاء واألمراء في العصر العباسي األولماجستير23261996

غازي فيصل غديركريم حمزة سلمان الجبوري1966 - 1963التطورات السياسية في سورية ماجستير23272000

ماجستير23282003
دور تركيا في األحالف والتكتالت اإلقليمية وأثرها في أمن العراق واألمة 

1955 - 1937العربية 
محمد كامل الربيعيخليل جودة الخفاجي

ضياء كاظم العرادي1951 - 1946سياسة األردن الخارجية في عهد الملك عبد هللا ماجستير23292001
نشأت كامل محمد 

العاني

دكتوراه23302000
/ هـ 658 - 569الحياة االجتماعية في بالد الشام في العصر األيوبي 

م1260 - 1173
دريد عبد القادر نوريعبد المجيد غفور إبراهيم

ماجستير23312000
مختصر تاريخ الخلفاء لعالء الدين مغلطاي بن قلبخ بن عبد هللا البكشري 

هـ762الحنفي المتوفى 
آسيا كليبان علي بارح

عجمي محمود حطاب 

الجنابي

ماجستير23322001
 - 1971احتالل إيران للجزر العربية الثالث وموقف الصحافة العراقية 

1981
طارق نافع الحمدانيسعد ياسين يوسف

محمد خضير عباسالصحابة في خراسانماجستير23332002
قحطان عبد الستار 

الحديثي

ماجستير23342001
 (الفترة األموية في الشام واألندلس)مسالك األبصار في ممالك األمصار 

هـ749 - 700لإلمام ابن فض هللا العمري 
عارف عبد صايل الريشاوي

 عجمي محمود 

الجنابي وخالد أحمد 

المشهداني

حسين جغيل فيحان إبراهيمم1055 - 945/ هـ 447 - 334أسواق بغداد في حقبة التسلط البويهي دكتوراه23352001
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي



نمير سامي داود عريم1953 - 1945دور المملكة العربية السعودية في جامعة الدول العربية ماجستير23362001
عبد المجيد عبد الحميد 

العاني

خالد حسن جمعةحكيم مناور عالوي1958 - 1945االنتفاضات الوطنية في الصحافة العراقية ماجستير23371999

عبد الستار جبار البياتيحذيفة بن اليمان رضي هللا عنه ومروياته التاريخية في الكتب التسعةدكتوراه23382000
شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

ماجستير23392000
 17موقف الصحافة العراقية من مشروع الوحدة اإلتحادية التراثية ميثاق 

1963نيسان 
صادق جاسم صحن التميمي

عبد األمير محسن 

جبار األسدي

ماجستير23401995
تاريخ دولة الهند اإلسالمية من خالل نقودها العربية حتى القرن العاشر 

الهجري

صباح عبد الوهاب محمد 

الداهري
محمد باقر الحسيني

ماجستير23411999
النظام القضائي في الكوفة حتى نهاية العصر األموي مقارنة مع النظام 

الوضعي
غانم هاشم السلطانيمجيد نهاب هادي الغزالي

ماجستير23422000
موقف السلطة التشريعية من القضايا االقتصادية في عهد الملك غازي 

م1939 - 1933
فواز حماد محمود العيثاوي

حنان عبد الكريم 

اآللوسي

ماجستير23432002
 تشرين 18/ شباط 9سياسة العراق الداخلية من خالل جريدة الجماهير 

1963الثاني 
عبد الزهرة الجورانيليث محمود شكر

ماجستير23442003
 واالجتياح 1975التطورات السياسية في لبنان في ضوء أزمة عام 

1982الصهيوني 

هيثم عبد الحميد حسين 

السامرائي
خالد حسن جمعة

مهدي صالح السامرائيسهى مخلف محمود العانيالحفاظ على البيئة من التلوث في التراث العربي اإلسالميماجستير23452000

طارق نافع الحمدانيمثنى عدنان قاسم الصعب1939 - 1869المؤثرات الثقافية للعراق في أقطار الخليج العربي ماجستير23462002



ماجستير23472000
روضة األخبار في ذكر أفراد األخيار تأليف ياسين بن خير هللا الخطيب 

العمري
علي وليد عبد الرحمن الدوري

عماد عبد السالم 

رؤوف

دكتوراه23482001
القضاء والمراكز العلمية في بيت المقدس خالل القرون الستة األولى من 

