
العليا للدراسات العلمي والتراث العربي التأريخ معهد خريجي بأسماء قائمة

  م2022 - 2004 الدراسية لألعوام والعلمي الفكري التراث قسم

الماجستير مرحلة: أوالً

المشرف اسمالرسالة عنوانالرمزالطالب اسمت
 سنة

التخرج
تراث

.د.أومروياته وجهاده سيرته المطلب عبد بن العباسبعيسى صالح حسن صباح404
 الفي أحمد صبري

الغريري
2003

405
 محمد خلف أحمد صالح

الحلبوسي
.د.أاإلسالمي التاريخ في الصلحب

 حطاب محمود عجمي

الجنابي
2004

406
 إسماعيل محمد الرسول عبد

الشكرجي
ت

 العربي التراث في الحبوب وخزن الزراعة أساليب

اإلسالمي
2004الزركاني حسن خليل.د.أ

2004المشهداني جاسم محمد.د.أالعذب ليبيا تاريخ في الغرب وطرابلس برقةتالتقاز العزيز عبد هللا عبد407

تالعزاوي شاكر طارق رائد408
 في والفكرية القضائية وجهودها العديم بني أسرة

هـ8 القرن حتى الشام بالد
2005الجميلي هللا عبد رشيد.د.أ

2005المشهداني جاسم محمد.د.أالسالم عليهم البيت أهل األئمة عند السياسي الفكربالجناحي جويعد مراد السالم عبد409

410
 جاسم المجيد عبد زهير علياء

الخواجة
ب

 هللا كرم طالب أبي بن علي المؤمنين أمير مناقب

 كما السالم عليهما والحسين الحسن وأوالده وجهه

الشريفة واألحاديث الكريم القرآن في جاءت

2005المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالجوراني هللا عبد أسامة411
 الملكيين الدستورين في اإلنسان وحقوق اإلسالم

1925 والعراقي 1923 المصري
.د.أ

 الربيعي كامل محمد

 مهدي الدين وضياء

الصالحي حسين

2006

بمنصور جميل باسم412
- 711/ هـ422 - 92 األندلسي القضاء في العدالة

م1031
.د.م.أ

 عناد فريق وجدان

العارضي
2006

بالدليمي محمد مخلف تركي413
 السلجوقية الدولة في السياسية األوضاع تطور

هـ561 - 485
.د.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2006



بأحمد مجيد هللا جاد414
 الفتح في وأثره أسيد بن عتاب الجليل الصحابي

اإلسالمي
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2006

.د.أ1926 لبنان دستور في واستلهامها اإلسالم مباديءبفشاخ نوري جالل415
 ياسين طالل.د.م.أ

 هللا عبد.د.أ و العيسى

الجوراني

2006

2006العبيدي مجيد حسن.د.أالمعاصر العراق في الكالمية الدراساتبعلوان هاشم جليل416

بالجنابي علي ضيغم علي حامد417
 العرب الفالسفة عند والتعليم للتربية قاعدة األخالق

والمسلمين
2006الجيزاني جواد قاسم.د.م.أ

.د.أاإلسالمي التراث في العقل مكانةبإبراهيم إسماعيل دلشاد418
 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2006

بكريم محمد دلشاد419
 عليه طالب أبي بن علي اإلمام فكر في الخطابة

السالم
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2006

420
 بدري حاجي شريف محمد ديار

السندي
ب

 السياسية واألحالف المعاهدات في اإلنسان حقوق

الدولية والقانون اإلسالمية الشريعة بين
2006الجيزاني جواد قاسم.د.م.أ

2006المسعودي عيدان نجم.د.م.أالراشدة الخالفة عصر في الوالةبالخزرجي كاظم عواد سعد421

بسور حمد هللا عبد صابر422

 بين والشقاق المرأة لنشوز القانونية األحكام

 والشريعة الظاخرى القوانين مع مقارنة الزوجين

اإلسالمية

.د.أ
 دفتر الرزاق عبد ناهض

القيسي
2006

بحسين صالح ضياء423
 التاريخي وتطورها اإلسالمي السياسي الفقه قواعد

األول العباسي العصر في
2006السرحان هالل محي.د.أ

424
 الحمزة عبد سعدون هللا عبد

الشمري
ب

 أحكام مع مقارنة اإلسالم قبل ما حقبة في القضاء

اإلسالمية الشريعة
.د.أ

 الجميلي هللا عبد رشيد

المهداوي سلمان وخالد
2006

425
 هللا عبد جبار المطلب عبد

الموسوي
ب

 بن موسى إسماعيل أبو االعتماد كتاب مخطوطة

 الحسيني موسى بن علي بن إسماعيل بن الحسين
2006المسعودي عيدان نجم.د.م.أ

2006المسعودي عيدان نجم.د.أالحراني شعبة البن واالبتالء التمحيصبالمسعودي جاسم حميد علي426

بصالح سالم لنا427
 القرنين خالل بغداد في الثقافية الحياة في المرأة أثر

الهجريين والخامس الرابع
2006العبود توفيق نافع.د.أ

بالمعاضيدي عيادة خاشع محمد428

 التي والمسائل األندلس في القضاء مؤسسة

 - 138 األموي العصر خالل عليها عرضت
م1030 - 755/  هـ422

2006العامري بشير محمد.د.أ



بالحسن عبد جميل ناصر429
 العباسي العصر في اإلسالمية الدولة في البيوع

هـ3 القرن حتى
2006الحكيم عيسى حسن.د.أ

.د.أالسالم عليهم البيت أهل قضاءبالنوري جابر نوري430
 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2006

بالساعدي إسماعيل محسن هاشم431

 حتى التأسيس من بطليوس في العلمية الحركة

 - 875/ هـ541- 261 المرابطين عهد نهاية
م1146

.د.أ
 خيطان الكريم عبد

الياسري
2006

بالحسني محمد محمود أحمد432

 - 118 من نفيس أنفس أحوال في الخميس تاريخ
 الديار الحسن بن محمد بن حسن للعالمة 177

هـ966 المتوفى بكري

2007الجيزاني جواد قاسم.د.م.أ

بالطائي محيمد سلمان آمنة433

 السلف سير كتابه في األصبهاني ومنهج موارد

 من بعدهم ومن والتابعين الصحابة من ومناقبهم

الصالحين

.د.م.أ
 عطية عواد أسماء

الدوري
2007

بتوفيق بدري بروين434
 فجر عصر في الوركاء في الديني الفكر متغيرات

م.ق 2600 - 2800 الثاني السالالت
2007الفتيان مالك أحمد.د.أ

2007الجميلي هللا عبد رشيد.د.أاألدارسة لدولة الخارجية السياسةبمحمد خليوي بندر ثامر435

بمطر صالح ثائر436
 العربي التراث في االجتماعية المعلم مكانة

هـ256 الثاني العباسي العصر نهاية حتى اإلسالمي
2007حسن مزبان سهيلة.د.م.أ

بالربيعي عذيب محمد جاسم437
 العصر في بالشعر اإلسالمي التصوف عالقة

العباسي
2007الجميلي هللا عبد رشيد.د.أ

بالكناني عباس فريح جبار438
 الجمهورية دستور في وأثرها اإلسالم مباديء

قانونية تاريخية دراسة 1979 اإليرانية
.د.أ

 مشرف الربيعي محمد

 العيسى طالل ، تاريخي

قانوني مشرف

2007

بخليفة آل محمد خضير439
 التاريخ في والسفراء للرسل القضائية الحضانة

هـ247 األول العباسي العصر نهاية حتى اإلسالمي
.د.م.أ

 ، حسن مزبان سهيلة 

محارب جمعة علي
2007

440
 مهدي اللطيف عبد رعد

الحسني الحيالي
2007اللهيبي تركي محمود.دالراشدة والخالفة النبوة عصر في والمالية اإلدارةب



