
العليا للدراسات العلمي والتراث العربي التأريخ معهد خريجي بأسماء قائمة

  م2022 - 2004 الدراسية لألعوام والمعاصر الحديث التأريخ قسم

الماجستير مرحلة: أوالً

المشرف اسمالرسالة عنوانالرمزالطالب اسمت
 سنة

التخرج
حديث

2006الربيعي محمد كامل محمد.د.أالدولة وساالر إيران في الدستورية الثورةبلجاف كريم حسن ديمن1053

بالرزاق عبد سهام شاهين1054
 شاه نادر عهد في إيران في السياسية التطورات

1736 - 1747
2006الربيعي محمد كامل محمد.د.أ

بالبيضاني عبد مهدي صالح1055
 المشرق في األفغاني الدين لجمال الفكري الدور

اإلسالمي
2006الربيعي محمد كامل محمد.د.أ

2006الربيعي محمد كامل محمد.د.أ1729 - 1722 إيران في السياسية التطوراتبالتميمي حسن حسين عامر1056

بعجيل خضير الكاظم عبد1057
 آسيا جمهوريات حول التركي اإليراني التنافس

2000 - 1991 الوسطى
2006الربيعي محمد كامل محمد.د.أ

.د.أ1988 - 1948 إسرائيل في السياسية األحزاببالعبيدي حسين علي عصام1058
 عبد كامل المجيد عبد

اللطيف
2006

بقدوري لطيف قدوري1059
 عام حتى العربية الجزيرة شبه مع روسيا عالقات

1917
2006الدليمي محمد ناطق قبس.د.أ

بالباوي أحمد محمود محمد1060
 الدول ستراتيجيات في المتحدة العربية اإلمارات

1971 - 1820 الكبرى
2006الربيعي محمد كامل محمد.د.أ

بحسن هللا عبد هناء1061
 عام منه العربية الدول ومواقف آيزنهور مشروع

1957
.د.م.أ

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2006

2006الدليمي محمد ناطق قبس.د.م.أ1959 - 1941 السوفيتية-  اإليرانية العالقاتبمحمد جاسم ياسين1062

بالربيعي جواد كريم بشار1063
 في السياسية التطورات من الرسمي العراق موقف

1945 - 1941 إيران
2007الربيعي كامل محمد.د.أ



2007الربيعي كامل محمد.د.أبهلوي رضا محمدبالحميداوي حمودي كريم حسين1064

بنوفان سعد جمال1065
 اغتيال حتى 1978 ديفيد كامب اتفاق من مصر

1981 السادات
.د.أ

 عبد كامل المجيد عبد

اللطيف
2008

2008الدليمي محمد ناطق قبس.د.م.أ1991 - 1969 الليبية-  األمريكية العالقاتبالنداوي جسام أحمد حسين1066

بالعكيدي جاسم فرحان حسين1067
 الفلسطينية القضية من السوفييتي اإلتحاد موقف

1917 - 1948
2008العاني محمد كامل نشأت.د.أ

بالجاف علي سركوت1068

 واإلتحاد المتحدة الواليات وموقف الباردة الحرب

 -1947 اإلسرائيلي العربي الصراع من السوفييتي
 1973

.د.أ
 عبد كامل المجيد عبد

اللطيف
2008

بمهدي محمود شاكر1069
 العظمى والدول الجوار دول مع الصومال عالقات

م1993 عام حتى الثانية العامية الحرب بعد
2008العاني محمد كامل نشأت.د.أ

بالتائب عمارة ضو1070
 الحرب انتهاء بعد اإلفريقية-  اإلسرائيلية العالقات

األوسط الشرق في التسوية عملية وبدء الباردة
2008خليف مطير عماد.د.أ

بالنقيب أحمد علي لقاء1071
 (الكبير التركي الوطني المجلس) التركي البرلمان
1876 - 1938

2008ياسين طه عالء.د.أ

بأحمد عزيز محسن1072

 العراقية العالقات على الكردية القضية أثر

 - 1921 األول فيصل الملك عهد في اإليرانية
1933

2008حسن خالد ياسين.د.أ

تمحمد عباس الباسط عبد1073
-  العراقي الخالف من العربية الصحافة موقف

1937 - 1934 اإليراني
2009الربيعي كامل محمد.د.أ

1074
 محمود كاظم الوهاب عبد

المشهداني
ب

 الثاني كانون وثبة في العراقية الصحافة دور

1948
.د.م.أ

 محمود حسين أميرة

الكريمي
2009

بخماس أسعد عدي1075
 إفريقيا جنوب اإلفريقية-  العراقية العالقات

2008 - 1961 أنموذجا
.د.أ

 داود إبراهيم السالم عبد

البغدادي
2009

2009الربيعي كامل محمد.د.أ1912 حتى المصرية-  المغربية العالقاتبالسلوم أحمد محمد عصام1076