الهجرة

صبيح عبد اللطيف عبد هللا 

العوراثني النابلسي

مزاحم علي عشيش 

البعاج

ماجستير23492003
م دراسة 1517/ هـ 923- م 1263/ هـ 662حمص في عهد المماليك 

في أوضاعها السياسية واالجتماعية والفكرية واالقتصادية
محمد كامل الربيعيحسين كاظم خيون التميمي

ماجستيرمجهول2350
المرويات التاريخية في عهد خالفة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 

رضي هللا عنهما من خالل كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري
غانم هاشم السلطانيهشام إسماعيل مغير الدليمي

ماجستير23512002
عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان من خالل كتاب البداية والنهاية البن 

كثير
بشار عواد معروفمحمد سرمد محمود القيسي

صباح مجيد حميد العبدلي1954 - 1941موقف بريطانيا من التطورات السياسية في سوريا دكتوراه23522001
عبد المجيد عبد الحميد 

العاني

طارق نافع الحمدانيمحمد خلف محمود العيثاوي1967العراق وحرب الخامس من حزيران عام ماجستير23532000

محمد جاسم المشهدانيصالح كريم ياسين العلوياإلمام علي الهادي سيرته ومكانته العلميةماجستير23542000

محمد جاسم المشهدانيفؤاد محسن حماش الراويالجهاد في الفكر العربي اإلسالمي دراسة تاريخيةدكتوراه23552003

ماجستير23562002
 1958 - 1945دور المفكرين العراقيين بالحياة السياسية في العراق 

دراسة تاريخية
عبد هللا الجورانيمرفت وليد جاسم الدراجي

ماجستير23571999
 - 1876)العرب والجامعة اإلسالمية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 

(م1909
خالد حسن جمعةصباح مجيد حميد العبدلي



ماجستير23582002
الهجرات األجنبية إلى منطقة الخليج العربي وأثرها في تغيير الهوية 

القومية العربي

محمود عبد هللا حمادي 

المشهداني
محمد كامل الربيعي

محمد جاسم المشهدانيجعفر حسين فليح حنوشجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ودوره في الدعوة اإلسالميةماجستير23592003

سعدي يونس زاير السوداني في الصحافة العراقية1948وثبة كانون الثاني الوطنية ماجستير23601998
عبد الرزاق محمود 

الدليمي

عبد األمير دكسنخليف عبود كرحوت الطائيالمضمون االقتصادي للمعاهدات في صدر اإلسالمدكتوراه23612003

ماجستير23622000
-710/  هـ138-91جهود والة األندلس العسكرية خلف جبال البرتات 

م755
تركي علي محمود العزاوي

عبد الجليل عبد الرضا 

الراشد

دكتوراه23631997
تخطيط المدن في المغرب العربي دراسة تراثية حتى مطلع القرن الرابع 

الهجري
خالص حسني األشعبإياد عاشور حمزة الطائي

محمد كامل الربيعيأحالم أحمد عبد هللا العبايجي1914-1980الصحافة العراقية في عهد الدستوري العثماني ماجستير23641989

ماجستير23652000
-1057/ هـ1247-1026أحوال العراق االقتصادية على عهد المماليك 

م1831
شيماء جسام عبد الدليمي

عماد عبد السالم 

رؤوف

ماجستير23662000
اليونان )مفهوم البطولة في التراث العربي االسالمي واألمم األخرى 

(والرومان
محمد جاسم المشهدانيعبد هللا علي إسكندر

ماجستير23671998
وثائق البالط الملكي مصدر لدراسة تاريخ العراق في عهد الملك فيصل 

األول
سالم هاشم عباس أبو دلة

فيصل عبد الجبار عبد 

علي

دكتوراه23681998
-1250/ هـ 922-648نقود المماليك في مصر والشام سياسيا وإعالميا 

م1517
محمد باقر الحسينيشفيق مهدي الحداد



دكتوراه23691995
المقاومة العسكرية اإلسالمية للغزو المقولي حتى سقوط الدولة 

م1231-1219/هـ628-616الخوارزمية 
صبحي ناظم توفيق

عماد عبد السالم 

رؤؤف

صالح محمد مطلك الفهداويهـ334/هـ132العالقات السياسية للخالفة العباسية مع مصر والمغرب ماجستير23702003
عبد الهادي محمد 

عباس

عناد غزوانهيفاء عباس مهدي العامريهـ227/هـ132األصول التاريخية للنقد األدبي عند الخلفاء العباسيين ماجستير23711998

