
العليا للدراسات العلمي والتراث العربي التأريخ معهد خريجي بأسماء قائمة

  م2022 - 2004 الدراسية لألعوام التأريخية والوثائق المخطوطات قسم

الماجستير مرحلة

المشرف اسمالرسالة عنوانالرمزالطالب اسمت
 سنة

التخرج
مخطوطات

باآللوسي رشيد محمد زاهر994

 والقروح والدماميل والخراجات والبثور األورام كتاب

 والخلع والوثئ والجراحات النار وحرق والجذام

 الطب في الزبدة كتاب من السموم وكتاب والكسر

الجرجاني الحسيني العلوي الحسن بن إلسماعيل

2004داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

بالخفاف إسماعيل الجليل عبد جواد995

 هاشم بني انساب في النسب علم في الذهب سبك

 الحسين بن علي بن أحمد الدين جمال (وأنساب تأريخ)

 المتوفى" عنبة ابن" بـ المعروف الداوودي الحسني

وتحقيق دراسة-  م1428/هـ828 سنة

2006السلطاني هاشم غانم.د.أ

تالجبوري محمد الرحمن عبد عهود996
 من الهجريين والثاني األول القرنين في الحديث علماء

هـ597 الجوزي البن المنتظم كتاب خالل
2011المشهداني جاسم محمد.د.أ

تنادر جبار محمد997

 يحيى بن إبراهيم بن لمحمد العبر ومناهج الفكر مباهج

 هـ718 - 632 بالوطواط المعروف الكتبي الدين جمال

 قسم) األول الجزء من األول القسم م1318 - 1234/ 

(الفلك

2011داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تالعتابي حسين ياسر إيهاب998
/  هـ524 - 495) الفاطمي هللا بأحكام اآلمر الخليفة

(م1130 - 1101
.د.أ

 عبد سالم شيماء

الصاحب
2012

999
 سلمان عباس الحميد عبد أسامة

الحمداني
ت

 للبخشي النبوي الشريف النسب في الجلي النور

م1776/  هـ1190 المتوفى
2012الفالحي حسين محمد.د.أ

تالوهاب عبد صادق جعفر1000
 وعز الفقير أنس كتابه في ومنهجه قنفذ ابن موارد

الحقير
2012محمد عبد سوادي.د.أ

2012الطائي عبود نصير.د.أوموارده منهجه التقصرة وكتابه الجوزي ابنتالزيدي حيدر الرحمن عبد جنان1001



1002
 جبار شمخي زيد عبد زهير

الفتالوي
ت

 يوسف بن بكر أبو للفيلسوف البيزرة وعلم الجوارح

 القرشي القاسمي محمد بن حسن بن بكر أبي بن

األشعري العلوي

2012داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تالستار عبد رشيد شيماء1003
 العذب المنهل كتابه في ومنهجه السخاوي موارد

النووي ترجمة في الروي
2012حالوب يوسف أركان.د.أ

تالكبيسي هللا عبد ممدوح الفتاح عبد1004

 لمؤلفها المختار النبي أحوال في األخبار خالصة

: ت) الخلوتي األكسداري هللا فضل بن محمود
 العلم في) الرابع الباب إلى الكتاب أول من (هـ1038

(والمعرفة

.د.م.أ
 جاسم محمد أنس

المشهداني
2012

.د.أاألندلس مدن بين االقتصادي والتكامل التبادلتموسى كاطع مخلف عزيز1005
 حسن بشير محمد