بالجميلي حمود عكال علي1077
 آسيا جمهوريات تجاه روسيا جمهورية سياسة

1991 - 1980 الوسطى
2009الربيعي كامل محمد.د.أ

بلفتة كاظم علي1078
-  العراقية العالقات على وأثرها الجزائر اتفاقية

1979 - 1975 اإليرانية
2009الربيعي كامل محمد.د.أ

بالواحد عبد موفق عمر1079
 العالمية الحرب خالل األلماني العسكري النشاط

1945 - 1939 الثانية
.د.أ

 عبد كامل المجيد عبد

اللطيف
2009

2009الربيعي كامل محمد.د.أالزمان صحيفة في بغداد حلفتالكاتب إبراهيم فارس1080

تالقيسي خليل الوهاب عبد أحمد1081

 الداخلية للفتن وتصديهم العباسيون الخلفاء

 - 749/  هـ232 - 132 المتمردة والحركات
م864

2010المشهداني جاسم محمد.د.أ

تسلمان علي أحمد1082
 االستثمار على وأثرها الجنسية متعددة الشركات

1968 - 1949 العراق في
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2010

2010الجوراني هللا عبد.د.م.أ1932 - 1918 الموصل في الوطنية الحركة دورتالكناني رحية مفتن بدور1083

تالربيعي جاسم نصيف ثورة1084
 عهد في العراق في الداخلية السياسية التطورات

1968 - 1966 عارف محمد الرحمن عبد الرئيس
2010نعمة رزاق حميد.د.أ

تالمسعودي حمزة دخيل جابر1085
 األوسط الشرق في الدول سياسة في النفط أثر

1945 - 1968
2010الربيعي كامل محمد.د.أ

2010حسين كردي رزاق.د.أالدين حرز محمد للشيخ والثقافية العلمية المكانةتالخالدي حسين عباس حمزة1086

تناجي عباس خضير1087

 القضية تجاه األمريكية المتحدة الواليات سياسة

 في آيزنهاور عهد 1957 - 1953 الفلسطسنسة

األولى الرئاسية فترته

.د.أ
 السيد عطية نزار حيدر

سلمان
2010

2010رجب صابر معد.د.أ1939 - 1919 الجزائر في الفرنسي االستيطانتأحمد الرزاق عبد خليل ضياء1088

تالعقيلي شيحان طارق1089
 العراقي النيابي المجلس في كربالء نواب موقف

1925 - 1958
2010األسدي علي حسين ناهدة.د.أ

بصالح سلمان توفيق طالب1090
 واألمنية السياسية والمؤثرات النووي السالح نزع

المتحدة األمم قرارات ضوء في العربية المنطقة في
2010القريشي يوسف محمد.د.أ



.د.م.أ1978 - 1962 الجزائرية الفرنسية العالقاتتالخزرجي فارس حسين هللا عطا1091
 صياد محمد صالح سامي

الدوري
2010

2010األسدي علي حسين ناهدة.د.أ1967 - 1948 الفلسطينية والقضية مصرتالجميلي حسين عبيد الدين عالء1092

1093
 دهيمة آل محمد حامد علي

التكريتي
.د.أم1827 - 1821 اليونانية والثورة باشا إبراهيمت

 صياد محمد صالح سامي

الدوري
2010

تالشمري خليف مطير فؤاد1094
 األمنية البيئة وأثر الصينية الخارجية السياسة

2000 - 1949 عليها األقصى الشرق في اإلقليمية
2010العتابي شلش الزهرة عبد.د.أ

1095
 خضير إبراهيم خضير قيس

الدوري
.د.أ1978 - 1960 بموريتانيا المغربية المملكة عالقةت

 صياد محمد صالح سامي

الدوري
2010

تالجبوري لطيف محسن ليث1096
 - 1925 العراقي البرلمان في ديالى نواب دور

1958
2010نعمة رزاق حميد.د.أ

تالسعيدي دباش حمد محمد1097
 االستقاللية الحركة في ودوره الطريس الخالق عبد

المغرب في
2010الكروي صالح محمود.د.أ

تعلي المجيد عبد محمد1098
 1925 العراقي النواب مجلس في الحلة نواب دور

م1958- 
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2010

تالعيساوي حسن عبد مطر محمد1099
 األزمات من العزيز عبد بن فيصل الملك موقف

1975 - 1964 اإلقليمية
2010الربيعي كامل محمد.د.أ

تعويد حسين انتظار1100
 في األحمر البحر في العثماني التجاري النشاط

عشر السابع القرن
2011شبيب كامل قصي.د.أ

تالكريم عبد إبراهيم إياد1101
 - 1925 من النواب مجلس في الديوانية نواب دور

1958
.د.أ

 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2011

تأحمد محمد جاسم إياد1102
 1968 - 1963 العراق في االجتماعية التطورات

تاريخية دراسة
2011الجوراني مكطوف هللا عبد.د.أ

.د.أ1946 - 1939 سوريا في السياسية التطوراتتالعبيدي شرار خلف عادل إياد1103
 إبراهيم يوسف محمد