دكتوراه23721997
مظاهر األلفة والمودة في التراث العربي حتى نهاية القرن السادس 

الهجري
عادل كامل اآللوسي

عزي محمد شفيق 

الصالحي

حسين أحمد سلمانعبد الحسين شندل عيسىالجريمة االقتصادية في القوانين العراقية القديمة والشريعة اإلسالميةماجستير23732003

صباح عبد الرحمن الزنكنة1958-1945اإليرانية - العالقات العراقية  ماجستير23741998
أسعد محمد زيدان 

الجواري

م1959سعيد غزاز ودوره في سياسة العراق حتى عام ماجستير23751999
عبد الرحمن إدريس صالح 

البياتي

عالء جاسم محمد 

الحربي

ماجستير23761998
مشكلة النفط خالل عهد مصدق دراسة تاريخية مقارنه مع تأميم النفط في 

1972العراق عام 
ناظم مخلف مطني العواد

محمد كامل محمد عبد 

الرحمن

محمد جاسم المشهدانيفاضل محمد عواد الكبيسياالستشراق في مؤلفات فيليب حتى عصر النبوة والخالفة الراشدةدكتوراه23772001

ماجستير23782001
خالفة عمر بن عبد العزيز دراسة وتحقيق من كتاب البداية والنهاية البن 

كثير

عبد المجيد ناصر محمود 

الخطيب الكبيسي
بشار عواد معروف

ماجستير23792002
السياسة الغربية والمشاريع الوحدوية وموقف الصحافة العراقية منها 

1955 - 1958
سيناء صالح مهدي

سهيل صبحي 

الخزرجي



ماجستير23801998
اإلمام علي زين العابدين بن اإلمام الحسين عليهما السالم سيرته ومكانته 

العلمية
خاشع المعاضيديصالح جبار عبود القريشي

ماجستير23811999
/ هـ 656 - 132اإلسالم في أقطار الشرق األقصى في العصر العباسي 

م1258 - 749
عايد خليل عبيد الحيالي

حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

حسن عيسى الحكيمعبد العظيم عباس نصارالحسبة في العصر العباسي وقانون إدارة البلدياتماجستير23822002

الحياة العلمية في البصرة خالل القرن األول الهجريماجستير23832001
حكمت سعدون سرهيد 

الغريري
عبد الرضا كامل محمد

دكتوراه23841998
أثر المرأة في رواية الحديث النبوي الشريف حتى نهاية القرن الثاني 

الهجري

صباح عبد الوهاب محمد 

الداهري

عبد القادر سلمان 

المعاضيدي

ماجستير23852003
كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجداداهم 

هـ409لمؤلفه عبد الغني بن سعيد األزدي المتوفى 
بشار عواد معروفقيس عبد إسماعيل التميمي

محمد جاسم المشهدانيبادع علوان بهلول الجبوريدور العراقيين في فتوح المشرقماجستير23862002

علي ناصر حسيننوري نايف الزكمموقف العراق من مشروع روجرز األمريكيماجستير23871998

صباح إبراهيم الشيخليعبد ضمد شاهر الركابيصناعة المنسوجات في العراق خالل العصر العباسيماجستير23881996

ماجستير23891999
التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي الغربي 

وعهد الخالفة الراشدة
كنعان ياسين العاني

 مصلح حسن الحديثي 

وبشير مهدي الكبيسي

ماجستير23901996
الوقائع العراقية مصدر لدراسة تاريخ العراق الحديث في عهد الملك 

م1933- م 1921فيصل األول 
طالب رجب خطابأحالم محمد أحمد الشالجي



شهريار قادر رضا الجاف1963 - 1953العالقات السياسية العراقية األردنية ماجستير23912001
نشأت كامل محمد 

العاني

عبد الكريم محمد حسنالتنظيمات اإلدارية في اليمن في القرنين الخامس والسادس الهجريينماجستير23921998
عبد القادر سلمان 

المعاضيدي

دكتوراه23932001
للقرون الثالثة األولى )مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية 

(الهجرية
إبراهيم أمين عزيز الجاف

 فاروق عبد الرزاق 

اآللوسي وصبحي 

جاسم السامرائي

ماجستير23942003
 في الصحافة 1971 - 1968االنسحاب البريطاني من الخليج العربي 

العراقية
علي عويد حيال العباددي

عبد األمير محسن 

جبار األسدي

طارق نافع الحمدانيهيثم علوان مصطفى العزيم1972 - 1949المشكلة الكشميرية والصراع الباكستاني الهندي حولها دكتوراه23951997