بالسعدون نايف أحمد زينب441
 العصر في الحجاز في نشاطه وطبيعة التعليم تاريخ

األموي
2007اللهيبي تركي محمود.د

بالجبوري لفتة سلمان442

 خطئه عن الجراح للطبيب المدنية المسؤولية

 المدني والقانون اإلسالمية الشريعة بين الجسيم

العراقي

.د
 الجبروي خليل مزبان

الحمداني مقداد ورد
2007

بالمحمدي فرحان عبود سمير443
 القرن أبان الفكرية الحياة في ودورهم الزينبي آل

الهجريين السادس القرن وحتى الثالث
2007عباس محمد الهادي عبد.د.م.أ

بالجواري مراد حميد طالل444
 من السلجوقي العصر في االقتصادية التنظيمات

م1103 - 1055/  هـ497 - 447
.د

 حمادي فياض محمود

الزوبعي
2007

بداود عبيد عباس445
 نهاية حتى العربي الخط تطوير في اإلسالم أثر

العباسي العصر
.د.أ

 دفتر الرزاق عبد ناهض

القيسي
2007

بعبود موسى الحسن عبد446
 في واالجتماعية والعلمية والفكرية السياسية الحياة

الهجريين والثامن السابع القرنين عامل جبل
2007الحكيم عيسى حسن.د.أ

تعلوان حسون الرحمن عبد447
 االقتصادية العالقات لتنظيم األساسية المنطلقات

وبعده اإلسم قبل العربي المجتمع في واالجتماعية
2007الجيزاني جواد قاسم.د.أ

بالعكيدي مهدي خلف الستار عبد448

 نهاية حتى والغزنويين السالجقة بين الصراع

 م1047-  هـ418 الغزنوي مسعود السلطان عصر

م1055/  هـ447- 

2007الجميلي هللا عبد رشيد.د.م.أ

449
 عبد هويدي الكريم عبد

اإلبراهيمي
ب

 علهد خالال المغرب بالد في االجتماعية الحياة

الفاطمي
.د.أ

 محمد عاصم هيفاء

الطيار
2007

450
 سرحان رجب محمود هللا عبد

المحمدي
ب

 وانهيارها الحضارة قيام في القديمة المدن دور

(سبأ طيبة، بابل،)
2007الجميلي هللا عبد رشيد.د.أ

بطعمة أحمد الوهاب عبد451
 القرآن خالل من الكائنات لخشوع التاريخية الجذور

الكريم
2007المشهداني جاسم محمد.د.أ

بيوسف حسن عطية عبيد452

 في وسكنها اليمن ولي فيمن واإلعالم الكفاية

 للخزرجي 100ورقة إلى 56ورقة من اإلسالم

 بكر أبي بن الحسن بن علي الحسن أبو الدين موفق

 الزبيدي الخزرجي وهاس بن علي بن الحسن بن

م1425/  هـ813 المتوفى األنصاري الشافعي

.د.أ
 عطية عواد أسماء

الدوري
2007



.د.أاإلنساني الدولي للقانون التاريخي التطوربالحميري السبتي أكرم علي453
 وخالد اللهيبي محمود

جواد سلمان
2007

.د.م.أعامل جبل في والعلمية الفكرية الحياةبفرحان عباس فرحان454
 عطية عواد أسماء

الدوري
2007

بالدليمي ظاهر حمود علي فالح455

 في واالقتصادية واإلدارية السياسة الجوانب

 أوردها مثلما وسلم عليه هللا صلى الرسول أحاديث

الكبرى سننه في البيهقي بكر أبو اإلمام

.د.م.أ
 إبراهيم حسن زكية

الدليمي
2007

بالقيسي محيسن حسن فواز456
 مواجهة في الصغرى آسيا في المسلمين جهود

الصليبية الحمالت
2007الجميلي هللا عبد رشيد.د.أ

بعلوان حسين لمى457
 الشيخ األرضية الحوادث في الجلية اآلثار كتاب

هـ1232 بعد العمري الخطيب ياسين
2007الجيزاني جواد قاسم.د.أ

بعطية هللا سعد لمى458
 اإلسالمي اإلداري النظام في اإلدارية الرقابة

الوضعية القوانين مع مقارنة
2007المعاضيدي خاشع.أد.

بالحسون الحسن عبد مارد459

 العالمة تأليف القربى ذوي مناقب في العقبى ذخائر

 هـ) الطبري هللا عبد بن أحمد الدين محب الحافظ

(م1294 - 1218
2007المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالعياد العربي محمد460

 تطور في العرب والجغرافيين المؤرخين أثر

 المسعودي والجغرافية التاريخية الدراسات مناهج

أنموذجا

.د.أ
 المشهداني جاسم محمد 

خليف مطير وعماد
2007

بالعزاوي وحيد إبراهيم محمد461
 دراسة والسنة القرآن في واإلغاثة المصائب

تاريخية
.د.أ

 حمودي عباس عاطف

القيسي
2007

2007الجميلي عباس خضير.د.أاليمن في الصحابة مشاهيرببخيت جليل محمد462

463
 هللا عبد علي حسين محمد

الزوبعي
ب

 إنباه كتابه في التاريخي التوثيق في ومنهجه القفطي

النحاة أنباه على الرواة
.د.م.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2007

بالحسون الحسن عبد مارد محمد464

 العرب أنساب بأصول التعريف في واألمم القصد

 إمالء (باألمم بالعربية تكلم من وأول) والعجم

 (القرطبي) النمري عبد بن يوسف عمر أبي الشيخ
هـ463 المتوفى

2007المشهداني جاسم محمد.د.أ



بعمار رمضان مصطفى465
 الجغرافي الفكر على المسلمين الجغرافيين تأثير

هـ9 ،4 القرنين بني الفترة في األوربي
.د.أ

 وعماد المشهداني محمد

السراي مخلف مطير
2007

2007رؤوف السالم عبد عماد.د.أالمصرية الديار إلى المحبي رحلةبنافع سامي مصطفى466

.د.أالعراقية اآلثار حماية في والتراثي التاريخي البعدبالمظفر رضا محمد ميثم467
 دفتر الرزاق عبد ناهض

القيسي
2007

بالعاني الشرابي علي سعيد هيثم468
 فيالموصل والعمران الحضارة ومظاهر الحكم نظم

الهجريين والسابع السادس القرنين خالل
.د.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2007

بالعلوي ناظم نهاد ياسر469
 عليه صلى محمد بنبوءة السماوية الكتب مبشرات

وسلم
2007اللهيبي تركي محمود.د.م.أ

بالبيضاني عجب عباس يوسف470
 األنصاري هللا عبد بن جابر الجليل الصحابي حياة

عنه هللا رضي
2007المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالعاني السيف محمد جاسم إياد471
 القديمة العراقية الشرائع في الزوجات تعدد نظام

اإلسالمية والشريعة
2008السعدي العليم عبد معاذ.د

2008المشهداني جاسم محمد.د.أالنبوة عصر في االجتماعية العدالةبفارس تركي أحمد472

بالمساري عبد سعود جبار473
 وأثره المزني مقرن بن النعمان الجليل الصحابي

اإلسالم خدمة في
2008اللهيبي تركي محمود.د

بعلي عباس جليل474
 والقوانين اإلسالمية الشريعة بين الحاكم انتخاب

الدولية
.د.أ

 عطية عواد أسماء

الدوري
2008

بالراوي سلمان حامد حاتم475
 هللا رضي عباس بن هللا لعبد التاريخية المرويات

التسعة الحديث كتب في هـ68 المتوفى عنه
2008حسن مزبان سهيلة.د.م.أ

2008العبيدي مجيد حسن.د.أباجة ابن الفيلسوف عند السياسية الفلسفةبالمدني علي محمد حامد476