القريشي
2011

تصباح عزيز أحمد1104
 شمال حلف لنشأة واالستراتيجية التاريخية األبعاد

تاريخية دراسة الجديدة ومهامها األطلسي
.د.م.أ

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2011



2011أحمد هاشم جمال.د.أم1978- 1948 الفلسطينية القضية من ليبيا موقفتالهيتاوي سليمان محمد بركات1105

تعبد محمد جاسم1106
 الثاني النصف من دمشق لوالية االقتصادية الحياة

عشر التاسع للقرن
2011الجوراني مكطوف هللا عبد.د.أ

2011مسير طالل كريم.د.أ1961 - 1952 المصرية-  السورية العالقاتتمهدي محمد جاسم1107

تهاشم محمد جاسم1108
 النيابي المجلس في المنتفك لواء نواب دور

1958 - 1925 العراقي
.د.أ

 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2011

تالحلفي كاظم هللا عبد حامد1109
 الليبية المقاومة في ودوره السنوسي الشريف أحمد

1873 - 1933
.د.أ

 صكر محمد ظاهر

الحسناوي
2011

تالساعدي حسين علي حسين1110
 الفلسطينية القضية من العراقي البرلمان موقف

1925 - 1948
2011الربيعي كامل محمد.د.أ

تحمود عودة حسين1111
 العراق 1979 - 1959 الكوبية-  العربية العالقات

أنموذجا
2011الزوبعي محمود بشرى.د.أ

تالحلبوسي مظهور رشيد حفظي1112
 والسياسي البرلماني ودوره البصري زكي محمد

1937 عام حتى العراق في
.د.أ

 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2011

تالحمادي الكريم عبد حقي1113
 القومية القضايا من السوري النواب مجلس موقف

1946 - 1958
.د.أ

 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2011

.د.أ1948 - 1939 بغداد نواب دورتالعبودي ريكان عباس خضير1114
 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2011

تإبراهيم محمد داود1115
 الصحافة في السورية-  األمريكية العالقات

م1963 - 1949 العراقية
2011ياسين طه عالء.د.أ

2011التكريتي رجب صابر معد.د.أ1962 - 1945 الجزائر في السياسية التنظيماتتخليفة جبر سعد1116

1117
 ناصر الحسين عبد سعد

الغريباوي
ت

 1921 الملكي العهد في العراق جنوب في اإلقطاع
 -1958

.د.أ
 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2011

تالساعدي سعد عزيز سليمة1118
 - 1952 السوفيتية-  المصرية السياسية العالقات
1961

2011الخزاعي نعمة رحيم سمر.د.أ



تسليمان حسن علي سها1119

 التطورات من العراقي األمة مجلس موقف

 دراسة 1946 - 1925 سوريا في السياسية

تاريخية

.د.أ
 الرحمن عبد بثينة

التكريتي
2011

تسليمان حسن علي سهى1120

 التطورات من العراقي األمة مجلس موقف

 دراسة 1946 - 1925 سوريا في السياسية

تاريخية

.د.أ
 الرحمن عبد بثينة

التكريتي
2011

تمحمد وهيب طلفاح1121
 - 1939 الثانية العالمية الحرب سنوات في مصر

1945
2011التكريتي رجب صابر معد.د.أ

تعلي محمد ظافر1122
 أوابك للبترول المصدرة العربية الدول منظمة

1980 - 1960 فيها العراق ودور
2011الربيعي كامل محمد.د.أ

2011الحمداني نافع طارق.د.أ1971 - 1932 البحرين في االقتصادية التطوراتتالمشهداني ريحان محمد عامر1123

1124
 محمد هللا عبد صالح هللا عبد

الجميلي
ت

 آل العزيز عبد بن فيصل للملك الداخلية السياسة

1975 - 1964 سعود
2011المشهداني محمود مؤيد.د.أ

تالعكيلي عباس فخري عبير1125
 المصري الملكي العهد في االجتماعية األوضاع

الثانية العالمية الحرب انتهاء حتى
2011الربيعي كامل محمد.د.أ

تالجبوري حسين كاظم عدنان1126
 - 1941 إيران في االحتكارية النفط شركات
1953

2011حسن هويدي األمير عبد.د.أ

تشجر طعمة علي1127
 العربية النهضة حركة في اللبنانين المفكرين دور

1914 - 1850 الحديثة
2011الحسن عبد جمعة لقاء.د.أ

تالشمخي محسن ظاهر علي1128
 15 / 1948 األول تشرين 10 العقيدة مجلة

1950 حزيران
2011حسين كردي رزاق.د.أ

.د.أ1970 - 1966 سوريا وزراء رئيس زعين يوسفتالفياض هللا عبد هاشم عماد1129
 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2011