ماجستير23962003

نصائح القضاة وهداية الوالة إلى طريق العدل والنجاة من األدب والوعظ 

والتصوف والحديث النبوي وغير ذلك لمؤلف مجهول دراسة وتحقيق 

ص(57 - 1)القسم األول 

عبد الناصر عبد الرحمن 

إسماعيل العبيدي

 محي هالل السرحان 

ومحمد جاسم الحديثي

ماجستير23971996
 في 1952اإلجراءات الحكومية لمعالجة انتفاضة تشرين الثاني عام 

العراق
مؤيد إبراهيم الونداويمحمد حمدي صالح الجعفري

دكتوراه23981998
 - 652/ هـ 857 - 32المحاوالت العربية واإلسالمية لفتح القسطنطينية 

م1453
شكري محمود نديمطلعت نوري علي

الفكر الجغرافي عند الفالسفة المسلمين من الكندي حتى ابن سيناماجستير23991999
زهير عبد المجيد جاسم 

الخواجة
حسن مجيد العبيدي

 خضير عباسF694+نبيلإنجازات العلماء العرب المسلمين في الفيزياءماجستير24001999
عبد الجبار ناجي 

الياسري



حسن مجيد العبيديخديجة أنيس الحريريالفكر االجتماعي عند ابن رشددكتوراه24011999

هاشم يحيى المالحعبد الرافع جاسم النعيميالرؤية القرآنية للملكيةماجستير24021999

تاريخ المسرح العربي في القرن التاسع عشر بين النظرية والتطبيقدكتوراه24031997
ميسون عبد الرزاق أحمد 

البياتي
عناد غزوان

رشيد عبد هللا الجميليحسن إبراهيم عطيةالقضاة والوالة في حلب من التحرير وحتى نهاية القرن الرابع الهجريماجستير24042003

صابر ميشيل خرابالقصص القرآني مصدر من مصادر التاريخدكتوراه24051999
عبد الرحمن عبد 

الكريم العاني

دكتوراه24062002
أثر الملكية على األوضاع السياسية عند العرب قبل اإلسالم والموقف 

القرآني
هاشم يحيى المالحعبد الرافع جاسم النعيمي

ماجستير24072002
المصطلحات االقتصادية في كتب التاريخ والتراث عند المسلمين في 

العصر األموي
عبد األمير دكسنقاسم علي جاسم القسام

عبد العزيز حميد صالحفؤاد عبد الغني محمد الشميريالمسكوكات األيوبية بالمتحف العراقيدكتوراه24082003

توزيع الموارد المالية في العهد النبوي والخلفاء الراشدينماجستير24092000
عذراء عبد هللا عبد الجليل 

الحديثي
لبيد إبراهيم العبيدي

محمد جاسم المشهدانيرجاء مراد عبد القادر الشاويحقوق اإلنسان في الفكر العربي اإلسالمي والفكر العالميدكتوراه24101999

فاضل عباس الحسبرشيد أحمد مختار فريد العباسيأفكار العز بن عبد السالم االقتصاديةماجستير24112000



دكتوراه24121998
المفهوم العربي لبناء المدن والعواصم وحركتها في العصر العربي 

م1258/ هـ 656اإلسالمي حتى سنة 
خالص حسني األشعبشهاب حمد شيحان الدليمي

ماجستير24132000
موقف السلطة التشريعية  في العراق من القضايا االقتصادية في عهد 

م1933 - 1921الملك فيصل األول 
كمال مظهر أحمدزينب منعم كريم العزاوي

نافع توفيق العبودواثق محمد نذير الغالميالنظام القضائي في المشرق في العصر اإلسالميماجستير24142001

إبراهيم هالل محمد اليونسآراء اإلمام مالك رضي هللا عنه االقتصادية والمالية من خالل كتابه الموطأدكتوراه24152001
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

مرويات عبد هللا بن مسعود التاريخية في صحيحي البخاري ومسلمماجستيرمجهول2416
عبد هللا علي عبد الحميد 

الجنابي

عاصم إسماعيل كنعان 

العباسي

المالمح األساسية في الفكر االقتصادي اإلسالميماجستير24171995
عبد الموجود عبد اللطيف 

الصميدعي
فاضل عباس الحسب

ناظم ظاهر المدغشسياسة الرسول صلى هللا عليه وسلم الخارجية بعد صلح الحديبيةماجستير24182002
حمدان عبد المجيد 