.د.أم946 - 750/  هـ343 - 132 منذ العباسية النقودبالجنابي حمد مطر حميد477
 دفتر الرزاق عبد ناهض

القيسي
2008

.دوقضاء وفقها تاريخا لالغتصاب الجزائية المسؤوليةبالخزرجي ناعم حسين خالد478
 عبيد علي موفق 

 خليل ومزبان الجبوري

الجبوري

2008

2008العبيدي مجيد حسن.د.أوالكالم الفلسفة في النظام سيار بن إبراهيم آراءبالظاهري يوسف يعقوب خالد479



بيوسف رجب دوبان480
 قبل والسياسي الحضاري دورها بصرى مدينة

اإلسالم
2008المشهداني جاسم محمد.د.أ

بسليم كريم حبيب سوران481
 إلى هـ132 من العسكري ونشاطه العباسي الجيش

هـ232
.د

 حمادي فياض محمود

الزوبعي
2008

بالعاني شاكر جبار الستار عبد482

 في وأثرها العراق في الكمركية اإلدارة تطور

 وحتى اإلسالمية العصور منذ التهريب مكافحة

م1931

2008الحمداني نافع طارق.د.أ

بأحمد علوان محمد الكريم عبد483
 عليهم البيت آل فكر في وتطبيقاتها العدالة مفهوم

السالم
2008المشهداني جاسم محمد.د.أ

.د.م.أوالمعاصرة القديمة اآلشورية اللغوية الدراساتبأشيثا ملكو عوديشو484
 الجبار عبد القادر عبد

الشيخلي
2008

بالزوبعي حمادي فياض فالح485
 خدمة في وأثره حضير بن أسيد الجليل الصحابي

اإلسالم
2008اللهيبي تركي محمود.د

.د.أاإلسالمية الشريعة في العامة للوظائف المراة توليبخليل عادل مآرب486
 المجيد عبد حمدان 

 هالل ومحي الكبيسي

السرحان

2008

بداود حبيب محفوظ487

 حسين الشيخ تأليف نفيس أنفس أحوال في الخميس

 هـ966 المتوفى بكري الديار الحسن بن محمد بن

 السالم عليه إبراهيم أخبار بقية من وتحقيق دراسة

110 الورقة عنه هللا رضي حمزة ذكر 71 الورقة

.د
 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2008

بالجبوري سلطان أحمد محمد488
 البصري الحسن مناقب في الزهري الفلك الكوكب

مجهول لمؤلف
.د.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2008

ببرايم عباس محمد489
 حسين الشيخ تأليف نفيس أنفس أحوال في الخميس

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

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2008

بالقيسي حسين هللا عبد مشعان490
 البداية كتابه في كثير ابن عند المالية الموارد

والنهاية
.د.م.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2008

491
 شاهين محمد مهذول موفق

الطائي
.د.أأورنمو قانونب

 الجبار عبد القادر عبد

الشيخلي
2008



بالمشهداني حمد محمد أحمد492
 السادس القرن خالل مصر في السياسية التحوالت

الهجري
.د.أ

 كرموش علي عدنان

الفراجي
2009

باألسدي عيسى شوال أسعد493
 مكانته عنه هللا رضي الكندي عدي بن حجر

والسياسية العلمية
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالدليمي عرميط حماد جمال494

 السياسي وأثره الجمالي الدين بدر الفاطمي الوزير

-  م1013/  هـ407 والشام مصر في والعسكري
م1093/  هـ487

.د.م.أ
 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2009

بالناصري عبود علي حسين495
 في العربية للقبائل والعسكري السياسي الدور

اإلسالم صدر عصر في العرب الخليج
.د

 صادق كاظم فاضل

العبادي
2009

2009المشهداني جاسم محمد.د.أعنهما هللا رضي الصديق بكر أبي بن محمدبإسماعيل شويط ربحان496

بالحيدري عدنان رياض497
 اإلسالمي التراث في الحرب ألسرى القانوني األثر

الدولية واالتفاقيات
.د.أ

 الساعدي مزعل كريم 

المشهداني جاسم ومحمد
2009

تعباس فاضل زهير498
 الشام شمال في أيوب بني لدولة اإلدارية النظم

والجزيرة
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالزوبعي حمادي فياض شالل499
 السيرة معن1175/  هـ571 عساكر ابن موارد

دمشق تاريخ كتابه في النبوية
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالمفرجي صبري خالد طيف500
 بن المحسن بن هالل تاريخ من الثامن الجزء

هـ448 المتوفى الكاتب الصابي إبراهيم
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

2009المشهداني جاسم محمد.د.أوالثقافي السياسي وأثره الرضي الشريفبالكناني زامل عادل501

بعقراوي عوني هنر الحق عبد502

 علي المال تأليف الشمائل شرح في الوسائل جمع

 جاء ما باب بداية من هـ1014 الحنفي سلطان بن

 إلى وسلم وعليه هللا صلى هللا رسول لباس في

 صلى هللا رسول خاتم ذكر في جاء ما باب نهاية

وتحقيق دراسة وسلم عليه هللا

2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالحامدي محمد الرسول عبد503

 بيمن التقريب في ودورهم المجددون النجف علماء

 - 1920/  هـ1400 - 1339 الميلمين مذاهب
م1980

2009الحكيم عيسى حسن.د.أ

تمحمد أحمد هللا عبد504
 حجر البن الليثية بالترجمة الغثية المرحمة

وتحقيق دراسة هـ85 سنة المتوفى العسقالني
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ



بفاضل اإلله عبد عشتار505
 - 1 من الرسالة عصر في السياسية المكاتبات

م632 - 622/  هـ11
2009رشيد محمود شاكر ليث.د.أ

2009المشهداني جاسم محمد.د.أاإلسالمي التاريخ في المظالم في النظر واليةتالمحمداوي شرهان حميد كاظم506

2009المشهداني جاسم محمد.د.أهـ500 حتى اإلسالم في النفس علم وتطور نشأةبالساعدي أموجر محمد كريم507

.د.أاإلسالم قبل الخارجية كندة ممبكة عالقاتبأحمد علي ماجدة508
 المشهداني جاسم محمد 

