
العليا للدراسات العلمي والتراث العربي التأريخ معهد خريجي بأسماء قائمة

م2022 - 2004 الدراسية لألعوام اإلسالمية والحضارة التأريخ قسم
الماجستير مرحلة: أوالً

الطالب اسمت
الرم

ز
المشرف اسمالرسالة عنوان

 سنة

التخرج
حضارة

28
 محمد خضر فقي زرار

خشناو أمين
ت

 إسحق أبي للشيخ البيوع كتاب الشافعي الفقه في التنبيه

/  هـ476 - 393 الشيرازي الفيروزآبادي علي إبراهيم
م1083 - 1003

2008الزركاني حسن خليل.د.أ

تيوسف حمزة رواء29
 - 750/  هـ490 - 132 دمشق في االجتماعية الحياة

م1097
.د.أ

 حياوي سليم فراس

السامرائي
2009

تنصار يوسف سرور30
 الذهب مروج كتاب خالل من العباسيون الوزراء

(هـ346/  هـ321) للمسعودي الجوهر ومعادن
2009المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالشلبة عواد حمزة اعتماد31
 وآثارها البويهي التسلط عهد في العراق في اإلقطاعات

واالقتصادية السياسية األوضاع على
2010المسعودي عيدان نجم.د.أ

2010الذهب عيدان أميرة.د.أالرافدين بالد حضارة في الكريمة األحجارتحميد حسن أحمد انتصار32

تالقيسي رديف سلمان إيمان33
 - 92 من اإلسالمية مالقة مدينة في العلمية الحركة

م1269 - 711/  هـ668
.د.م.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2010

.د.م.أاإلسالم قبل العربية الحياة في الكهنة دورتالطائي نجم محمد إيمان34
 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2010

تكاظم جواد أحمد35
 كتابه في م992/  هـ381 الصدوق الشيخ وموارد منهج

الرضا أخبار عيون
.د.أ

 إبراهيم حسن زكية

الدليمي
2010

36
 عايد عبد حسن أحمد

اللهيبي
ت

 في الفريدة العقود درر كتاب في المقريزي ومنهج موارد

المفيدة األعيان تراجم
.د.أ

 جهاد يوسف رائد

العنبكي
2010

37
 راضي كريم حسن

الخزاعي
2010الخزاعي عاتي كريم.د.أالسالم عليهم عشرية االثني األئمة أمهاتت



تجابر كاظم رعد38
 دراسة اإلسالمي العربي التاريخ في واالكتناز االدخار

اإلسالمية الشريعة في مقارنة تاريخية
2010الحكيم عيسى حسن.د.أ

.د.أاألموي العصر في السياسي الخزرج دورتالقيسي حسين سالم علي39
 مطلك الستار عبد

درويش
2010

تحسن ناجي علي40
/  هـ518 - 444 (موت-  آل) ونزاريه الصباح الحسن

م1124 - 1052
.د.أ

 إبراهيم حسن زكية

الدليمي
2010

41
 عباس إبراهيم خليل محمد

القيسي
ت

 كتاب خالل من واالجتماعية االقتصادية دمشق أوضاع

 ألبي والصالحية النورية الدولتين أخبار في الروضتين

هـ565 المقدسي شامة

.د.م.أ
 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2010

2010الزركاني حسن خليل.د.أالنبوة دالئل البيهقي كتاب خالل من النبوية السيرةتالهاشمي عبد طاهر محمد42

تثامر ياسر اكتفاء43
 العصر نهاية حتى النبوي العصر من غطفان قبيلة

والحضاري السياسي التاريخ في دراسة األموي
.د.أ

 فياض عباس خضير

الجميلي
2011

44
 عنك كاظم جبار إبراهيم

الزاهدي
ت

 قبل واالقتصادية االجتماعية ألحوالها دراسة مدين

اإلسالم
2011سمار عبود سعد.د.أ

تالجنابي حسن فالح إيالف45
 السالم مدينة) بغداد تاريخ خالل من الكوفة علماء

م1069/  هـ463 المتوفى البغداد للخطيب
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

46
 العزيز عبد صابر أحمد

الرفاعي
.د.أاإلسالم في ودورها العاص بن سعيد أسرةت

 حسن خضير غامس

الدوري
2011

تالدليمي صالح لطيف أحمد47
 قالوون أسرة عهد في والعسكري السياسي الصراع

م1382 - 1278/  هـ784 - 678
.د.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2011

تحسون لعيبي أحمد48
 السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر وموارد منهج

للشوكاني
2011الزركاني حسن خليل.د.أ

49
 الكريم عبد مرزة أحمد

الشريفي
ت

 بغداد تاريخ خالل من بغداد في الحضارية المظاهر

(هـ463-  هـ392) البغدادي للخطيب
2011الجنابي محمود عجمي.د.أ

50
 حسن هادي مهدي أديب

الكريم
ت

 - 145 من للمدة بغداد في الطبية والمؤسسات الطب
م1055 - 762/  هـ447

2011الحكيم عيسى حسن.د.أ

تانصيف إبراهيم أسامة51
 - 714/  هـ456 - 95 األندلس في بربشتر مدينة تاريخ

م1064
2011هللا عبد محمود خالد.د.أ



تالتميمي عباس بدر باسم52
 حتى الطوائف عصر من شاطبة مدينة في العلمية الحياة

هـ610 - 422 الموحدية الدولة سقوط
2011مجيد محمد قتيبة.د.أ

تإبراهيم محمد ثائر53
 وموارده منهجه م1392/  هـ795 الحنبلي رجب ابن

الخراج ألحكام االستخراج كتابه في
2011مجيد محمد قتيبة.د.أ

تجليل الحسين عبد ثناء54
 - 1031/  هـ461 - 422 األندلس في جهور بني دولة

م1069
2011العارضي فريق وجدان.د.أ

.د.أللنرشخي بخارى تاريختعلي محمد جاسم55
 علي الرزاق عبد

األنباري
2011

56
 مصطفى محمد جاسم

الياسري
.د.أالوسطى الدولة نهاية حتى طيبة لمدينة السياسية المكانةت

 عباس علي عباس

الحسيني
2011

57
 عباس إبراهيم جعفر

الجوراني
.د.أالفكرية وحياته المنكدر بن محمد وموارد منهجت

 حمادي فياض محمود

الزوبعي
2011

58
 حسين عاصي جمعة

الجميلي
ت

 الشام بالد في العسكري ودوره سيرته شيركوه الدين أسد

م1169 - 1130/  هـ534 - 525
2011جاسم حديس حسين.د.أ

تكناص حسين عبادة جواد59

 البغدادي للخطيب بغداد تاريخ كتاب في البصرة أعالم

 العلمية وإسهاماتهم سيرهم في دراسة م1070/  هـ463

واإلدارية

2011الحكيم عيسى حسن.د.أ

60
 جياد كريم حارث

السويداوي
ت

 العهد من والحضاري السياسي ودورها عنابة مدينة

الحفصي العهد نهاية إلى الحمادي
.د.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2011