الكبيسي

هيثم شعوبي إبراهيمم950/ هـ 339محمد أبو نصر الفارابي حياته ورسائله الموسيقية ماجستير24191998
عجمي محمود حطاب 

الجنابي

دكتوراه24202003
الجوانب المالية واالقتصادية في كتاب مآثر اإلنافة في معالم الخالفة 

للقلقشندي

عبد الباسط مصطفى مجيد 

الرفاعي

عبد الرزاق أحمد 

وادي السامرائي

عبد هللا عبد الجليل الحديثيالمسؤولية الجنائية في التاريخدكتوراه24212001
مصطفى إبراهيم 

الزلمي

ماجستير24222001
التطورات االقتصادية التي أحدثها اإلسالم في شبه جزيرة العرب حتى 

نهاية العصر الراشدي

محمد عبد النافع مصطفى 

الغالمي
خولة عيسى الفاضلي



مزبان خليل إبراهيمفؤاد محسن حماش الراويأثر العقيدة والفكر اإلسالمي في مواجهة الفكر الغربيماجستير24232001

دكتوراه24242002
أهمية الشعر في تدوين األحداث التاريخية من صدر الإلسالم إلى سنة 

هـ41
محمد حسين جاسب الطرفي

 نافع توفيق العبود 

وعباس محمد رضا

جاسم محمد راشد العيساويالمرويات التاريخية في سنن اإلمام الدارميدكتوراه24251998
محمد رضا حسن 

الدجيلي

ماجستير24262000
لمحات األنوار ونفحات األزهار في فضائل القرآن الكريم ألبي القاسم 

هـ619محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي المالحي المتوفى 

محمد عبد الكريم كاظم 

الراضي العزاوي

صالح مهدي عباس 

الخضيري

عبد هادي فريح القيسيأخبار نوح عليه السالم وقصته في القرآن الكريمماجستير24272000

 شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي وهاشم 

عبد ياسين المشهداني

دكتوراه24282003
أثر الفكر العربي اإلسالمي في تدوين القانون الدولي العام دراسة تحليلة 

مقارنة من خالل حركة التدوين في العصر العباسي
كاظم نجم طوفان الخالدي

 مصلح حسن أحمد 

الحديثي ومصطفى 

إبراهيم الزلمي

خضير عباس الجميليعلي ياسين المشهدانيالشخصية اليهودية في الرواية التاريخية العربية اإلسالميةماجستير24292002

ماجستير24302003
مباهج الفكر ومناهج العبر لمحمد بن إبراهيم بن يحيى جمال الدين الكتبي 

م القسم النباتي1318 - 1234/ هـ 718 - 632المعروف بالوطواط 
نبيلة عبد المنعم داودناصر حسين أحمد

دكتوراه24311998
جابر بن حيان منهجه العلمي وفلسفته ودوره في تقدم علم الكيمياء عند 

العرب
نبيلة عبد المنعم داودمهدي موسى العالق

إدهام محمد حنشالمصطلح الفني في الخط العربي تاريخه ومعجمتهدكتوراه24321998
عبد الوهاب محمد 

علي إلياس العدواني



دكتوراه24331998
الفلسفة التربوية بين الغزالي وجون ديوي في ضوء رؤيتهما للطبيعة 

اإلنسانية
كفاح يحيى صالح العسكري

ماهر إسماعيل 

الجعفري

خليل إبراهيم صالحمها موسى الصايغالتطور التاريخي للنظام الفرنسي الحديث والمعاصردكتوراه24341999

محمد كامل الربيعيعلي غانم حسين الحيالي1945 - 1899صالح الدين الصباغ حياته ودوره السياسي والعسكري ماجستير24351998

جعفر عباس شويليهحيدر جواد كاظممشكلة اإلنتاج الزراعي في القسم الجنوبي من العراق القديمماجستير24361998

مؤيد إبراهيم الونداويسعد سلمان عبد هللا المشهداني1952 - 1921الدعاية الصهيونية في العراق دكتوراه24371996

عيسى سلمان حميدخالد خليل حمودي األعظميالمدرسة المرجانية في بغداددكتوراه24382001

أحمد عبد الغفور السامرائيفقهاء أهل البيت في عصر الخالفة الراشدة والعصر األمويدكتوراه24392003

 محسن عبد الحميد 

ومحمد جاسم 

المشهداني

بهنام أبو الصوفوداد جاسم محمد الجورانيتاريخ البطولة في حضارة العراق القديمة أثرها في حضارات العالم القديمدكتوراه24401999