الموسوي مطر وجواد
2009

بحميدي طرفة متعب509
 التاريخية الرواية في وأثره الشيباني بكير بن يونس

هـ199
2009الزركاني حسن خليل.د.أ

510
 والي سلمان رضا محمد

الشافعي
2009الحكيم عيسى حسن.د.أللحديث ورواياته سيرته النخعي زياد بن كميلت

511
 الدوسري محمود شاكر محمود

الهيتي
ب

 في واالعتبار اإلفادة كتاب في االقتصادية الجوانب

 أرض في المعاينة والحوادث المشاهدة األمور

/  هـ626 المتوفى البغدادي اللطيف لعبد مصر
م1231

.د.أ
 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2009

بمحمود صالح محمود512
 الشريعة في وأثره للعرف التاريخية الجذور

الوضعي والقانون اإلسالمية
.د.أ

 الرزاق عبد فاروق

اآللوسي حسين
2009

بإبراهيم عارف محمود513
 الرحمن عبد تأليف بدر بأهل التوسل في القدر رفع

بالقباني المعروف األزهري
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

بعقراوي أحمد محمد منيب514

 علي المال تأليف الشمائل شرح في الوسائل جمع

 جاء ما باب بداية من هـ1014 الحنفي سلطان بن

 شيب في جاء ما باب نهاية إلى النبوة خاتم في

وتحقيق دراسة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

515
 علي عبد الكريم عبد هشام

العزاوي
ب

 التاريخ في المنازعات فض في ودوره التحكيم

اإلسالمي العربي
.د.م.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2009

516
 اللطيف عبد المالك عبد هشام

الصميدعي
ت

 الشرعية السياسة في وأثرها الراشدة الخالفة

 شرعية تاريخية دراسة هـ41 - 11 من والقضائية

قضائية

2009المشهداني جاسم محمد.د.أ



بعقراوي عوني هنر ياسر517

 علي المال تأليف الشمائل شرح في الوسائل جمع

 النهاية إلى البداية من هـ1014 الحنفي سلطان بن

 عليه هللا صلى هللا رسول خلق في جاء ما باب من

وتحقيق دراسة وسلم

2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

2010المسعودي عيدان نجم.د.أالعامة الحياة في ودوره القرني أويستالخزعلي عطية جاسم أحمد518

2010المشهداني جاسم محمد.د.أالمماليك دولة في العسكري النظامتالمشهداني حمادي أحمد أنس519

تاللهيبي ياس لطيف بالل520
 الشيخ مجلس) اإلسالمي التراث في العلم مجالس

(أنموذجا الجيالني القادر عبد
2010المشهداني جاسم محمد.د.أ

تحسين علوان حيدر521
 خالل المسلمين العرب عند التاريخية الجغرافية

الهجريين والرابع الثالث القرنين
2010الطائي عاشور إياد.د.أ

2010المشهداني جاسم محمد.د.أاإلسالمي التاريخ في وأحكامها السجونتعواد عبد خالد522

تالقادر عبد محمد شيماء523
 األحكام كتاب في والمالية االقتصادية الجوانب

هـ458 الفراء يعلى ألبي السلطانية
.د.أ

 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2010

تالسعيدي عباس حسن صالح524
 المدة خالل العباسية للخالفة الخارجية العالقات

م945 - 750/  هـ234 - 132
2010المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعلي رشيد طارق525
- هـ656 عام حتى اإلسالمي التصوف وتطور نشأة

م1258 
2010المشهداني جاسم محمد.د.أ

تاألسدي علي نور هادي عدنان526
 التصوف علم في المحاسبي الحارث وأثر حياة

هـ243 عام حتى اإلسالمي
2010المشهداني جاسم محمد.د.أ

2010العنزي جاسم طالب.د.أالطبري تاريخ في الخوارجتجاسم هاتف عالء527

تالعذاري كاظم جاسم علي528
 في االحتكار ظاهرة من والقانون الشريعة موقف

اإلسالمي العربي التاريخ
2010المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالمحمدي حمادي حمودي قاسم529
 المغرب تحرير في وجهوده دينار أبي بن المهاجر

العربي
.د.م.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2010

تحسين حمودي كريم530

 عنه هللا رضي حسنة بن شرحبيل الجليل الصحابي

 - 541/  هـ18- ه.ق 49 اإلسالم خدمة في وأثره
م639

2010المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالبلداوي حسن فارس ليلى531

 ثالثة سنة من (وتالميذهم مشايخهم) بلد علماء

 سنة وثمانمائة وتسعون أربعة-  وثالثمائة عشر

وخمسون وخمسة ألف-  وأربعمائة وأربعين سبع

2010المشهداني جاسم محمد.د.أ



بالمهنا رشيد محمد532
 الخالفة قيام حتى الرسالة عصر منذ اليمن إدارة

هـ132 - 1 العباسية
.د.م.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2010

تجبار الحسن عبد ناجي533
 في الفكرية وجهوده العبادي إسحق بن حنين

العباسي العصر
2010المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالربيعي فرحان حسن ناظم534
 دول لمعرفة السلوك كتاب في االقتصادية الجوانب

هـ845 للمقريزي الملوك
2010المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالسامرائي صالح أحمد إيمان535
 حياته 1242 النقشبندي الدين ضياء خالد الشيخ

العراق في وآثاره
.د.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2011

تالياسري حسن علي هادي أحمد536
 األخيار والعلماء العلم فضل في األنوار ضياء

القيطوني محمد العالمة العالم اإلمام تأليف
.د.م.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2011

تالجبوري صالح محمود تحسين537
 عمرو بن الرحمن عبد تأليف األوزاعي سير

هـ157 األوزاعي
.د.م.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2011

بالمشهداني مصلح حسن ثامر538

 السياسي والدور مصر على الفاطميين سيطرة

 - 358 للفترة شيركوه الدين ألسد والعسكري
م1168 - 968/  هـ564

.د.م.أ
 معروف يوسف ضياء

الطائي
2011

بفياض حسن محمد جاسم539
 الشريف النبوي الحديث في اإلسناد مفهوم تطور

الهجري الثالث القرن في
.د.أم.

 معروف يوسف ضياء

الطائي
2011

تكاظم فالح خالد540
 رسالن بن عمر تأليف الخيل أمر في السيل قطر

هـ805 البلقيني
.د.م.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2011

2011سليمان خضير نصير.د.م..أالسالم عبد بن العز اإلمام عند السياسي الفكربالسامرائي حاوي محسن رعد541

بياسين علي سارة542
 - 658 وإنجازته سيرته بيبرس الظاهر السلطان

م1277 - 1259/  هـ676
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالجبوري خليل مزبان سامان543
 اإلسالمي العربي التاريخ في الحضاري التسامح

األموي العصر نهاية حتى
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالمسعودي موسى عمران سامي544
 من االقتصادية الحياة في السالم عليهم األئمة دور

هـ204-  هـ35
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

2011المشهداني جاسم محمد.د.أالعلمية وجهوده وعصره شخصيته جبير بن سعيدبالمشهداني جميل جواد سعيد545

بفرحان حميد سهير546
 اإلشراقي السهروردي الدين شهاب عند التصوف

هـ587 المتوفى
2011الويسي حسين ياسين.د.أ



بالزوبعي عبود حسين صدام547
 عنه هللا رضي جندب بن جنادة بن سمرة بن جابر

تاريخية دراسة هـ66سنة
2011حسن مزبان سهيلة.د.أ

بالعزاوي توفيق خالد عامر548
 في (هـ256 ت،) بكار بن الزبير وموارد منهج

الموفقيات األخبار كتابه
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

549
 خضير عبيد الهادي عبد

العلواني
ت

 الدولة في الشرعية وأحكامها العامة األموال

الراشدي العصر نهاية حتى اإلسالمية العربية
.د.أ

 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2011

بالفهداوي حمادي سويدان عدنان550
 في األندلس علماء عند والمعرفي العلمي االزدهار

الطوائف وملوك الخالفة عهدي
.د.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2011

551
 أسود محمد اللطيف عبد عروبة

القيسي
ت

 المصرية التحرر حركات في الشريف األزهر دور

1918 - 1952
.د.أ

 رجب صابر معد

التكريتي
2011

بالربيعي بريدي عطية عزيز552

 العصر في العراق في األشراف السادة نقابة

 السادس القرن نهاية وحتى النشأة منذ العباسي

الهجري

2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالزرفي كاظم جواد علي553
 القرنين في بغداد في التركية والخانقاهات الربط