61
 عطية صالح حامد

الجبوري
ت

 - 218 المدة خالل سامراء لمدينة االقتصادي التاريخ
م900 - 833/  هـ278

2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

62
 كيطان الزهرة عبد حسن

اإلبراهيمي
.د.أالفكرية الحياة في ودوره غياث بن حفصت

 حمود بشير مشتاق

الغزالي
2011

63
 حسين مخلف جاسم حسين

العبيدي
ت

 في المحاضرة حسن كتابه في السيوطي وموارد منهج

والقاهرة مصر تاريخ
.د.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2011

64
 كنعان حسن كنعان خلف

الجبوري
ت

 في م1160/  هـ555 سنة المتوفى القالنسي ابن موارد

تحليلية تاريخية دراسة دمشق تاريخ ذيل كتابه
2011الجيشي صالح باسم.د.أ



65
 هللا عبد إبراهيم خليل

الجميلي دودح
ت

 السلجوقي العصر في الشام وبالد العراق في التصوف

م1196 - 1055/  هـ590 - 447
.د

 علي حسين علي

الجبوري
2011

تخلباص فرحان خليل66

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية الجوانب في التأثيرات

 - 897) األقصى المغرب على األندلسية للهجرات
(م1615 - 1492/  هـ1020

2011الدليمي مخلف مجيد.د.أ

.د.أالعرب عند األطفال طب تاريختالزاملي أمير كريم رباب67
 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2011

تالالمي ضمد فاضل رجاء68
 1022/  هـ488 - 413 األفطس بني عهد في بطليوس

م1094- 
.د.أ

 علي الرزاق عبد

األنباري
2011

تالقريشي عبود جبار رزاق69

 الكتاب عن كتاباتهم في والمصنفون المؤرخون

 السابع القرن حتى الهجري الثاني القرن منذ والوزراء

أنموذجا الجهشياري

2011محمد عبد سوادي.د.أ

تأحمد صالح رزاق70

 أحمد للشهاب المحققين المشتايخ ذكر في الطالبين بغية

/  هـ1130 - 1044 النخلي علي بن أحمد بن محمد بن
م1717 - 1634

.د.أ
 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2011

2011الحكيم عيسى حسن.د.أمؤرخا الجمحي سالم ابنتالزم سفيح رسول71

تنعمان إسماعيل رعد72
 سياسية تاريخة دراسة ميافارقين في األيوبية الدولة

م1260/  هـ658-  م1185/  هـ581 عسكرية
2011أحمد ياسين محمود.د.أ

73
 يوسف حوشي حازم رعد

العلكاوي
ت

 الخامس القرن في والعراق مصر بين الثقافية الصالت

الهجري
.د.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2011

تعلي صالح عارف رغد74
 واالجتماعي والفكري السياسي ودوره حيوة بن رجاء

(م730 - 684/  هـ112 - 65)
2011الزهو أحمد سامي.د.أ

تالساري حلو خلف رياض75
 المزي كتاب في السالم عليه الصادق اإلمام تالميذ

الرجال أسماء في الكمال تهذهيب
2011الغراوي دنيان نعيم.د.أ

76
 أحمد الرحيم عبد سرى

الحديثي
ت

 - 714/  هـ654 - 95 األندلس في لبلة مدينة تاريخ
م1258

2011هللا عبد محمود خالد.د.أ

77
 حمد علي حميد سعد

العجيلي
.د.أخراسان في السياسي ودوره القسري هللا عبد بن أسدت

 حسن خضير غامس

الدوري
2011



تشهد كاظم سكينة78
 عمليات بعد اإلسالمية الجيوش وتموين استقرار آليات

األموي العصر نهاية حتى والتحرير الفتح
.د.أ

 محمود شاكر صادق

المخزومي
2011

تالشرع محسن قاسم سالم79
 الكمال تهذيب كتاب في السالم عليه الباقر اإلمام تالميذ

هـ742 للمزي الرجال أسماء في
2011الخزاعي عاتي كريم.د.أ

تغركان كاظم سلمان80
 ت،) عنه هللا رضي الهجري رشيد الجليل الصحابي

تحليلية دراسة (هـ61
2011الزركاني حسن خليل.د.أ

81
 روضان نفل محمود سنان

الدليمي
.د.أاألموية الخالفة عهد في االجتماعي الفقهاء دورت

 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2011

82
 الجبار عبد سوسن

إسماعيل
ت

 هـ132-  م661/  هـ41 األموي العهد في الخلفاء نساء

م749/ 
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمحمد علي شيماء83
 االقتصادية بالمتغيرات السكانية المتغيرات عالقة

خلدون ابن مقدمة خالل من والسياسية
.د.أ

 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2011

84
 نصيف فاضل شيماء

الدليمي
2011المشهداني جاسم محمد.د.أاإلصر رفع على الذيل كتابه في السخاوي ومنهج مواردب

تعلي صالح حمادي صدام85
 العربي الفتح منذ شيراز مدينة في الفكرية الحركة

م1258/ هـ656 حتى م643/  هـ23 سنة اإلسالمي
.د.أ

 مطلك الستار عبد

درويش
2011

86
 عبد منصور ياسين طه

فرحان هللا
ت

 عصر في والعسكري السياسي والقضاة الفقهاء دور

/  هـ648 - 569 من والشام مصر في األيوبية الدولة
م1250 - 1173

.د.م.أ
 إبراهيم حسن زكية

الدليمي
2011

تالجاسم عباس خضر ظافر87

 قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد بن هللا عبد الحافظ

 في دراسة (م894/  هـ281 الدنيا أبي ابن) القرشي

التاريخية ومروياته ومكانته سيرته

.د.أ
 مطلك الستار عبد

درويش
2011

88
 محمد جودة مجيد عامر

الكرعاوي
ت

 الخالفة فترة خالل ومصر العراق بين الفكرية الصالت

م861 - 749/  هـ247 - 132 العباسية
2011الحكيم عيسى حسن.د.أ

2011رميض سلمان صالح.د.أالقديم العراق في التوثيقتمنديل عبد عباس89

90
 هللا عبد أحمد الرزاق عبد

الحسني
ت

 الغربي والسودان المغرب بالد بين التجارية العالقات

م14 - 9 ومن هـ 8 - 3 من
.د.أ

 حسن خضير غامس

الدوري
2011



بكاظم محمد الكريم عبد91
 لليبيا اإليطالي االحتالل من األوربية القوى موقف

1911 -1912
2011الزوبعي محمود بشرى.د.أ

92
 علي عبد محمد مسلم عبد

الشرماني حسين
ت

 في األبي الحسين بن منصور سعد أبي ومنهج موارد

م1031/  هـ421 الدر نثر كتابه
2011الحكيم عيسى حسن.د.أ

تعلي أمان علي93
 الهولنديين المستشرقين كتابات في الشريفة النبوية السنة

(أنموذجا ديخويه)
.د.أ

 علي الرزاق عبد

األنباري
2011

.د.أهـ132 عام حتى اإلسالمي التاريخ في األوس دورتالقيسي عزيز صالح علي94
 علي الرزاق عبد