1130
 منصور فرحان تركي عمر

السعدون
ت

 األول الجمهوري العهد في العراقي الجيش دور

1958 - 1963
2011الجوراني مكطوف هللا عبد.د.أ

تحسين عبد ناجي كاظم1131
 العامية الحرب خالل التركية-  العراقية العالقات

1945 - 1939 الثانية
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2011



تعبد زيارة جبار كريم1132
 العراقي النيابي المجلس في بغداد نواب دور

1948 - 1958
.د.أ

 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2011

2011الحمداني نافع طارق.د.أ1925 - 1881 األحواز تجاه بريطانيا سياسةتمحمد صالح محمد كريم1133

تأحمد حسن الرسول عبد لؤي1134
 دولة في واالقتصادية االجتماعية التطورات

م1980 - 1971 المتحدة العربية اإلمارات
2011ياسين طه عالء.د.أ

بالخفاجي حسين سلمان ماجد1135
 مع مقارنة دراسة اإلسالم قبل واالختيار االنتخاب

1958 لغاية العراقي البرلمان
.د.أ

 المشهداني جاسم محمد 

الربيعي كامل ومحمد
2011

1136
 حسين وهيب الرحيم عبد ماجد

الجامعي
ب

 من العراقي التلفزيون في والقومية الوطنية القضايا

1956 - 1968
2011عالوي المجيد عبد طالب.د.أ

1137
 حسين مخلف عبود ماجد

الفهداوي
ت

 جامعة في السياسي السعودية العربية المملكة دور

1964 - 1953 العربية الدول
2011نصيف مطر فواز.د.أ

تعلي جواد محمد ماجد1138
 المغرب في والديمقراطية الدستورية الحركة تطور

1908 - 1970
2011الكروي صالح محمود.د.أ

1139
 اللطيف عبد الجبار عبد مازن

الشام
ت

 موريتانيا دولة بناء في ودوره الدادة ولد المختار

م1968 - 1958
.د.أ

 صياد محمد صالح سامي

الدوري
2011

تأحمد علي محمد مبدر1140
 الثالث أحمد السلطان عهد في العثمانية الدولة

م1730 - 1703
.د.أ

 طه الكريم عبد يوسف

الرديني مكي
2011

تمحسن جاسم محمد1141
 عهد في العثمانية للدولة الخارجية العالقات

1807 - 1789 الثالث سليم السلطان
2011الجوراني مكطوف هللا عبد.د.أ

تالطائي أسود غايب محمد1142
 مصر في السياسية التطورات من سوريا موقف

1952 - 1958
2011مسير طالل كريم.د.أ

2011حسين غالم سرحان.د.أ1939 - 1920 لبنان في السياسية التطوراتبرداد نجم محمد1143

تالعبيدي رعد محمود1144
 - 1925 العراقي البرلمان في أربيل نواب دور

1958
.د.أ

 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2011

تالجبوري صالح هللا عبد مخلف1145
 م1521 - 1337/  هـ928 - 738 دلغادر إمارة

والعثمانية المملوكية السياسة في
2011الجبوري عبد حسين أحمد.د.أ

تحمادي هللا عبد مشعل1146
 عام الكبرى العربية الثورة في العراقيين دور

1921 عام حتى 1916
2011هللا عبد نجم محمد.د.أ



1147
 الكريم عبد سعد مصطفى

مصطفى
ت

 المصرية السياسية الحياة في وأثرها العاملة الطبقة

1942 - 1952
2011التكريتي رجب صابر معد.د.أ

تصالح مهدي مظفر1148

 الملك عهد في المصرية-  البريطانية العالقات

 العالقات في دراسة 1952 - 1936 فاروق

السياسية

.د.أ
 صكر محمد ظاهر

الحسناوي
2011

تحسن فليح مقداد1149
 قضية من األمريكية المتحدة الواليات موقف

1967 - 1948 الفلسطينيين الالجئين
2011الربيعي كامل محمد.د.أ

تالتكريتي نجم عمر خطاب منير1150
 سوريا في السياسي ودوره األتاسي الدين نور

1929 - 1970
.د.أ

 صياد محمد صالح سامي

الدوري
2011

تالريشاوي سعود حامد حاتم مهند1151
 والتاريخ الحديث رواية في ودورهم الطباع آل

الهجري الثالث القرن خالل
.د.أ

 عباس محمد الهادي عبد

المحمدي
2011

بالبدري صباح عزيز موسى1152
 - 1952 ليبيا في األمريكية االستراتيجية المصالح
1954

.د.أ
 صكر محمد ظاهر

الحسناوي
2011

تالجنابي طليب الجبار عبد هدى1153
 الملكي العهد في واالقتصادية السياسية التطورات

1952 عام حتى المصري
2011الربيعي كامل محمد.د.أ

بإبراهيم حسين هيثم1154
 األحزاب من األشرف النجف مدينة موقف

1958 - 1945 العراق في السياسية
2011حسين كردي رزاق.د.أ

تنايف صالح عواد هيفاء1155
 العراقي النواب مجلس في القانونية النخبة دور

1925 - 1945
.د.أ

 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2011

تحمد محمد شاكر وسام1156
-  العراقية الحرب من العراقية الصحف موقف

1941 البريطانية
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2011

.د.أ1968 - 1957 الفلسطينية والقضية المتحدة األممتاللطيف سليمان ماجد1157
 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2011