ماجستير24411999
طبيعة المجتمع العراقي في العصر العباسي المتأخر دراسة تاريخية 

م1258 - 1055/ هـ 656 - 447اجتماعية 
حسين علي قيس محمد القيسي

عبد الجبار ناجي 

الياسري

ماجستير24421996
تاج التراجم في طبقات الحنفية للشيخ أبي العدل زين قاسم بن قطلوبغة 

هـ879المتوفى 
):بدون عامر عطا عبد الغني البياتي

دكتوراهمجهول2443
دور السلطان عبد الحميد الثاني في مواجهة الهجرات اليهودية 

والمخططات الصهيونية تجاه فلسطين
سليمان سليم الطراونة

 طارق نافع الحمداني 

ومحمد عبدة حتاملة



طارق نافع الحمدانيعبد هللا فارع عبده العزعزي1962ثورة اليمن دكتوراه24441999

خالد حسن جمعة العانيفاضل محمد حسين البدراني1958 - 1952المصرية في الصحافة العراقية - العالقات العراقية ماجستير24451997

ماجستير24461999
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه سيرته ودوره السياسي 

واإلداري

باسم فتيخان كردي منديل 

الدليمي

عبد الرحمن عبد 

الكريم العاني

1990 - 1948أثر العلوم والصناعات في وجود الكيان الصهيوني دكتوراه24471996
فاضل أحمد سبتي جمعة 

السامرائي
خلدون ناجي معروف

جعفر عباس حميديقاسم علي أحمد1962 أيلول 26االتجاه القومي في اليمن ودوره في ثورة ماجستير24481999

فضائل أهل البيت عليهم السالم في كتب السنة التسعةدكتوراه24492003
عابد براك محمود خلف 

األنصاري
محمد جاسم المشهداني

محمد جاسم المشهدانيفاضل محمد عواد الكبيسيهـ576المشيخة البغدادية ألبي طاهر السلبي المتوفى ماجستير24501996

دكتوراه24512002
الجماعات األصولية المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين 

دراسة في فيلسفة التاريخ االجتماعي والسياسي والظاهرة الدينية
جمال عبد الرزاق البدري

عماد عبد السالم 

رؤوف

ماجستير24521995
وثائق البصرة الحكومية مصدرا لدراسة الحياة االجتماعية في البصرة 

1921 - 1958
فاروق صالح العمرقحطان حميد يوسف

خالد حسن جمعة العانيغانم نجيب عباس1979 - 1971اإليرانية - العالقات اإلماراتية ماجستير24531998

ماجستير24541999
 - 1964مؤتمرات القمة العربية وموقف الصحافة العراقية العلنية منها 

1967

انتصار إبراهيم محمد 

المرسومي
محمد كامل الربيعي



ماجستير24551996
خالصة سيرة سيد البشر صلى هللا عليه وسلم لمحب الدين أحمد بن عبد 

م1294/ هـ 694هللا الطبري المتوفى 
نبيلة عبد المنعم داودسهلة علوان جواد

ماجستير24561995
المصباح المضيء في كتاب النبي األمي ورسله إلى ملوك األرض من 

هـ787عربي وأعجمي البن أبي حديدة األنصاري المتوفى 

رعد شمس الدين محي الدين 

الكيالني

شاكر محمود عبد 

المنعم الهيتي

خاشع المعاضيديمحمد فتحي رمضان الحياني1291 - 1096/ هـ 690 - 490اإلعالم خالل الحروب الصليبية دكتوراه24571995

إبراهيم هالل محمد اليونسوصايا الخلفاء العسكرية واإلدارية في العصر الراشديماجستير24581996
عبد القادر سلمان 

المعاضيدي

محمود علي الداودسلمان مصطاف منهل القيسي1980 - 1956تاريخ العالقات الفرنسية مع المشرق العربي دكتوراه24591997

محمد جاسم المشهدانيعبد الرحمن محمود أحمدعوانة بن الحكم الكلبي كتابه في التاريخ ومنهجهماجستير24601988

ماجستير24611975
 - 127الجزيرة الفراتية والموصل دراسة في التاريخ السياسي واإلداري 

م833 - 744/ هـ 218
):بدون محمد جاسم حمادي المشهداني

2472

كمال مظهر أحمدغزوة سعيد عبود السامرائيسقوط رضا شاه بهلوي في ضوء المصادر والمراجع العراقيةماجستير24761999