األنباري
2011

95
 صالح مهيدي عمر

المحمدي
ت

/  هـ578 الصلة كتابه في ومنهجه بشكوال ابن موارد
م1182

.د.أ
 محمد الهادي عبد

المحمدي عباس
2011

96
 حميد شندوخ غازي

السعيدي
ب

 كتابه في هـ356 األصبهاني الفرج أبي ومنهج موارد

الطالبيين مقاتل
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

97
 علوان رمضان فاروق

الجنابي
ت

 - 713/  هـ627 - 94 األندلس في ماردة مدينة تاريخ
م1229

.د.أ
 أحمد الرزاق عبد

السامرائي وادي
2011

تمحمود فرحان فائزة98
 الكوفي مهران بن سليمان لألعمش التاريخية المرويات

هـ148
2011الخفاجي باقر سلمان.د.أ

99
 شلش زبون فراس

الجيزاني
ت

/  هـ420 من الحجاز بالد في االقتصادية الحياة
م1160/  هـ557-  م1029

2011الزركاني حسن خليل.د.أ

100
 مهدي محمود فؤاد

الفهداوي
ت

 الهجري الثاني القرن من نيسابور في العلمية الحركة

الهجري الرابع القرن نهاية حتى
.د.أ

 زعين فاضل حسن

العاني
2011

101
 حسين نواف محمد قاسم

الفياض
ت

 الفتح من سرخس لمدينة والفكرية السياسية الحياة

الهجري الخامس القرن نهاية وحتى اإلسالمي العربي
2011مهدي صالح أحمد.د.أ

تسالم كريم صبار مازن102
 - 138 من للمدة األندلس في األموية الدولة كتاب

م1031 - 755/  هـ422
.د.أ

 حسن بشير محمد

العامري
2011

.د.أالقديم األدنى الشرق فكر في الخلق أساطيرتحسين باجي حسن مجيد103
 عباس علي عباس

الحسيني
2011

104
 حمادي رشك محسن

السالمي
2011الزركاني حسن خليل.د.أالهجري األول القرن في نجدت



105
 كريم إبراهيم محمد

السامرائي
ت

 والملوك األمم تاريخ كتاب في األموية الدولة مرويات

 إلى هـ74 من والرجال الروايات في دراسة للطبري

هـ132

2011داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

106
 الحميد عبد حامد محمد

العاني
ت

 الحديث في ومروياته هـ228 العيشي محمد بن هللا عبيد

التاريخية والرواية الشريف النبوي
2011الجميلي عباس خضير.د.أ

.د.أاإلسالم قبل اليمنية المعابد في الدينية الوظائفتهللا عبد عزيز محمد107
 حسن عباس صالح

السوداني
2011

108
 عبيد عداي عواد مدحت

الحديثي
ت

 طليطلة في والعمرانية واالقتصادية االجتماعية الحياة

م1085/  هـ478-  م711/  هـ92 من
2011الشيخلي إبراهيم صباح.د.أ

تالعاني محمود جمال مريم109
/  هـ784 - 678 اقالوون أسرة عهد في الفكرية الحياة

م1382 - 1279
.د.أ

 عباس محمد ظمياء

السامرائي
2011

110
 إبراهيم خليل موفق

الدوري
.د.أالهجري السادس القرن حتى اشبونة في العامة الحياةت

 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2011

تالمرشدي عواد حسن ناجح111
 العرب البلدانيين كتب في األندلس في االجتماعية الحياة

م1505/  هـ911 حتى
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

.د.ألليمن األحباش غزوتعباس محمود محمد نجالء112
 علي الرزاق عبد

األنباري
2011

تالبستان الهادي عبد ندى113
 - 1094/  هـ495 - 487) الفاطمي باهلل المستعلي

التاريخ في ودوره سيرته (1101
.م

 إبراهيم حسن زكية

الدليمي
2011

تإبراهيم ناصر نضال114
 الدولة في واإلدارية األدبية ومكانتهم نشاطهم وهب آل

العباسية
.د.أ

 علي الرزاق عبد

األنباري
2011

تأحمد عبد عواد نعمة115
 - 714/  هـ580 - 94 األندلس في شنترين مدينة تاريخ

م1184
2011هللا عبد محمود خالد.د.أ

116
 زعيان طارق نهاد

الكربولي
ت

 والتصوف الفلسفة في ودوره القرطبي مسرة بن محمد

(هـ319-  هـ269) األندلس في اإلسالمي
2011الدليمي مخلف مجيد.د.أ

117
 صالح سالم هالل

الخزرجي
ت

 األنباء عيون كتابه في وموارده منهجه أصيبعة أبي ابن

م1270/  هـ668 األطباء طبقات في
2011داود المنعم عبد نبيلة.د.أ



ترجيب حسن عبد هيثم118
 حتى العامة أحوالها في تاريخية دراسة النهروان كورة

العباسي العصر نهاية
2011محمد عبد سوادي.د.أ

119
 عبد إسماعيل وجدي

الباشا الكريم
ت

 حلب ملك األيوبي الدين صالح بن غازي الظاهر الملك

م1216 - 1186/  هـ613 - 582
2011أحمد ياسين محمود.د.أ

120
 عكلة الرزاق عبد وسن

الوحيلي
ب

 في هـ430 المتوفى األصفهاني نعيم أبي ومنهج موارد

 البيت آل عن األصقياء وطبقات األولياء حلية كتابه

السالم عليهم

2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

.د.أاإلسالم في وجهاده سيرته األنصاري حنيف بن عثمانتمحمد ضياء وفاء121
 علي الرزاق عبد

