
العليا للدراسات العلمي والتراث العربي التأريخ معهد خريجي بأسماء قائمة

م2022 - 2004 الدراسية لألعوام القديم األدنى الشرق وحضارات تأريخ قسم

الماجستير مرحلة

المشرف اسمالرسالة عنوانالرمزالطالب اسمت
 سنة

التخرج
شرق

تاألمير جواد شاكر إلهام1
 في الثالثة أور ساللة من منشورة غير مسمارية نصوص

العراقي المتحف
2011محمد كامل أحمد.د.أ

تصدري بهاء أزهار2
 في بيكاسي مدينة) عنتيك أبو موقع من فخارية ألواح

2002 - 2001 تنقيبات العراق المتحف
.د.أ

 الرزاق عبد محسن ريا

يونس الحاج
2011

تخلف كريم حسنية3

 من القديمة مصر في والحضارية السياسية التطورات

 نهاية) القديمة المملكة نهاية وحتى السالالت فجر عصر

(السادسة الساللة
2011محسن لفتة أحمد.د.أ

تهالل هللا عبد زينب4
 منذ البصرة في العمراني للتراث التاريخية الجذور

العثمانية الحقبة وحتى القديمة العصور
2011المالكي مهدية فوزية.د.أ

5
 كلكة محمود صبحي

مندالوي
2011المالك عبد علي منذر.د.أم. ق539 ،3000 القديمة أربيلت

تالربيعي جمعة محمد فائزة6

 - 858 الثالث شيلمنصر الملك حصن من عاجيات
 غير العراقي المتحف في النمرود مدينة من م.ق824

منشورة

2011محسن لفتة أحمد.د.م.أ

2011محسن لفتة أحمد.د.أ(كالح) نمرود مدينةتمحمود العزيز عبد منتهى7

تالجواري مسلم ماهود منى8
 - 1999 للمواسم آشور مدينة أختام من مجموعة دراسة
2002

.د.أ
 الرزاق عبد محسن ريا

يونس الحاج
2011

تعباس محمد هالة9
 المتحف في منشورة غير بابل مدينة من آدمية دمى

(2002 - 2001) تنقيبات العراقي
.د.أ

 الرزاق عبد محسن ريا

يونس الحاج
2011

10
 محمد خلف أحمد أسعد

الحلبوسي
2012الجميلي فياض عباس خضير.د.أاإلسالم قبل عمان مملكةت

2012محسن لفتة أحمد.د.أتاريخية-  أثارية دراسة الوركاء مدينةتفاضل محمود بان11



تمحمود محمد حسين ثامر12
 الشام بالد في ومحطاتها اآلشورية التجارة طرق

واآلناضول
2012الجميلي نجم هللا عبد عامر.د.أ

13
 حسين علي محمد حسن

العبيدي
2012إسماعيل محمود شاكر.د.أالقديم العراق في العسكرية الحياةت

تمحمود محمد دنيا14
 في المنشورة غير والعقود للقالئد التاريخية الجذور

مقارنة فنية دراسة العراقي المتحف
2012المالكي مهدي فوزية.د.أ

15
 سليمان محمد ضياء شذى

المشهداني
.د.أأثرية تاريخية دراسة خرسباد مدينةت

 الكريم عبد منصور قصي

الهيتي
2012

تالجبوري عبيد محمد نعيم16
 عصر في القديم العراق في السياسية التطورات

م.ق 612- 744 الثانية اآلشورية اإلمبراطورية
2012الدوري حمو خالد.د.أ

تحراق سعيد الباري عبد نغم17
 دراسة م.ق (30 - 323) البطالسة عهد في مصر

حضارية تاريخية
2012محمد كامل أحمد.د.أ

تفرج شاكر نور18
 أور عصر من منشورة غير مسمارية نصوص دراسة

العراقي المتحف من م.ق 2004 - 2112 الثالثة
2012محمد كامل أحمد.د.أ

تالعزاوي أحمد مجيد هدى19
 الثالث األلف في الحيوانية الفخارية والدمى األلواح

الميالد قبل والثاني
2012رميض سلمان صالح.د.أ

2013يحيى عدنان أسامة.د.أم.ق 332 - 663 مصر في السياسية التطوراتتعجيل شندي هاشم علي20

تعليوي هللا عطا مجيد21
 الثاني األلف في الشام بالد ممالك بين السياسية العالقات

الميالد قبل
2013يحيى عدنان أسامة.د.أ

22
 الشيخ عثمان صادق محمد

بزيني
2013يحيى عدنان أسامة.د.أم.ق331 - 559 األخمينية اإلمبراطوريةت

تداود حبيب نعمان23
 اآلشوري العصر في وآشور بابل بين السياسي الصراع

م.ق 612 - 911 الحديث
2013محسن لفتة أحمد.د.أ

24
 خلف القادر عبد الدين نور

العنزي
ت

 العصر الحديثة الدولة عصر في المصري الجيش

م.ق1085 - 1570 اإلمبراطوري
2013يحيى عدنان أسامة.د.أ

تعثمان خليل طارق25
 نماذج التاريخي وتطورها نشأتها العراق في الخانات

مختارة
2015كاظم عباس حسن منى.د.أ

26
 عبيد صبري عالء

الزركاني
ت

 الدولة عصر خالل القديمة مصر في واإلدارة الحكم نظام

(م.ق1085 - 1580) الحديثة
2015محسن لفتة أحمد.د.أ



27
 خلف عبد ناصر سامر

الياسري
2016المشهداني جاسم محمد.د.أم1258 / 656 سنة حتى العراق في القصور أبنيةت




