تمحمد إبراهيم خليل إسماعيل1158
 التطورات من األمريكية المتحدة الواليات موقف

1946 - 1936 مصر في الداخلية
2012التكريتي رجب صابر معد.د.أ

2012سلمان السيد نزار حيدر.د.أ1921 - 1914 السياسي األشرف النجف تاريختالياسري تقي أحمد1159

تالحمداني الغفار عبد أدهم أسامة1160
 تاريخ في ودوره التكريتي الغفار عبد حردان

(1963 - 1925) المعاصر العراق
.د.أ

 ضياء محمد صالح سامي

الدوري
2012



2012الغريري علي جواد قيس.د.أ1918 - 1896 البريطانية الستراتيجية في الكويتتحسين عثمان أسن1161

تالالمي عزيز قاسم بثينة1162
 السودان في دارفور قضية تجاه البريطانية السياسة

1869 - 1956
2012حسين غالم سرحان.د.أ

تالساعدي خلف باقر بالسم1163
 إمارات مع السعودية الحدود مشاكل في النفط أثر

م1971-  م1932 العربي الخليج
2012الغريري علي جواد قيس.د.أ

تعكيل محمود ثامر1164
 في والسياسي اإلداري وأثره القصاب المجيد عبد

العراق
2012ياسين طه عالء.د.أ

تالجبوري علي عزيز جاسم1165
 القرن خالل الشريف القدس في المسلمين أوقاف

الميالدي عشر الثامن/  الهجري عشر الثاني
2012الجبروي عبد حسين أحمد.د.أ

تمحيسن عليوي جاسم1166
 ولتعليم التربية قضايا من البغدادية الصحافة موقف

تاريخية دراسة 1963 - 1958
2012الكروي صالح محمود.د.أ

تالكاكي زاير حسين حسن1167
 الكيالني عالي رشيد حركة في المحور دول دور

1939 - 1945
2012الربيعي كامل محمد.د.أ

تحسين إبراهيم جبار حسين1168
 وتأثيره اإلصالحي ودوره التونسي الدين خير

1890 - 1839 الفكري
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012

تالفياض هادي رجاء خالد1169
 المعاصرة العربية القضايا من يوغسالفيا موقف

1980 - 1955 االنحياز عدم حركة وثائق في
2012علي حسن فليح.د.أ

2012الجوراني هللا عبد.د.م.أ1970 - 1952 من المصرية-  األردنية العالقاتتالجميلي علي مطلب خلف زيدان1170

تعباس صباح سجى1171
 السياسية األحداث في السماوة أهل دور

(1958 - 1920)العراقية
.د.أ

 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2012

تالطائي محيسن ظالل ضياء1172
 العربي القضايا من وموقفه جورج لويد ديفيد

(1916 - 1922)
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012

تحسين الخالق عبد ضياء1173
 في 1958 لسنة 30 رقم الزراعي اإلصالح قانون

1970 عام حتى وآثاره وتطبيقاته العراق
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012

تمصلح إبراهيم الرحمن عبد1174
 سعيد بن أحمد عهد في الخارجية عمان سياسة

1749 - 1783
2012الحمداني نافع طارق.د.أ



1175
 يوسف فرحان القادر عبد

الكبيسي
ت

 1958 - 1936 العراق في السياسية االغتياالت
تاريخية دراسة

2012مسير طالل كريم.د.أ

تالسالمي هليل حسين علي1176
 صحيفة في واالجتماعية االقتصادية القضايا

(1945 - 1939) البغدادية الزمان
.د.أ

 حسين كردي رزاق

العابدي
2012

2012الراوي عبود رشيد محمد.د.أ1941 - 1935 ألثيوبيا اإليطالي الغزوتعباس خضير كاطع عماد1177

تمتعب الرحمن عبد عمار1178
 عهد في تونس مع السياسية الجزائر عالقات

م1732 - 1671 للفترة الدايات
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012

تحمود عناد عمر1179
 - 1864 المصرية السياسة في ودوره يكن عدلي

م1933
2012حسين غالم سرحان.د.أ

تحسين دخيل محمد1180
 النيابي المجلس في السيمانية النواب دور

(1945 - 1925)العراقي
.د.أ

 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2012

تحسين صالح محمد1181
 الملك عهد في مصر في السياسية التطورات

(1952 - 1937)فاروق
.د.أ

 حمد فيصل جمال

المحمدي
2012

2012حسين غالم سرحان.د.أ1968 - 1958 المصرية-  السورية العالقاتتعجيل علوان محمود1182