األنباري
2011

تالخشن خشن كاظم وليد122
 أسلوبها في دراسة فرنسا في االستشراقية المدرسة

ومنهجها
.د.أ

 الحسن أبو عالء

العالق إسماعيل
2011

تالعيساوي صايل هادي وليد123
 السلطان عهد في األيوبية للدولة الخارجية العالقات

[هـ589-  هـ567] الدين صالح
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

124
 جاسم محمد أنيس

المشهداني
ت

 مكة تأريخ كتابه في الحنفي البقاء أبي وموارد منهج

 والقبر الشريفة والمدينة الحرام والمسجد المشرفة

م 1450 - 1387/  هـ 854 - 789 الشريف

2011الشيخلي إبراهيم صباح.د.أ

تاألسدي حسن فالح إيمان125
 تحفة بكتاب المقتضب كتابه في اآلبار ابن ومنهج موارد

هـ658-  هـ598 القادم
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

126
 شعيب عبد جواد أحمد

الكرعاوي
ت

 في والسياسي اإلداري ودورهم األندلسيون العلماء

 عشر الثاني الهجري السادس القرن خالل األندلس

الميالدي

.د.أ
 مجيد حميد رياض

الجواري
2012

.د.أاأليوبية الدولة ظل في الحجازتعناد صالح سالم أحمد127
 معروف يوسف ضياء

الطائي
2012

تفاضل هللا عبد أحمد128
/  هـ883 - 422) األندلس في الطوائف عهد كتاب

(م1090 - 0131
.د.أ

 خيطان الكريم عبد

الياسري
2012

129
 جسام فرهان أحمد

الفهداوي
ت

 في مجاهدة بيوتات سهم وآل عتيك وآل مظعون آل

الجهادي دورهم في دراسة الراشدة والخالفة النبوة عصر
2012الجنابي محمود عجمي.د.أ



130
 الكريم عبد عطية أديبة

الجنابي
ت

 بغداد تاريخ خالل من البصرة علماء من المحدثون

/  هـ463 المتوفى البغدادي للخطيب (السالم مدينة)
م1069

2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالدليمي ناصر عبد جمال131
 - 824/  هـ273 - 209 مؤرخا ماجة ابن المحدث

م886
.د.أ

 مطلك الستار عبد

درويش
2012

132
 حسون كاظم حارث

الزبيدي
ت

 القرن في والفكري الحضاري وأثرهم شهربان علماء

الهجري الثامن القرن إلى الهجري الثالث
2012كنعان إسماعيل عاصم.د.أ

133
 سرحان نامس حسن

العزاوي
.د.أ1962 - 1948 الشمالي اليمن في الداخلية التطوراتت

 رجي صابر معد

التكريتي
2012

134
 جودي رزاق حميد

الجبوري
ت

 ومروياته هـ141 المتوفى الكوفي تغلب بن أبان

التاريخية
2012الحكيم عيسى حسن.د.أ

تالصريفي طاهر نعمة حيدر135

 طاهر محمد بن الحسن أبو للشريف القميين تنزيه رسالة

 عبد بن معتوق بن علي بن موسى بن الحميد عبد بن

 الغروي األصفهاني العاملي النباطي الفتوني الحميد

م1725/  هـ1138

2012الحكيم عيسى حسن.د.أ

تالذيابي علي شاحوذ خالد136
 الصفار هللا عبد بن مسلم بن لعفان التاريخية المرويات

م834/  هـ220 المتوفى
.د.أ

 محمد الهادي عبد

المحمدي عباس
2012

تالكبيسي سالم حميد خلدون137
 نمي أبي الشريف عهد في مكة لوالية العامة الوضاع

م1345 - 1254/  هـ746 - 652 وأوالده األول
.د.أ

 الحميد عبد نوري

العاني خليل
2012

138
 ذنون صالح محمد خلف

الجبوري
ت

 حتى) اإلسالمي العربي التاريخ في ودورهم العبدي آل

(األموي العصر نهاية
2012الجبوري سالم عدي.د.أ

تحمود عباس دعاء139
 في وموارده منهجه هــ380 المتوفى الكالبذي بكر أبو

التصوف أهل لمذهب التعرف كتابه
2012طراد مخلف مجيد.د.أ

.د.أاإلسالمية قرطبة في واالجتماعية الطبية الخدماتتعبيد خضير دينا140
 حسن بشير محمد

العامري
2012

تالسراي علي جبر رزاق141
 الرجال أسماء في الكمال تهذيب كتاب في بغداد علماء

م1341/  هـ742 المتوفى المزي للشيخ
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ



تالقيسي صالح محمد رزاق142
 هـ612 سنة إلى العامة أحوالها في دراسة الملتان مدينة

م1215/ 
.د.أ

 مطلك الستار عبد

درويش
2012

2012الخزاعي عاتي كريم.د.أالهذلي مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن عونتجبار عبد رفاه143

144
 الحسين عبد رضا سرور

اللبان
ت

 خالل من واالجتماعي والفكري السياسي النساء أثر

 محمد الدين شمس الحافظ لإلمام النبالء أعالم سير كتاب

م1437/  هـ748 وفاته سنة الذهبي عثمان بن أحمد بن

2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

.د.أاألندلس في الموحدين دولة لحكم المعارضة الحركاتتداود حسين سهير145
 خيطان الكريم عبد

الياسري
2012

146
 طاهر بكيع عادل

المسافري
ت

 والنهاية البداية كتاب في والمالية االقتصادية الجوانب

(م1372/  هـ774) كثير البن
.د.أ

 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2012

147
 صالح جمعة صالح عادل

الجبوري
ت

/  هـ771 - 489 اإلسالمية العصور خالل قبرص
م1369 - 1059

.د.أ
 علي حسين علي

الجبوري
2012

2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أهت656-  هـ132 من أربل في الفكرية الحركةترشيد محمد عادل148

149
 جعفر رسول عامر

الخلخالي
ت

/  هـ571)عساكر ابن عند اإلسالمية اإلدارة
 نهاية حتى الكبير دمشق تاريخ كتابه في(م1175

(م846/  هـ232) األول العباسي العصر
2012الموسوي حسن ناجي.د.أ

تحسن عبد الرحمن عبد150
 - 1320/  هـ815 - 720 الهند في التغلقية اإلمارة

م1412
.د.أ

 مطلك الستار عبد

درويش
2012

151
 حسين رجا الكريم عبد

القيسي
ت

 - 92) األندلس في والحضاري السياسي جذام قبيلة دور
(م1492 - 711/  هـ897

2012حسين عجيل كريم.د.أ

تاحميد صباح هللا عبد152
 كتاب في األموي العصر نهاية حتى الدواوين كتاب

(هـ421ت) مسكويه عند الهمم وتعاقب األمم تجارب
2012اللهيبي تركي محمود.د.أ

153
 خضير محمد هللا عبد

الجنابي
.د.أالمغرب في وأثره الغساني النعمان بن حّسأنت

 مجيد حميد رياض

الجواري
2012

تنايل محمد عالء154
 في اإلسالمية العربية الدولة في النقود وضرب سك دور

م1258/  هـ656 حتى اإلسالم صدر
.د.أ

 الرزاق عبد ناهض

القيسي دفتر
2012



تمنشد إسماعيل فاتن155
 آداب في المريد منية كتاب في وموارده العاملي منهج

والمستفيد المفيد
2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تمحمود شكر فخري156