الهجريين والسادس الخامس
.د.أ

 محمود شاكر صادق

المخزومي
2011

بالشمري محمد واعي زاير علي554
 اإلسالمية العصور خالل واسط مدينة في القضاء

م1268 - 700/  هـ659 - 81
2011الزركاني حسن خليل.د.أ

بالجميلي حمادي جسام فيصل555
 سيرته الجراح بن عامر عبيدة أبو الجليل الصحابي

الجهادي وأثره
2011الجميلي عباس خضير.د.أ

2011البياتي كاظم أحمد.د.أالدولي الموقف وتطورات التعذيب جرائمبمحمود صالح محمد556

557
 راشد مجبل محمود ياسر

الغريري
ت

 بالد على وأثرها واألوبئة واألمراض الزالزل

م1258 - 749/  هـ656 - 132 الشام
.د.م.أ

 إبراهيم حسن زكية

الدليمي
2011

بحواط مركب ياسين558
 السالم عليه جعفر بن موسى اإلمام وتالمذة شيوخ

الكمال تهذيب المزي كتاب في
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمحمد عودة ابتسام559
 كتابه في وموارده هـ656 المتوفى المنذري منهج

النقلة لوفيات التكملة
2012الطائي عبود نصير.د.أ

باألعرجي محمد باقر إقبال560
 والمرويات النبوية األحاديث رواية في النساء أثر

هـ132 حتى التاريخية
2012الساعدي حسن لفتة ثامر.د.أ



تالشمري إبراهيم أحمد إيهاب561

 (الشخصية الحريات على االعتداء خصائص)
 القديمة العراقية القوانين بين مقارنة دراسة)

(الحديث والعصر واإلسالم
.د.م.أ

 ، محسن لفتة أحمد 

علي محمد طالب حيدر
2012

بالصوالغ حمد شهاب أحمد562
 التارخ من وموقفه بالنثيا اإلسباني المستشرق

األندلسي
2012حسين عجيل كريم.د.أ

تالمحمدي فهد محمد عبيد أحمد563
 اإلسالم قبل العربية الحياة في وأثرها جهينة قبيلة

الراشدي العصر نهاية حتى
.د.أ

 فياض عباس خضير

الجميلي
2012

تالحمامي حسين غني أحمد564
 حتى والكوفة اليمن بين والسياسية الفكرية الصالت

األموي العصر نهاية
2012الجنابي محمود عجمي.د.أ

بالحديثي عبد الستار عبد أديب565
 بن الجنيد القاسم ألبي التصوف في الهمم معالي

م909/  هـ297 المتوفى البغدادي محمد
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالعجيلي علي عبيد جبير566
 في ذيل كتابه في الحنبلي رجب أبي ومنهج موارد

الحنابلة طبقات
.د.أ

 خضر العزيز عبد

الجاسم عباس
2012

تعلي البو صابط عداي حامد567
 السالم عليه طالب أبي ابن علي اإلمام موارد

م660/  هـ40 البالغة نهج كتابه في ومنهجه
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

تقادر علي حسين568

 في الجمان قالئد كتاب خالل من الموصل علماء

 البركات أبي لكمااللدين الزمان هذا شعراء فرائد

م1256/  هـ654 المتوفى الموصلي الشعار ابن

.د.أ
 علي حسين علي

الجبوري
2012

569
 منصور ضيدان خلف حميد

الفراجي
ت

 ودوره م868/  هـ255 المتوفى كرام بن محمد

والفكري واالجتماعي والسياسي الديني
.د.أ

 مطلك الستار عبد

درويش
2012

بغافل رشيد حميد570

 هللا رضي الليثي األسقع بن واثلة الجليل الصحابي

 الحديث كتب في ومروياته هـ85 المتوفى عنه

الشريف

2012اللهيبي تركي محمود.د.م.أ

2012المشهداني جاسم محمد.د.أهـ561 عام حتى القادري التصوف خرقة علماءتعبد سوادي رفعت571

2012المشهداني جاسم محمد.د.أالعباسي العصر في مرو مدينة في والقضاة القضاءتالساعدي هللا عبد سليم سعاد572

تهندي عبد حمد سالم573

 العربي التاريخ في ودورها عدوان بني قبيلة

/  هـ41 الراشدي العصر نهاية حتى اإلسالمي
م661

2012محمد عبد سوادي.د.أ



574
 شرهان حميد كاظم سالم

المحمداوي
ت

 برهان اإلمام تأليف التعليم طرق المتعلم تعليم

الزرنوجي اإلسالم
.د.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2012

تالتميمي ولود حاكم سيناء575
 نهاية حتى الشعوبية من المسلمين العلماء موقف

هـ656 العباسي العصر
2012الحكيم عيسى حسن.د.أ

تالزبيدي محمد قاسم الرسول عبد576

 (م944/  هـ333 ت،) القيرواني العرب أبو
 المنهج في دراسة إفريقية علماء طبقات وكتابه

والموارد

.د.أ
 خيطان الكريم عبد

الياسري
2012

577
 محمد حسن الغفور عبد

الزوبعي
ت

 تاريخ البغدادي الخطيب كتاب في اإلدارية الجوانب

بغداد
.د.أ

 علي الرزاق عبد

األنباري
2012

578
 علي حسين مصلح عزيز

التميمي
ت

 تأليف واألحجار الجواهر معرفة في األسرار سر

 الشافعي الحلبي الشماع أحمد بن عمر العامل

(هـ926)
.د.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2012

579
 الحميد عبد هللا عبد علي

النمراوي
ت

 من بعده من وذكر المصطفى أوصاف تلخيص

هـ1033 الكرمي يوسف بن مرعي للشيخ الخلفا
.د.م.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2012

2012المشهداني جاسم محمد.د.أقرطبة قضاة كتابه في الخشني عند والقضاة القضاءتالقريشي جبار مهدي علياء580

تالزبيدي محمد صبيح عمر581
 اللغة في الكامل كتابه في ومنهجه المبرد موارد

واألدب
2012حسين ناجي.د.أ

تمحسن لفتة أحمد ليث582

 في العامة الحريات لممارية التشريعية الضمانات

 بين مقارنة دراسة) العام الدستوري القانون

(واإلسالم القديمة الشرائع
.د.أ

 المشهداني جاسم محمد 

علي محمد طالب وحيدر
2012

583
 الحسين عبد شاهين مطشر

العابدي
ت

 ومنهجه (هـ487 - 432) البكري عبيد أبي موارد

استعجم ما معجم/  كتابه في
.د.أ

 محمود شاكر صادق

المخزومي
2012

تحسين ثامر نايف584
 في وأثرها األندلس في التعليمية المؤسسات

(هـ897 ولغاية هـ92) للفترة الغربية الحضارة
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

بمطر هللا عبد نجم585
 النشر كتابه في ومنهجه الجزري ابن محمد موارد

(هـ833-   هـ751) العشر القراءات في
.د.أ

 محمود شاكر مظفر

الحياني
2012

586
 صبري محمد الملك عبد وليد

كتانة
ت

 في وأثرها العثماني الجيش في الدينية المناصب

العامة الحياة
.د.أ

 المنعم عبد محمود شاكر

الهيتي
2012



تالزوبعي محمد حسن ياسين587
 ومكانته حياته رباح أبي بن عطاء مكة مفتي اإلمام

(هـ115 ت،) العلمية
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

588
 علوان محمد جسام أثير

الخزرجي
ت

 ومنهجه (م865/هـ 251 ت) بنجويه ابن موارد

األموال كتابه في
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

2013المشهداني جاسم محمد.د.أاألندلس في والطالئع االستخباراتبالطائي خميس صبري جالل589

تخليل صاحب جليلة590
 طبقات كتابه في ومنهجه األندلسي صاعد موارد

م1070/  هـ462 المتوفى األمم
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالطائي جليل نوري حسين591