تإسماعيل صالح منار1183
 األمن استقرار في ودورها العراقية النجدة شرطة

1968 عام حتى
.د.أ

 خضي حيدر كريم

الفريجي
2012

تكطران الحميد عبد نجالء1184
 العراقية السياسة في ودوره القصاب العزيز عبد

1965 عام حتى
2012الغريري علي جواد قيس.د.أ

2012الكروي صالح محمود.د.أم1939 - 1881 تونس في الفرنسية اإلدارةتالمشهداني جاسم محمد نصر1185

تالعوادي خلف كاظم نضال1186
 1831 باشا إبراهيم عهد في الشام بالد في التبشير

 -1841
2012الحمداني نافع طارق.د.أ

تالمحمدي ناصر أحمد هبة1187
 العراقية السياسة في ودوره الخالصي الرسول عبد

1958 حتى
2012مسير طالل كريم.د.أ

تعبادي صراوة وسن1188
 - 1970)لبنان في السياسي ودوره افرنجية سليمان
1976)

.د.أ
 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2012

1189
 عجيل ثويني فرحان وليد

السعدون
ت

 النواب مجلس في االجتماعية التنمية قضايا

1939 - 1925 العراقي
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2012

تجاسم لطيف أنمار1190
 - 1859 الصادق محمد الباي عهد في تونس

م1882
2013الخزاعي رحيم سمر.د.أ



تشبل غالب بشير1191
 في واالقتصادي السياسي ودوره الدلي الغني عبد

1958 - 1913 العراق
2013العاني مجيد رعد.د.أ

تذجر عباس حسين1192
 ودوره الرياضي للنشاط العراقية الصحافة تغطية

1958 - 1948 الخارجية العراق عالقات بتوطيد
2013السامر السالم عبد.د.أ

2013حميد سامي رائد.د.أم1536 - 1493 باشا إبراهيم األعظم الصدرتالدوري محمد رحيم كاظم حميد1193

1194
 الحسن عبد حمزة رسول

الحميداوي
ت

 - 1955 االنحياز عدم حركة في ودورها إندونسيا
1970

2013علي حسن فليح.د.أ

1195
 بردي فياض عبد ريكان

الريشاوي
ت

 والسياسي العسكري ودوره الوادي محمود شاكر

1957 حتى العراق في
2013سلمان صيحي سهيل.د.أ

تعلوان عبد سالم1196
 في الحربين بين اإليرانية-  العراقية العالقات

العراقية الصحافة
2013الربيعي كامل محمد.د.أ

تالغريري هللا عبد حسين سعد1197
 العراقي النواب مجلس في الكوت نواب دور

1925 - 1958
2013الزيدي خلف الرزاق عبد.د.أ

.د.أالعراق في الوسطى الطبقة نشوء بداياتتحمادي ثامر سعدون1198
 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2013

تحطاب محمد صالح1199
 العراق في اإلصالحي ونهجه الظاهر الرزاق عبد

تاريخية دراسة 1963 عام حتى 1917
2013الموسوي رزاق حميد.د.أ

1200
 الحسين عبد الزهرة عبد

الخفاجي صيهود
ت

 1910 النجفية الصحافة في اإلصالحية االتجاهات
م1960- 

2013سلمان السيد نزار حيدر.د.أ

تالسويدي جبار الخضر عبد علي1201
 العراقي الجيش من التشريعية السلطة موقف

1925 - 1941
2013الزيدي خلف الرزاق عبد.د.أ

تحسون محمد هللا عبد علي1202
 العثماني العهد في الشام بالد في االلتزام نظام

م1864-  م1600
2013القريشي يوسف محمد.د.أ

تالمشهداني جاسم لطيف عمر1203
 الحبيب محمد بن باي األمين عهد في تونس

1943 - 1957
2013الكروي صالح محمود.د.أ

تدرب صالح هللا عبد محمود1204
 عام مصرمن في السياسي ودورة سري حسين

م1952 عام الى م1892
.د.أ

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2013



2013حميد سامي رائد.د.أم1566 - 1520 الفرنسية-  العثمانية العالقاتتالدوري سلطان جاسم حميد مؤيد1205

1206
 الرحمن عبد الكريم عبد نزار

المولى
.د.أالعربية الدساتير بعض في وأثره األمريكي الدستورت

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2013

تالسناوي عبد عواد هادي1207
 الوطنية الحركة في ودوره بنونة السالم عبد

المغربية
2013الكروي صالح محمد.د.أ

تحميد عصام همام1208
 عام حتى سورية في السياسي ودوره العظم خالد

1965
.د.م.أ

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2013

تالحليم عبد حاتم أسهل ياسمين1209
 الحرب خالل العراق نفط على الدولي التنافس

1945 - 1939 الثانية العالمية
2013الربيعي كامل محمد.د.أ

.د.أ1973 - 1959 الكوبية-  السوفييتية العالقاتتالموسوي حسن شنشل ابتسام1210
 صالح محمود بشرى