 في هـ821 القلقشندي عند والمالية االقتصادية الجوانب

 الدولة قيام من اإلنشا صناعة في األعشى صبح كتابه

هـ132 إلى اإلسالمية

.د.أ
 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2012

157
 ياسين محمود فرحان

النعيمي
ت

/  هـ375 - 343 األدارسة ملوك آخر كنون بن الحسن
م985 - 954

.د.أ
 خيطان الكريم عبد

الياسري
2012

تالخفاجي محمد حسن فالح158

 في اإلسالمي التصوف على وأثرها الحج مواسم

 السابع القرن إلى الهجري الثاني القرن من األندلس

الهجري

.د.أ
 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2012

ترشيد حسين قيس159
 من اإلسالمي العصر حتى األثرية النبار مدينة تاريخ

األثرية والتحريات التاريخ النصوص خالل
.د.أ

 خضر العزيز عبد

الجاسم عباس
2012

160
 عيدان كاظم حسين كرار

المعموري داود
ت

 إعالم كتاب في ومنهجه (هـ548 ت،) الطبرسي موارد

(الهدى بأعالم الورى
2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

161
 عذيب محمد كريمة

الربيعي
ت

 كتاب خالل من األندلس في واالقتصادية الفكرية الحياة

 - 610 األندلس سعيد البن المغرب حلل في المغرب
م1286 - 1214/  هـ685

2012كاظم صبري ماهر.د.م.أ

162
 عالوي مرضي ماهر

الجميلي
ت

 كتابه في ومنهجه هـ762 المتوفى مغلطاي موارد

وسلم عليه هللا صلى المصطفى سيرة إلى اإلشارة
.د.أ

 زعين فاضل حسن

العاني
2012

163
 موسى حسن محمد

الحسيني
ت

 -92 من أشبيلية مدينة في واالجتماعية االقتصادية الحياة
م1091- 711/  هـ484 

.د.أ
 الواحد عبد قيس

السمرمد
2012

164
 زناد سوادي محمد

الشموسي
ت

 كتاب في السالم عليه الحسن اإلمام وتالميذ شيوخ

 ت،) المزي للحافظ الرجال أسماء في الكمال تهذيب

(م1341/  هـ742
2012الغراوي دنيان نعيم.د.أ

165
 حاتم منصور محمد

المالكي
ت

 كتاب في (السالم عليه) الرضا اإلمام وتالميذ شيوخ

الرجال أسماء في الكمال تهذيب
.د.أ

 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2012

2012الشيخلي إبراهيم صباح.د.أ(هـ897 - 635) من للفترة غرناطة سلطنة كتابتدليمي صباح مصطفى166



تمظلوم مجيد مؤيد167
 بن حنيف بن إبراهيم تأليف بدر أهل أسماء مخطوطة

م1775/  هـ1189 الرومي مصطفى
.د.أ

 مجيد حميد رياض

الجواري
2012

168
 داخل عودة نزهت

الظاهري
ت

/  الهجري السابع القرن في بجاية في الفكرية الحياة
الميالدي عشر الثالث

.د.أ
 محمد الجليل عبد جنان

الهموندي
2012

169
 محيميد الكريم عبد نعمت

الجبوري
.د.أالكندي قيس بن األشعث الجليل الصحابيت

 هللا عبد محمود خالد

الدليمي
2012

تناجي مهدي نوال170
 القرن في هراة مدينة في واإلدارية السياسية األوضاع

الميالدي الثامن/  الهجري الثاني
.د.أ

 زيدان عبد خالد

الجبوري
2012

171
 إسماعيل إبراهيم هيام

الخالدي
ت

/  هـ234 - 132 القضاء تولي عن أعرضوا فقهاء
م1251 - 749

.د.م.أ
 إبراهيم حسن زكية

الدليمي
2012

172
 عبد خضير حسين وجدان

الشجيري
2012حسن مزبان سهيلة.د.أاليمنية بالممالك وعالقتها معين دولةت

تالفراجي عليوي حاتم ياسر173
 مكة) هـ600 - 501 الهجري السادس القرن في الحجاز

(الطائف المدينة، ،
2012الفراجي علي عدنان.د.أ

174
 حسين عبد مراد ياسر

الشجالوي
ت

 كتابه في ومنهجه سيرته هـ632 المتوفى شداد ابن

اليوسفية والمحاسن السلطانية النوادر
2012طراد مخلف مجيد.د.أ

تعيفان مناجد ياسين175
/  هـ470 ت،) البيهقي الفضل أبي ومنهج موارد

البيهقي تاريخ كتابه في (م1077
2012الجنابي محمود عجمي.د.أ

176
 عامر حسن كاظم محمد

العيساوي
ت

 المقدس بيت مملكة في واالقتصادية االجتماعية الحياة

هـ583 - 492 من (الصليبية)
2012اللهيبي تركي محمود.د.م.أ

.د.أاألندلسية والقالع الحصون عمارة هندسةتالعبود توفيق نافع إيناس177
 حسن بشير محمد

العامري
2013

تشيخلي عارف جعفر178
 - 1001/ هـ463 - 392) البغدادي الخطيب موارد

البخالء كتابه في ومنهجه (م1070
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تجاسم األمير عبد حسن179
 فاطمة السيدة عن ومنهجها الصحاح كتب موارد

السالم عليها الزهراء
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ



تعدوة مهدي يوسف حسين180

 في الفكرية الحياة في ومحدثيها الكوفة علماء إسهامات

 العصر نهاية حتى األموية الدولة قيام منذ الشام بالد

م846 - 661/  هـ232 - 41 األول العباسي

2013محمد عبد سوادي.د.أ

تالجميلي عباس محمد سعد181
 هـ597 المتوفى الجوزي بن الرحمن عبد موارد

الحدائق كتابه في ومنهجه
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

182
 صخيل خلف شكاح سيف

الطائي
ت

 حتى الثالث القرن من األندلس على المشرق أطباء أثر

الهجري الخامس القرن نهاية
.د.أ

 حسن بشير محمد

العامري
2013

183
 حمادي معيوف صباح

المهداوي
ت

 484 من األندلس في والموحدين المرابطين دولتي كتاب
م1223 - 1091/  هـ620- 

.د.أ
 حسن بشير محمد

العامري
2013

2013طراد مخلف مجيد.د.أالهجري السابع القرن نهاية حتى واسط في التصوفتعلي عبد الحسين عبد علي184