 القيرواني زيد أبي بن هللا عبد محمد أبي موارد

 في الجامع كتابه في ومنهجه م696/  هـ386ت،

والتاريخ والمغازي واآلداب السنن

2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعجيل كاظم سمير592
 الرسالة عصر منذ الشريفين الحرمين في القضاء

األول العباسي العصر نهاية حتى
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

593
 حسين الرزاق عبد سوسن

الزبيدي
ت

/  هـ779 المتوفى الحلبي حبيب ابن موارد
 أيام في النبيه تذكرة كتابه في ومنهجه م1377

وبنيه المنصور

2013طراد مخلف مجيد.د.أ

.د.أالعربية الحضر لمدينة الدفاعية التحصيناتتعجاج محمد صخر594
 نجم هللا عبد عامر

الجميلي
2013

تالموسوي كاظم جواد ضياء595
 م949/  هـ337 بعد ما ت الهمداني موارد

العرب جزيرة صفة كتاب في ومنهجه
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

2013هادي حسن ناجي.د.أاإلسالم قبل العربي التاريخ في حنيفة بني قبيلةتالشجيري علي حسين حمد عادل596

2013المشهداني جاسم محمد.د.أالقدسية األحاديث في التاريخية األحداثتالجبوري عطية صالح عامر597

2013نجم حبيب حسين.د.أ999 - 388 العلمية وجهوده الخطابي اإلمامتالدليمي مخلف جالل هللا عبد598

تظالمي برشاوي كريم عدنان599
 في الذخيرة كتابه في ومنهجه قرة بن ثابت موارد

الطب علم
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

600
 عبدان أحمد مهدي عزت

المكدمي
ت

 ت،) صاعد بن محمد بن يحيى محمد أبي موارد

 بن هللا عبد مسند في ومنهجه (م930/  هـ318

أوافي أبي

2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تأمين محمد الدين فخر فراس601
 م1259/  هـ658 ت، األندلسي اآلبار ابن موارد

الكتاب أعتاب كتابه في ومنهجه
2013الكعبي رضا حنان.د.أ



602
 نعمان عباس حسون ماجد

العنزي
ت

/  هـ313 - 218 السراج إسحق بن محمد موارد
مسنده في ومنهجه م925 - 838

2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعطواني علوان وحل محسن603
 م1200/  هـ597 المتوفى الجوزي ابن موارد

األعيان أعمار كتابه في ومنهجه
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالشريفي مطر رضا محمد604
 السياسي وأثره الثقفي عبيد أبي بن المختار

(هـ67 - 1) عصره أحداث في والعقائدي
2013هادي حسن ناجي.د.أ

تحمد حميد محمود605

 عنه هللا رضي األنصاري الربيع بن سعد الصحابي

 العربي التاريخ في ودوره هـ624/  هـ3 المتوفى

اإلسالمي

2013نجم حبيب حسين.د.أ

تإبراهيم علي محمد شاكر محمود606

 م1325/  هـ726 المتوفى الحلي العالمة موارد

 معرفة في األقوال خالصة كتابه في ومنهجه

الرجال

2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تحسين مجيد محي607
 - 635 غرناطة سلطنة عهد في األندلس في اإلدارة

م1492 - 1238/  هـ897
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

2013المشهداني جاسم محمد.د.أهـ 300 سنة حتى الكوفة في والقضاة القضاءتالخفاجي الجاسم عبد رشيد معن608

تجاسم أحمد منتهى609

 م1266/ هـ665 المتوفى شامة أبي موارد

 السادس القرنين رجال تراجم كتابه في ومنهجه

الروضتين على بالذيل المعروف والسابع

2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

بصالح خلف صالح مهدي610
 (م797/هـ181ت) المبارك بن هللا عبد موارد

المسند كتابة في ومنهجه
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تباقر المطلب عبد مهند611

 الصدر صادق محمد محمد الشهيد السيد موارد

 عجل) المهدي اإلمام موسوعة كتابه في ومنهجه

(فرجه هللا
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالعامري حسن عبد موفق612

/  هـ544 المتوفى عياض القاضي المؤرخ موارد
 وتقريب المدارك ترتيب كتابه في ومنهجه م1149

مالك اإلمام أعالم لمعرفة المسالك

2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالصميدعي داود محمد ياسين613
 م1129/هـ524 المتوفى األكفاني هللا هبة

عساكر البن دمشق تاريخ في التاريخية ومروياته
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ



تشدة علي صباح614
 القرن نهاية حتى اإلسالمي الفتح من أسبيجاب إقليم

الهجري الرابع
2013هللا عبد محمود خالد.د.أ

تشبيب محمد بشرى615

 في ومنهجه الخوارزمي إسحق بن محمد موارد

 المساجد تاريخ إلى والتشويق الترغيب أثارة كتابه

 - 1365/  هـ827 - 767 العتيق والبيت الثالثة
م1423

2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

616
 مشوح أحمد سليمان حامد

الجميلي
ب

 في الوعاة بغية كتابه في ومنهجه السيوطي موارد

والنحاة اللغوين طبقات
2014السرحان هالل محي.د.أ

2014المشهداني جاسم محمد.د.أالهجري األول القرن في البصرة فقهاءتاإلبراهيمي علوان حسين حيدر617

تكاظم بحر خالد618
 السالم عليه إبراهيم النبي سيرة في اإللهية العدالة

ومعجزاته ونبوءته
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

2014الجنابي محمود عجمي.د.أوالعلماء للعلم األيوبيين السالطين رعايةتغريب عبد حمدي خالد619

تشبع مهدي زكي خيري620
 في األموي العصر في الصادرة والعقوبات األحكام

اإلسالمي الشريعة منظور
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

621
 فرحان حمد كردي ردام

العلواني
2014سعيد عزيز خابط صباح.د.أدنيسر مدينة في العلمية الحياةت

تمهدي علي رواء622
 - 132) أصبهاني مدينة في والقاة القضائي النظام

(هـ656
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالسيف جاسم وليد ساري623

 ضوء في الرافدين بالد في والقضاة القضاء

 السمحاء اإلسالمية والشريعة القديمة القوانين

مقارنة تاريخية دراسة

.د.أ
 مصطفى ثابت شيبان

الراوي
2014

تالرماحي علوان عبد سعد624
 أبي مسند خالل من السالم عليهم البيت أهل سيرة

م819 - 750/  هـ204 - 133 الطيالسي داود
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالزوبعي عباس خضير طالل625
 دراسة والمعاصر اإلسالمي اإلعالمي الخطاب

مقارنة تاريخية
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعبيدي حميد حسن فرزدق626
/  هـ656 سنة حتى الشريف النبوي المسجد إدارة

م1258
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ



627
 عليوي حسين خلف لمياء

الدراجي
ت

 هـ238 ت،) األندلسي حبيب بن الملك عبد موارد

(م853/ 
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمحمود رشدي مروة628

/  هـ776) الخطيب بن الدين لسان موارد
 فيمن األعالم أعمال كتابه في ومنهجه (م1374

اإلسالم ملوك من االحتالم قبل بويع

2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تحمد عيدان مشرف629
 م1058/  هـ450 المتوفى النجاشي الشيخ موارد

الرجال كتابه في ومنهجه
.د.أ

 الحسن أبو عالء

العالق إسماعيل
2014

بالعرسان حميد ناصر630
 علي بن أحمد تأليف والحكمة الطب في الرحمة

هـ622 البوني
.د.م.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2014

تالدليمي شرقي عبد نوري631
 في ومنهجه م1200/  هـ597 الجوزي ابن موارد

الخاطر صيد كتابه
.د.م.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2014

632
 أحمد محمد هللا عبد نوزاد

سورجي
ت

 الذهبي لإلمام النبالء أعالم سير في الكرد أعالم

م1348/  هـ748
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالخفاجي حمزة جاسم ابتهال633
 م852/  هـ238 ت، راهويه بن إسحاق موارد