الزوبعي
2014

تمحمد مولود ابتسام1211
 - 1970 والسياسي االجتماعي ودورهم الموارنة
1980

.د.أ
 إبراهيم يوسف محمد

القريشي
2014

تعباس حسن إسماعيل1212
 في 1963 - 1958 لبنان في السياسية التطورات

العراقية الصحافة
.د.أ

 ، حسين غالم سرحان

السامر أحمد السالم عبد
2014

تأحمد عطية حسين ثناء1213
 السلطة على وأثرها البريطانية الدبلوماسية

م1914 - 1817 العراق فيي العثمانية
2014هللا عبد نجم محمد.د.أ

تالعامري صالح حمد حسين1214
 األلمانية الستراتيجية في السعودية العربية المملكة

1933 - 1945
2014الربيعي كامل محمد.د.أ

1215
 كريدي عودة جبار دايخ

الغريري
.د.أ1970 - 1939 األلمانية االستراتيجة في سوريات

 جبار محسن األمير عبد

األسدي
2014

2014الحلو ياسين صادق.د.أأركون محمد فكر في العلمانيةتحبوب علي رضا1216

تفيصل المجيد عبد سعاد1217
 األوضاع على الثانية العالمية الحرب أثر

1945 - 1939 العراق في االقتصادية
2014الدوري حميد سامي رائد.د.أ

2014الخزاعي رحيم سمر.د.م.أم1902 - 1882 الثالث علي الباي عهد في تونستالدليمي حسون عبد سليمان1218



تحسين خميس عباس1219
 اإلفريقي الشمال في وتوسعها العثمانية الدولة قيام

الميالدي عشر السادس القرن في
.د.أ

 نعمة رزاق حميد

الموسوي
2014

تالفرطوسي حسن مصدق علي1220
 الفكري ونشاطه حياته العاملي ظاهر سليمان الشيخ

م1960 - 1873
.د.أ

 السيد عطية نزار حيدر

سلمان
2014

تالشمري رشيد حميد فاضل1221
 السياسية الحركة في وأثرها الزيتونة جامعة

م1956 - 1881 تونس في والفكرية
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2014

تالدوري زهو محمود لطيف1222

 - 1946 العراقية السياسية القوى بين العالقات
 الديمقراطي والوطني االستقالل لحزبي 1958

أنموذجا

2014إبراهيم سكران ربه عبد.د.أ

تبرغش محمود محمد1223
 العربية المملكة في األمريكي االقتصادي التغلغل

1956 - 1932 السعودية
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2014

تالمشهداني يوسف عبد نجم محمد1224
 باشا سليمان المملوكي الوالي عهد في العراق

م1802/  م1780 الكبير
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2014

تالمشاييخي محمد منعم محمود1225
 - 1887 ومنهجه موارده مؤرخا بيهم جميل محمد

1978
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2014

تمحمود محمد مزهر1226
 في السياسية الحياة في ودوره عباس فرحات

(1962-1899) الجزائر
2014الدوري حميد سامي رائد.د.أ

تالجيالوي رؤوف هادي نادية1227
 منها العراقيين وموقف بغداد على تيمور حمالت

(م1404 - 1393)
2014إبراهيم سكران ربه عبد.د.أ

.د.أ1914 - 1871 الجزائر في السياسية األوضاعتمجيد طه نجالء1228
 حمد محمود مؤيد

المشهداني
2014

تالعاني إبراهيم إسماعيل نداء1229
 مصر في السياسي ودوره الهادي عبد إبراهيم

1898 - 1953
2014حسين غالم سرحان.د.أ

تالربيعي سلمان حنتوش هشام1230
 العراق في الرياضية للصحافة التاريخي التطور

1922 - 1980
.د.أ

 الربيعي كامل محمد 

العيثاوي هللا عبد وهادي
2014

2015الزيدي خلف الرزاق عبد.د.أم1917 - 1864 بغداد مدينة في العامة األحوالتمطلك سعيد أيمن1231

.د.أ1958 - 1933 العراق في الصحافة حريةتالزوبعي حسن فليح حسن1232
   خليل الحميد عبد نوري

الصالحي الدين عز نوح 
2015



.د.أالعراق في 1920 عام أحداث من المنتفق موقفتالطائي صباح عيسى حسين1233
 دمدوم حسين شاكر