تاألحبابي خلف سالم غازي185
 غرناطة سقوط بعد النصرانية إسبانيا في العامة الحياة

م1592 - 1492/  هـ997-  هـ897
.د.أ

 حسن بشير محمد

العامري
2013

تالعاني زيدان عدنان لمى186
 والتاسع الثامن القرنين خالل مصر في الفكرية الحركة

الهجريين
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالدوري عبد علي مجيد187
/  هـ279 - 221 العباسية العاصمة سامراء في القضاء

م892 - 835
.د.أ

 أحمد الرزاق عبد

السامرئي وادي
2013

188
 رحيم حمد عواد محمد

السامرائي
ت

 والعلمية واالقتصادية السياسية أحوالها في دراسة آمد

م1258 - 640/  هـ 656 - 18
.د.أ

 أحمد الرزاق عبد

السامرئي وادي
2013

تالنوري أحمد يوسف محمد189
 - 462 الزنكيين حكم وزوال الفاطميين سقوط بين حلب

م1181 - 1069/  هـ577
.د.أ

 معروف يوسف ضياء

الطائي
2013

تخاجي موسى بهلول معد190
/  هـ369-332 شاهين بن  عمران نفوذ تحت البطائح

م934-979
2013داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تفرحان صالح نزار191
 الحكم توطيد في وإسهاماتها الشام في اليمنية القبائل

م684 - 661/ هـ65 - 41 من األموي
2013الجنابي محمود عجمي.د.أ

تالمحنا حسون رسول واثق192
 اإلسالمي الفتح منذ خراسان إقليم من المال بيت موارد

هـ590 وحتى
.د.أ

 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2013



تعجيل كاظم إقبال193
 نهاية حتى الرسالة عصر منذ الشريفيين الحرمين والة

(م945/  هـ334) األول العباسي العصر
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

194
 محمد جاسم جالل

الفدعوسي
ت

 في ومنهجه م1496/  هـ902 المتوفى السخاوي موارد

الشريفة المدينة تاريخ في اللطيفة التحفة كتابه
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

195
 سلمان منفي كاظم حيدر

العذاري
ت

 أخبار (م1201/  هـ597ت) الجوزي ابن موارد

والمتماجنين الظراف
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تشعبان عباس اإلله عبد زيد196

 ودوره الموحدي المؤمن عبد بن سعيد أبو السيد األمير

 واألندلس المغرب في والحضاري والسياسي العسكري

هـ571-  هـ533

2014الكعبي عطية علي.د.أ

تالبديري كصاد كاظم سامي197

 الصفوان عمرو بن الرحمن عبد زرعة أبي ابن موارد

 كتابه في ومنهجه م894/  هـ281 المتوفى الدمشقي

الدمشقي زرعة أبي ابن تاريخ

.د.م.أ
 مجيد حميد رياض

الجواري
2014

198
 شعالن كاظم صبار

الزبيدي
ت

 لنهاية اإلسالمي الفتح من مصر في وأثرهم تجيب بنو

م968 - 641/  هـ358 - 21 اإلخشيدي العصر
2014نصار عبودي عمار.د.أ

تجايد محمد صدام199
 المستطرف كتابه في األبشيهي عند االقتصادية الجوانب

مستظرف فن كل في
.د.م.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2014

تمشيول حسين طالب200
 العرب وكالم العلوم شمس كتاب في التاريخية المرويات

1177 - 573 الحميري سعيد بن لنشوان الكلوم من
2014داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

201
 جحيل غالب عقيل

الخريفاوي
ت

 ومنهجه م1239/  هـ637 المتوفى الدبيثي ابن موارد

السالم مدينة تاريخ ذيل كتابه في
2014الحكيم عيسى حسن.د.أ

تعلي خيري علي202
 م1015/  هـ406 المتوفى الخركوشي سعد ابن موارد

وسلم عليه هللا صلى المصطفى شرف كتاب في ومنهجه
2014نصار عبودي عمار.د.أ

2014محمد عبد سوادي.د.أوالعسكري السياسي ودوره الفجاءة بن قطريتحمزة كاظم لقاء203

204
 صلبوخ الحسين عبد مازن

العذاري
ت

 سيرته السالم عليه بوذي بن حزقيال الكفل ذو النبي

ومرقده ونبوته
.د.أ

 عبد رضا حنان

الكعبي الرحمن
2014



تمهلهل سعدون محمد205
 التاريخي البحث منهجية على األلمان المستشرقين أثر

(أنموذجا روزنثال) العرب عند
.د.أ

 الحسن أبو عالء

العالق إسماعيل
2014

206
 إدريس الغني عبد محمد

المرياني السعيدي
ت

 في ومنهجه م1111/  هـ505 المتوفى الغزالي موارد

واألمراء الخلفاء يدي بي العلماء مقامات كتابه
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تيوسف لطيف صالح مهدي207
 عساكر البن دمشق تاريخ كتاب في حمص أعالم

العلمية وإسهاماتهم سيرهم في دراسة م1176/  هـ571
2014داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تسلمان نعمان عبير208
-  اإلسالمي التراث من االستشراقي الفكر وموقف منهج

أنموذجا المنس هنري تأريخية دراسة
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

209
 حميد نعمت انتصار

اآللوسي
ت

 - 1122/  هـ610 - 515) هبل ابن البغدادي الطبيب
الطبية الصناعة في العلمية منزلته ، حياته (م1213

.د.أ
 حسن خضير غامس

الدوري
2015

تكاظم هادي أمجد210
 أنس بن مالك اإلمام عند والمالية االقتصادية الجوانب

الكبرى المدونة كتابه خالل من م795/  هـ179ت،
.د.أ

 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2015

تالعبيدي حسن منير جابر211
 في منهجه (1520/  هـ926 ت،) سباط ابن موارد

األخبار صدق كتاب
.د.أ

 محمود براك عابد

األنصاري خلف
2015

تحسين هللا عبد سعاد212
 القرن نهاية وحتى اإلسالمي الفتح من سرخس مدينة

الهجري السابع
.د.أ

 حسن خضير غامس

الدوري
2015

تعبد عواد صالح213
 في ومنهجه م1406/  هـ809 ت، دقماق ابن موارد

والسالطين والملوك الخلفاء سير في الثمين الجوهر كتابه
.د.أ

 عبد حسن صالح

الشمري
2015

214
 طالل توفيق الرسول عبد

الحلفي
ت

 - 1074/  هـ538 - 467) الزمخشري موارد
 ونصوص األبرار ربيع كتابه في ومنهجه (م1143

األخبار

2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

215
 حسين محمد عدنان

العنبكي
ت

 في االعتبار كتابه في ومنهجه الحازمي بكر أبي موارد

/  هـ584 - 548) اآلثار من والمنسوخ الناسخ بيان
(م1118 - 1153

2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمحمود الرزاق عبد عمر216
 نهاية حتى الشام بالد ساحل في والحصون القالع