المسند كتابه في ومنهجه
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تصالح جاسم رحيم634
 العالم للمؤلف بالموازين يتعلق فيما الثمين العقد

م1774/  هـ1188ت، الجبرتي إبراهيم بن حسن
.د.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2015

تالمهداوي محمد أحمد سارة635
 هـ238) سنة المتوفى حبيب بن الملك عبد موارد

النساء أدب كتابه في ومنهجه (م852/ 
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعزاوي محمود جدوع سمير636
 منهجه (م1646/  هـ953: ت) طولون ابن موارد

النبوي الطب في الروي المنهل كتابه في
2015داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تالياسري محسن سلمان سهى637

 ت،) علي بن الرحمن عبد الجوزي ابن موارد

 العزم مثير كتابه في ومنهجه (م1200/  هـ597

األماكن أشرف إلى الساكن

2015الحكيم عيسى حسن.د.أ

بحمد صبار عثمان638
 وتعاقب األمم تجارب كتاب في والقضاة القضاء

(م1030/ هـ421 ت،) لمسكويه الهمم
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعاشور كاظم علي639

 م1496/  هـ874 ت، بردي تغري ابن موارد

 السلطنة ولي فيمن اللطافة مورد) كتابه في ومنهجه

(والخالفة
2015محمد عبد سوادي.د.أ



تالمطيري رحيم أحمد الدين عماد640

 المحتاج الصنائع بعض ذكر في الشارقات النجوم

 الخير أبي بن محمد تأليف الميقات علم في إليها

الهجري العاشر القرن أواخر المتوفى الدمشقي

.د.أ
 جاسم محمد أنس

المشهداني
2015

641
 حسين كردي رزاق فرح

العابدي
ت

/  هـ779 إلى حضارية تاريخية دراسة الكوفة
م1377

2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

642
 ريكان راضي فيصل

الشرشاحي
2015روكان كامل محمد.د.أالقديم العراق قوانين في الشخصية األحوالت

تجاسم الحسين عبد محمد643
 ومنهجه (م1450/  هـ854 ت،) األبشيهي موارد

مستظرف فن كل في المستطرف كتابه في
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعلواني دخيل إسماعيل منذر644

 الحياة في العربية البيوتات مشاهير إسهامات

 نهاية حتى هـ4 ق من األندلس في واألدبية العلمية

هـ6ق

2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

2015المشهداني جاسم محمد.د.أوسلم عليه هللا صلى النبي نسب شجرةتالجنابي عبيد صباح وسن645

تالجبوري خلف ياسين إياد646
 ومنهجه م1527/  هـ934 الحمصي ابن موارد

واألقران الشيوخ ووفيات الزمان حوادث كتاب في
2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

تخلف زيدان جميلة647
 في ومنهجه (م1505/ هـ911ت)السيوطي موارد

األحكام وتقلد القضاء حكم كتاب
2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالجمور جهانبخش أحمد جوان648
 في ومنهجه (م1103/هـ497ت) القرطبي موارد

( وسلم علية هللا صلى) هللا رسول أقضية كتابه
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2016

تالزوبعي نغيمش أحمد حاتم649

 المشهورة الفنون مبادئ في األنضر الروض

 زغلول حسن العالم تأليف األزهر بالجامع

وتحقيق دراسة الزرقاني

.د.أ
 جاسم محمد أنس

المشهداني
2016

تالدجيلي عودة خطار سعيد650
 في ومنهجه هـ320 سنه المتوفي الرازي موارد

الطب في الحاوي كتابه
.د.أ

 غازي رزاق جابر

الكريطي
2016



تالزيادي غني وفي صفاء651

 المدينة تاريخ كتاب خالل من الحديث علماء

 - 789/  هـ262-  هـ173 شبة بن لعمر المنورة
م875

2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعباس عبطان القادر عبد652
 المال للمؤلف المعظم والمحل المكرم القبر زيارة

هـ1014 ت، القاري سلطان بن علي
.د.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2016

تالعبادي حمزة جاسم غافل653

 عليهم) الحسين بن علي بن زيد اإلمام مرويات

 بن العزيز لعبد المسند كتابه خالل من (السالم

(م973/ هـ363ت) البقال ابن البغدادي إسحق
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2016

تالزوبعي كاطع مخلف كاطع654

 (م1149/هـ544ت) عياض القاضي موارد
 ترتيب كتابه خالل من األندلس قضاة عن منهجه

المدارك

2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

بموسى جعفر مهند655

 (م1299/هـ699ت) الدباغ زيد أبي موارد
 أهل معرفة في اإليمان معالم كتابه في ومنهجه

القيروان

2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

تكاظم جبر أحمد656

 ثوبان بن غانم بن عمر بن هللا عبد القاضي

 القضاء في ودورة (م811/ه196ت) الرعيني

وافريقية المغرب في العلمية والحركة والفتيا

2017محمد عبد سوادي.د.أ

تعدوة سلمان محمود أمير657

 الموصلي الكريم عبد بن محمد بن محمد موارد

 كتابه في ومنهجه (م1373/هـ774) الشافعي

الملوك دولة الحافظ السلوك حسن

2017الحكيم عيسى حسن.د.أ

تالدليمي عكلة حميد جاسم658
 روض كتابه في ومنهجه الشحنة ابن موارد

واالواخر االوائل علم في المناظر
2017زعين فاضل حسن.د.أ

تنعاس غركان جميل659

 (م12ق/هـ6ق االول النصف,  ت) التميمي موارد
 الرسول فضائل في العقول تلقيح كتابه في ومنهجه

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

تالعبسي يوسف محمد حمزة660
 حتى التاريخ في واثرها بغيض بن عبس قبيلة

(م750/هـ132) االموي العصر نهاية
2017حسن ناجي.د.أ

تالسالمي ناجي جواد الفقار ذو661
 (م1140/ه535ت) األصبهاني إسماعيل موارد

الصالحين السلف سير كتابة في ومنهجه
.د.أ

 عبد موسى خالد

الموسوي
2017



662
 حبيب علوان حسن رياح

االسدي الطريحي
ت

 سنة الظاهرالمتوفي عبد بن الدين محي موارد

 البهية الروضة كتابه في ومنهجة م1293/هـ692

القاهرة المغربية خطط في الزاهرة

2017الموسوي حسن ناجي.د.أ

تحرموص محمود صالح663

 اإلسالمي الفتح من مصر في وأثرهم تجيب بنو

 - 641/  هـ358 - 21 اإلخشيدي العصر لنهاية
م968

.د.أ
 جاسم محمد أنس

المشهداني
2017

تغضيب مشعان ضياء664

 من خراسان في العامة الحياة على واثرهم الفقهاء

 الذهبي لالمام النبالء اعالم سير كتاب خالل

(م1347/هـ748) المتوفي
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

665
 ابو طاهر االمير عبد طاهر

العيس
ت

 ومنهجه (م1188/هـ584ت) حبيش ابن موارد

 الدكتور من بامر قرص بدون) الغزوات كتابه في

(المشهداني
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

666
 محمد حسين عواد األمير عبد

الخفاجي
ت

 المتوفى البغدادي الخطيب بن الدين لسان منهج

 األندلسية المدن ذكر في (م1374/ هـ776)