الشطري
2015

تشاهر جابر زهرة1234
 في السياسية التطورات من النجفية النخب مواقف

(1968 - 1948) العراق
2015الكردي محمد عظم علي.د.م.أ

تياسين طه فالح1235
 في ودورها الديمقراطية الحريات انتصار حركة

م1954 - 1946 الجزائرية الثورة قيام
2015إبراهيم سكران ربه عبد.د.أ

تفيصل المجيد عبد هدى1236

 كتابات في األولى السعودية الدولة سقوط أثر

 - 1744) البريطانيين والمستشرقين الرحالة
1818)

.د.أ
 رجب صابر معد

الجوعاني
2015

تدحام جابر يوسف1237
 - 1952 لبنان في السياسي ودوره سالم صائب
1972

2015حميد سامي رائد.د.أ

تالسامرائي أحمد إبراهيم ابهان1238
 االردنية السياسة في ودوره التلهوني بهجت

1954-1970
2016الدوري أحمد مجيد حازم.د.أ

تالكوفي مجيد حسين أمير حيدر1239
 للمدة العراق في المماليك عهد في المنتفق إمارة

1750-1831
.د.أ

 علي هليل، جاسم محمد

الكردي محمد عظم
2016

تالعذاري حميد رضا1240
 دراسة 1968 - 1926 السلمان نقرة معتقل

تاريخية
.د.أ

 خليل الحميد عبد نوري

العاني
2016

تالموسوي خلف زينب1241
 التحرير حرب في ودورها بوحيرد جميلة

1962-1954 الجزائرية
2016محمد ياسين صادق.د.أ

1242
 حبيب عطية حسن الخالق عبد

السامرائي
2016نوفان سعد جمال.د.أ2000-1913 لبنان في السياسي ودوره اده ريمونت

1243
 صالح محمود السالم عبد

السامرائي الحمود
ت

 - 1518 عام من الجزائر في العثمانية اإلدارة
م1830

2016حميد سامي رائد.د.أ

تجاعد رشيد حوراء1244
 الثاني الحميد عبد السلطان عهد في المنتفق لواء

1876 - 1909
2016عظم علي.د.أ

تالفتالوي طاهر سامي إبراهيم1245
 وموقف تركيا في الداخلية السياسية التطورات

1938-1923 منها العراق
2017شيال جبر عزيز.د.أ

تحامد غازي أسامة1246
 الثورة قيام في الجزائرية السياسية األحزاب أثر

1954-1930 الجزائرية
2017رجب صابر معد.د.أ



تالسعدون محمد حسن أركان1247
 - (1988 - 1968 النفطية غير العارق صادرات
تاريخية دراسة

2018الربيعي محمد كامل محمد.د.أ

2018االنصاري براك عابد.د.أاللطائف كتابه في ومنهجه الجوزي ابن مروياتتالتميمي محمد جاسم لفتة أسد1248

1249
 هللا مال إبراهيم خليل هللا خير

الدوري
ت

 المشرق علىى وأثرها البلقانية العثمانية الحروب

1914 - 1912 العربي
2018موسى حميد سامي راد.د.أ

1250
 الجبار عبد الهادي عبد عالء

العنزي
ت

 وتشاد انغوال اإلفريقية الدول في األجنبي التدخل

1984-1960 أنموذجا
2018الربيعي محمد كامل محمد.د.أ

2018رجب صابر معد.د.أ1918 - 1881 االقتصادي تونس تاريختالتكريتي عوض الواحد عبد نور1251

تمحمد سعود أحمد1252
 - 1971 البحرين إمارة في االنتخابي النظام تطور

1991
2019هلهول هداب مجيد.د.أ

تحبيب األمير عبد هاتف1253
 في السياسية التطورات من األشرف النجف موقف

1933 - 1920 العراق
.د.أ

 حسين كردي رزاق

العابدي
2019

1254
 محمود الرحمن عبد عالء

ريحان
ت

 في والعسكري السياسي ودوره بدران الدين شمس

1970 - 1928 مصر
2020ياسين طه عالء.د.أ

تعباس زروق عباس1255
 - 1831 العثمانيين مواجهة في العراقيين دور

1914
2020الحلو ياسين صادق.د.أ

بعكوب أسعد رعد1256
 السياسية التطورات من العراقية الصحافة موقف

(أنموذجا األول فيصل الملك عهد) العراقية
2020الربيعي كامل محمد.د.أ

تطه نوري عمر1257
 العراق في الكردية واإلمارات العثمانية الدولة

1514 - 1566
2020الحمداني نافع طارق.د.أ

2020الزهرة عبد حاتم عدي.د.أ1958 - 1921 كربالء في االجتماعية األوضاعتحاتم فخري فراس1258

2021العابدي كردي رزاق.د.أالنجف في واالقتصادية االجتماعية األوضاعتعبد علوان مصعب1259

2021الربيعي كامل محمدم1968 - 1945 الكويت نحو البريطاني التوجهتيوسف سعدون أحمد1260