العباسي العصر
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ



تالتميمي جاسم غالب قيصر217
 في ومنهجه م1406/  هـ809 ت، دقماق ابن موارد

األمصار عقد لواسطة االنتصار كتابه
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمحمود حسين محمد218
 في اإلرب نهاية كتاب خالل من العسكرية التنظيمات

(م1333/  هـ733) المتوفى للنويري األدب فنون
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

219
 نعمة طالب محمد

النصراوي
ت

/  هـ571 ت،) عساكر ابن كتاب في الحجاز أعالم
 إسهاماتهم في دراسة( الكبير دمشق تاريخ )(م1175

 - 660/  هـ132 - 40) من للمدة واإلدارية العلمية
(م749

2015الياسري حسن ناجي.د.أ

تالرديني علي موسى مروة220
 في ومنهجه (م1037/  هـ429 ت،) الثعالبي موارد

المعارف لطائف كتابه
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالنفاخ محمد وهاب منذر221

 العامة الحياة في وأثرهم أصفهان في والزهاد المتصوفة

 للذهبي المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ كتاب خالل من

 الهجري الثالث القرن من (م1347/  هـ748 ت،)

الهجري السادس القرن وحتى

2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعميدي زغير عواد مؤيد222

/ هـ571 ت،) عساكر ابن كتاب في البصرة أعالم
 إسهاماتهم في دراسة الكبير دمشق تاريخ (م1177

واإلدارية العلمية

2015محمد عبد سوادي.د.أ

223
 كاظم الستار عبد هبة

العكيدي
ت

 في األعشى صبح كتاب خالل من والقضاة القضاء

(م1418/  هـ821 ت،) للقلقشندي اإلنشا صناعة
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تمحمد حسين إكرام يحيى224
 العراق مدرسة بين والحضارية الفكرية الصالت

المنورة والمدينة
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تجابر صبيح إنعام225
 عساكر البن دمشق تاريخ كتاب خالل من الدواوين

(م1175/هـ571)
2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

2016الزهو أحمد سامي.د.أوالحضارية االقتصادية أحوالها في دراسة طشقند مدينةتخلف أسود أحمد226

تالحمداني فيصل جابر أكرم227
 (م1070/هـ463ت) األندلسي البر عبد ابن موارد

الرواة قبائل على االنباه كتاب في ومنهجه
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2016



تشاكر منير آالء228
 (م1085/  هـ478) الجويني الحرمين إمام موارد

المذهب دراية في المطلب نهاية كتابه في ومنهجه
2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالقريشي جاسم نويم رائد229
 الطبقات كتاب خالل من (السالم عليهم)الكساء أهل

(م230/844:ت) سعد البن الكبرى
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2016

تعريبي مجيد عامر230
 ومنهجه (م1744/ هـ1156 بعد ت) االفراني موارد

( الحادي القرن ملوك باخبار الحادي نزهة) كتابه في
.د.أ

 غازي رزاق جابر

الكريطي
2016

تالبياتي يوسف يونس عباس231

 الشامي يوسف بن محمد الصالحي موارد

 الهدى سبل) كتابة في ومنهجه (م1535/ه942ت)

(العباد خير سيرة في والرشاد
.د.أ

 محمد النبي عبد هادي

التميمي
2016

تالمدني سالم خالد عبير232

 (م1223/ هـ620ت) المقدسي قدامة ابن موارد
 الخلفاء فضل في القاصدين مناهج كتابه في ومنهجه

الراشدين

.د.أ
 جاسم لطيف جاسم

السامرائي
2016

233
 مهوس مناع حسين علي

السنبسي
ت

 النووي شرف بن يحيى زكريا أبي موارد

 رؤوس كتابه في ومنهجهه (م1278/هـ676ت)

الفضائل طالب وتحفة المسائل

.د.أ
 صادق كاظم فاضل

العباي
2016

تحمادي طالب مروة234

 من (م1030-749/هـ422-132) العباسيون الخلفاء

 للذهبي النبالء أعالم سير كتاب خالل

(م1347/هـ748ت)
2016المشهاني جاسم محمد.د.أ

235
 علي المجيد عبد مهتاب

خان
ت

 ومنهجة (م1377/هـ779) المتوفى حبيب ابن موارد

وبنيه المنصور ايام في النبيه تذكره كتابه في
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2016

236
 علوان عبد سالم نسرين

الجنابي
ت

 المتوفي هللا عبد شيخ بن القادر عبد العيدروسي موارد

 السافر النور كتاب في ومنهجه (م1628/هـ1038)

العاشر القرن اخبار عن

.د.أ
 غازي رزاق جابر

الكريطي
2016

تناصح خليل نزار237
 في الفكرية الحياة في واألندلس المغرب علماء إسهامات

العباسي اعصر في بغداد
2016الشيخلي إبراهيم صباح.د.أ

تحميد سعد أماليد238
 المستغفري محمد بن جعفر العباس ابي موارد

النبوة دالئل كتابه في ومنهجه (م1041/هـ432ت)
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ



239
 ناموس علي عبد أيسر

األسدي
ت

 ومنهجه (م1366/هـ768) اليافعي الدين عفيف موارد

الصالحين حكايات في الرياحين روض كتاب في
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعزاوي علي ابراهيم ثائر240

 (م1058/هـ450) سنة المتوفي الماوردي موارد
 اخالق في الظفر وتعجيل النظر تسهيل كتابه في ومنهجه

الملك وسياسة الملك

2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

241
 عليوي حمدان حمدي

ناصر
ت

 في ودوره البصري قدامه بن هللا عبد بن سوار القاضي

(م773/هـ157ت) القضاء
.د.أ

 عبد محمود شاكر

المنعم
2017

242
 خلف طلوح الهادي عبد

الجبوري
ت

 كتابه في ومنهجه (م1405/هـ808ت) الدميري موارد

الكبرى الحيوان حياة
.د.أ

 إبراهيم الطيف رشيد

الحشماوي
2017

243
 حسن قوام أسامة عبير

السامرائي
ت

 سياسة في ودورهم المتاخرة العباسية العصور وزراء

(م1258-م656/1009-هـ400) من للفترة الدولة
2017الموسوي حسن ناجي.د.أ

244
 رشيد علي محمد غصون

الملحة
ت

 (م1175/هـ571ت) عساكر ابن كتاب في دمشق قضاة
(الكبير دمشق تاريخ)

2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالزبيدي سعيد حسين فوزية245
 االذكياء كتاب في ومنهجه الجوزي ابن موارد