 ذكر في االختيار معيار كتاب خالل من والمغربية

والديار المعاهد

2017محمد عبد سوادي.د.أ

تبراك عمران عقيل667
 الصيداوي الغساني جميع بن أحمد بن محمد موارد

الشيوخ معجم كتابه في ومنهجة (م1011هـ402ت)
2017محمد عبد سوادي.د.أ

تالقاسم جواد الحسين عبد عالء668
 (1438/هـ842) الدمشقي الدين ناصر ابن موارد

الحبيب بوفاة الكئيب سلوة كتابه في ومنهجه
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالياسري ثامر حسين علي669
 ومنهجه (م1172/هـ568ت) الخوارزمي موارد

المناقب كتابه في
.د.أ

 غازي رزاق جابر

الكريطي
2017

تعيسى حسن نعمة كريم670
 خالل من العامة الحياة في واثرهم واسط علماء

(م1341/هـ742) للمزي الكمال تهذيب كتاب
2017السويطي حسين محمد.د.م.أ

671
 يوسف محمد حمزة محمد

العبسي
ت

 (م1333/هـ733) الحموي جماعة ابن موارد
 الجهاد آالت في األجناد مستند كتابه في ومنهجة

الجهاد فضل في ومختصر

2017حسن ناجي.د.أ



تالصاحب عبد محمد وطن672

 بن علي الدين ظهير الحسن أبو فندمة ابن موارد

 في ومنهجه (هـ565 ت،) البيهقي محمد بن زيد

بيهق تأريخ كتابه

.د.أ
 غازي رزاق جابر

الكريطي
2017

تالخزرجي حمزة ابراهيم حسن673

 محمد بن هللا عبد بن محمد العربي ابن موارد

 سنة المتوفي) االندلسي االشبيلي المعافري

 في القبس كتابه في ومنهجه (م1148/هـ543

أنس بن مالك موطأ شرح

.د.أ
 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2018

674
 جاسم حساني محمد شفاء

األنباري
ت

 العراق في االقتصادية التعامالت في العقود أثر

القديم
2018لفتة أحمد.د.م.أ

تالزيادي عيسى جفات صادق675

 السهروردي عمر حفص أبي الدين شهاب موارد

 كتابه في ومنهجه (م1234/  هـ632 ت،)

المعارف عوارف

2018خواجة المجيد عبد زهير.د.أ

تالعبيدي نجم عبد سهيل محمود676

 تأليف الحرام هللا بيت أحوال في المرام رسالة

/ هـ1032 ت،) الطوسي سنان بن مصطفى
وتحقيق دراسة (م1623

.د.م.أ
 جاسم محمد أنس

المشهداني
2018

بالنومان خلف صالح مهدي677

 ملوك في الزاهرة النجوم كتاب خالل من القضاة

 بردي تغري البن والقاهرة مصر

(م1469/هـ874ت،)
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

ترشيد الحميد عبد نغم678

 (م1336/هـ736) القاشاني الرزاق عبد موارد
 أهل إشارات في األعالم لطائف كتابه في ومنهجه

اإللهام

2018الحكيم حسن.د.أ

تعليوي حسين علي679
 كتابه في ومنهجه (هـ446 ت،) يعلى أبي موارد

الحديث علماء معرفة في اإلرشاد
2019عزيز محمد غفران.د.م.أ

تعلي حسن كريم680

 األندلسي البر عبد ابن موارد

 في االنتقاء كتابة في ومنهجه(م1070/هـ463)

 ومحمد أنس بن مالك) الفقهاء الثالثة األئمة فضائل

(النعمان حنيفة وأبا الشافعي إدريس بن

2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

تحسين سعود هاشم681
 (م949/ هـ337) الزجاجي القاسم أبو موارد

العلماء مجالس كتابه في ومنهجه
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ



بإبراهيم ياسين نجيبة682
 كتابه في ومنهجه (هـ374 ت،) األسدي موارد

اسمه يوافق له أخ ال ممن صحابي كل اسم ذكر
2020المشهداني جاسم محمد.د.أ

باإلمام محمد أحمد محمد683
 الغربابي محمد بن جعفر بكر ألبي القدر كتاب

األول الجزء وتحقيق دراسة هـ301 سنة المتوفى
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

باإلمام محمد أحمد ناصح684
 الغربابي محمد بن جعفر لإلمام القدر كتاب

الثاني الجزء وتحقيق دراسة هـ301 سنة المتوفى
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

بالدين محي قاسم هشام685

 العربية الدولة في والعقارات األراضي عقود تدوين

-  واألنواع واآللية الطرق في دراسة-  اإلسالمية
مقارنة قانونية تأريخية دراسة

.د.م.أ
 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2010

تالجناحي جويعد مراد حسن686

 هللا عبد بن سهل نصر ألبي العلوية السلسلة سر

 دراسة الهجري الرابع القرن أعالم من البخاري

وتحقيق

2002المشهداني جاسم محمد.د.أ

2020المشهداني جاسم محمد.د.أوالسنة القرآن في الجنة أهل نساء سيداتتمصلح إبراهيم نوري687

2020.د.أهـ132-  هـ11 من اإلسالمية الدولة خلفاءبدخيل إسماعيل عماد688

تالعامري جابر الزهرة عبد سليم689

/  هـ575 - 502 األشبيلي خير ابن ومنهج موارد
 عن رواه ما فهرسة كتابه في م1180 - 1109

شيوخه

 محمود شاكر صادق

المخزومي
2011

بدشر جبار كالدس690
 في ومنهجه (م868/  هـ255 ت،) الجاحظ موارد

والتبيين البيان كتابه
2020المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالنائلي لعيبي علي صدام691
 اعفو كتابه في ومنهجه البصري الرقام موارد

واالعتذار
.د.أ

 حسن حسين محمد

الفالحي
2020

2020المشهداني جاسم محمد.د.أالنبوية والغزوات السرايا في اإلنسانية الجوانببعالج حسن زامل692

2021المشهداني جاسم محمد.د.أبغداد تأريخ كتاب في اإلمامية فقهاء أعالمتالعادلي أحمد سعود عصام693

تمحمد عيسى إيمان694
 ومنهجه (م1505/هـ911 ت،) السيوطي موارد

األسرار كشف في األزهار قطف كتابه في
2021المشهداني جاسم محمد.د.أ

2021المشهداني جاسم محمد.د.أعساكر البن دمشق تاريخ كتاب خالل من بغدادتالمسعودي مهدي إبراهيم رياض695

تخلف حامد شهاب جزائر696

 ت،)" الثعالبي منصور أبو" موارد

 اللطف كتابه في ومنهجه (م1039/هـ429

واللطائف

2021المشهداني جاسم محمد.د.أ



2021محسن لفتة أحمد.د.أالسومريين عند الفلسفة علمتحميد ذياب هند697

بعلي الجليل عبد محمود698
 األحكام عن ومنهجه األندلسي بكر أبي موارد

الملوك سراج كتابه خالل من القضائية
2021المشهداني جاسم محمد.د.أ

بدحام هاشم إسراء699
 العرب عند التعليم في والخلقية التربوية األسس

المسلمين
2021المشهداني جاسم محمد.د.أ

2022المشهداني جاسم محمد.د.أاإلسالمية المصادر في السالم عليه عيسىبثامر غشيم صالح700

2022المشهداني جاسم محمد.د.أالسالم عليهما والحسين الحسن اإلمامين مراسالتتعباس جياد مهند701

تحميدي علي عبد ساهرة702
 هللا رضي العزيز عبد بن عمر الخليفة مراسالت

عنه
2021المشهداني جاسم محمد.د.أ