(م1200,هـ597)
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

246
 حسن مخلف محمد

الجبوري
ت

 القرن من بغداد في والفكري الحضارية المراوزة اثر

الهجري الخامس القرن الى الهجري الثالث
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالبديري عبد علي عبد نمير247

 ت) الشيزري هللا عبد بن نصر بن الرحمن عبد موارد
 في المسلوك المنهج كتابه في ومنهجه (م1193/هـ589

الملوك سياسة

2017اليعقوبي كريم حاتم.د.م.أ

تالعاني شحاذ حميد أحمد248
 مصر فضائل" كتابه في ومنهجه زوالق ابن موارد

(م997/ هـ387 ت،)" وخوصها أخبارها
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

249
 حسين عباس خضر

الموسوي
ت

 في ومنهجه (م1429/ هـ833 ت،) الجزري ابن موارد

 مناقب في المطالب أسنى تهذيب في المناقب أسمى كتابه

السالم عليه طالب أبي بن علي المؤمنين أمير اإلمام

2018المشهداني جاسم محمد.د.أ



تحسين هللا عطا الباسط عبد250

 كتاب خالل من االسالمي العالم في واثرهم المحدثون

 االصبهاني نعيم البي االصفياء وطبقات االولياء حلية

(م1038/هـ430)
.د.أ

 حمادي جاسم محمد

المشهداني
2018

تحسن إسماعيل عبير251
 سبيل إلى اإلرشاد كتاب في والمالية االقتصادية الجوانب

(م1036/  هـ428 ت،) أحمد محمدبن للهاشمي الرشاد
2018الكبيسي حمدان.د.أ

تنوري علي محمد252
 الكمال تهذيب كتاب خالل من حضرموت في المحدثون

(م1341/  هـ742 ت،) المزي لإلمام الرجال أسماء في
2018المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعميري هنيد علي هاشمية253
 ت) البصري سعد البن الكبرى الطبقات كتاب في المرأة

(تاريخية دراسة )(م844/هـ230
2018المنعم عبد نبيلة.د.أ

تغفوري هاشم أسماء254

 كتابه في ومنهجه (م910/ هـ303,ت) النسائي موارد

 عليه طالب أبي بن علي المؤمنين أمير خصائص

((السالم
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

255
 فارس هراط الرحمن عبد

محمود آل
ت

 سنة حتى وأقسامه وإعماره نشأته األقصى، المسجد

(م1258/ هـ656)
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعباس رزوق عالء256
 ومنهجه (هـ199 ت،) زبالة بن الحسن بن محمد موارد

المنورة المدينة أخبار كتابه في
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

تفالح محمد عواطف257

 األندلسي القيسي سليمان بن الرحيم عبد حامد أبي موارد

 كتاب في ومنهجه (م1169/هـ565 ت،) الغرناطي

(األعجاب ونخبة األلباب تحفة)
2019محمد عبد سوادي.د.أ

تالحسين عبد عالء مروة258
 النشوء من العامة الحياة في غرناطة مملكة فقهاء دور

م1492 - 1237/  هـ897 - 635 السقوط إلى
2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

تاحمد مهدي رافدة259
 (م1023/ هـ414 ت،) التوحيدي حيان أبي موارد

والمؤانسة اإلمتاع كتابه في ومنهجه
2019السرحان هالل محيي.د.أ



تعبود ياسين علي260

 ومنهجه (م1066/  هـ562 ت،) حمدون ابن موارد

 الراشدي العصر في اإلسالمية العربية الدولة الخلفاء عن

 - 632/  هـ656-  هـ11-  من والعباسي واألموي
م1170

2019المشهداني جاسم محمد.د.أ

261
 عبد الدين محيي عادل

الباقي
ت

 - 1789 الفرنسية الثورة وقوانين اإلسالمي التشريع
أنموذجا المدنية القوانين مقارنة دراسة م1815

2020الحلو ياسين صادق.د.أ

262
 محمود نايف محمود

المعاميري زوين
2020المشهداني جاسم محمد.د.أالصالحين العراق أنبياء من والعزير الكفل ذوب

263
 فياض ضحوي عمر

الدوحان
ت

 الفتح من الهند في االجتماعية الحياة على اإلسالم أثر

/  هـ656 العباسية الخالفة نهاية حتى اإلسالمي العربي
م1258

.د.أ
 مطلك الستار عبد

درويش
2012

تالزعيلي نايف حمود علي264
 للخطيب بغداد تاريخ كتاب خالل من مرو علماء

(م1070/   هـ463) البغدادي
.د.أ

 مطلك االستار عبد

درويش
2012

.د.أوالسنن الصحاح كتب في السالم عليهم البيت آلتطارش طعمة علي265
 الواحد عبد قيس

السمرمد
2011

266
 هللا عبد رشيد محمد أحمد

الفهداوي
ت

 محاسن في الدهر يتيمة كتابه في الثعالبي ومنهج موارد

م1037 - 961/  هـ429 - 350 العصر أهل
.د.أ

 مطلك الستار عبد

درويش
2011

267
 جبر شجر خضير حامد

العزاوي
ت

 واإلدارية االجتماعية أحواله في دراسة كرمان إقليم

 الرابع القن نهاية حتى اإلسالمي الفتح منذ والثقافية

الهجري

2012محمد عبد سوادي.د.أ

268
 الحمد عبد أحمد منذر

الفراجي
ت

 سعد البن الكبرى الطبقات كتاب في اإلدارية الجوانب

م844 - 748/  هـ230 - 168
2012المشهداني جاسم محمد.د.أ

269
 العباسي علي حسن عدنان

الهاشمي
.د.أواإلشراف التنبيه كتابه في المسعودي ومنهج مواردت

 حمود بشير مشتاق

الغزالي
2011

تحسن ظاهر أحمد270
 في ومنهجه (م1283/  هـ682 ت،) القزويني موارد

العباد وأخبار البالد آثار كتابه
2020براك عابد.د.أ

تمهدي محمد حسين سعيد271
 دراسة هـ318 - 216 الجليق بني ودولة بطليوس

حضارية سياسية
2020حسين خلف خليل.د.م.أ



توداعة محسن رحيم272

 هذيل بن الرحمن عبد بن علي الحسن أبي موارد

 كتابه في ومنهجه (م1361/هـ763 ت،) الفزاري

واألشعار األخبار ومذهبات األسمار فكاهات

2020المشهداني جاسم محمد.د.أ

تعلي محمد منال273
 - 132 فترة من األول العباسي العصر في الخلفاء موائد

هـ218
2020داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تجبارة حسن كفاية274
 عليهما الكاظم موسى اإلمام بن النار زيد وتاريخ سيرة

وتحليل دراسة السالم
2021المشهداني جاسم محمد.د.أ