العامري
2012

تالعلي سلمان زاهر عقيل1006
 في الفكرية الحركة في الشام بالد علماء إسهامات

العباسي العصر نهاية حتى بغداد
2012الحكيم عيسى حسن.د.أ

1007
 جابر هادي المنعم عبد عقيل

الزبيدي
ت

 الرواة أسامي ضبط في واإلشكال االشتباه توضيح

هـ1193 المتوفى للمازندراني الرجال وألقاب
2012الطائي عبود نصير.د.أ

تالمرشدي دشر ثجيل محمد1008

 الفتح من هراة مدينة في واالقتصادية االجتماعية الحياة

 هـ247) األول العباسي العصر نهاية حتى اإلسالمي

(م861/ 
2012مجيد محمد قتيبة.د.أ

تالعرسان أحمد محمود مناجد1009
 بن أحمد للمؤلف البرية طب في السنية المصابيح

م1658/  هـ1069 القليوبي سالمة

 جاسم محمد أنس 

 حماد وزياد المشهداني

الدليمي عبد

2012

تالطائي إبراهيم خضير منذر1010
 السابق كتابه في ومنهجه البغدادي الخطيب موارد

والالحق
2012الطائي عبود نصير.د.أ

تياسين حمادي علي ياسين1011

 في المغربي المغرب بالد في وأثرهم سليم بنو

 التاسع القرن إلى الهجري الخامس القرن منتصف

هـ9-  هـ5 الهجري

2012مجيد محمد قتيبة.د.أ

تالجبوري طعان علي جعفر1012
 الفروسية كتابه في ومنهجه الجوزية قيم ابن موارد

هـ1350 - 751
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ

تكاظم علي خالد1013
 م1223/  هـ620 المتوفى المقدسي قدامة ابن موارد

القرشيين أنساب في التبيين كتاب في ومنهجه
2013المشهداني جاسم محمد.د.أ



تالفراجي علي حسين صدام1014
 عن السافر النور كتابه في ومنهجه العيدروس موار

العاشر القرن أخبار
.د.أ

 محمد الهادي عبد

المحمدي عباس
2013

تعكوب إسماعيل عالء1015
 حامد أبو الدين لنجيب لألصحاء واألشربة األغذية

هـ619 المتوفى السمرقندي
2013داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تأحمد إبراهيم بسام1016

 في ومنهجه الصيمري علي بن الحسين القاضي موارد

/  هـ436 - 351) وأصحابه حنيفة أبي أخبار كتابه
(م1044 - 962

2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تإسماعيل محمد سلطان بالل1017
/  هـ656 المغولي الغزو أثناء بغداد علماء من الشهداء

م1258
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تهللا عبد كاظم سعد1018
 دالئل كتابه في ومنهجه األصبهاني نعيم أبي موارد

م1038 - 947/  هـ430 - 336 من للفترة النبوة
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالكيالني محمود قاسم صفاء1019
/  هـ1392 - 511 القادرية للحضر التاريخية الجذور

م1972 - 1165
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالحدراوي حاوي علوان عباس1020
 ومنهجه (م1088/  هـ481 ت،) األنصاري موارد

السائرين منازل كتابه في
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعيساوي علي حسين الرزاق عبد1021

 (م1097/  هـ491 ت،) الزينبي محمد بن طراد
 والخامس الرابع القرنين أبان الفكرية الحياة في وأثره

الهجريين

.د.أ
 جاسم محمد أنس

المشهداني
2014

تهللا عبد أحمد محمد الغفور عبد1022
 كتابه في ومنهجه العراقي الدين زين الحافظ موارد

األسنوي اإلمام
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالفتلي حسن العباس عبد علي1023
 المسلسلة األسانيد عيون من السلسلة الموارد عيون

م1756/  هـ1170 المتوفى الفاسي الطيب البن
2014الطائي عبود نصير.د.أ

تالجبوري متعب حميد كاظم1024

 علي بن لمحمد عامل جبل علماء في األمل أمل تتمة

 عشر الثاني القرن أعيان من البحراني شبانة أبي آل

الهجري

2014الطائي عبود نصير.د.أ

تالشماع جواد حسين محمد كوكب1025

 م1070/  هـ463 المتوفى البر عبد ابن موارد

 وشحذ المجالس وأنس المجالس بهجة كتابه في ومنهجه

والهاجس الذاهن

2014مزهر راهي ختام.د.أ

تهللا عبد أحمد محمد محمود1026
 كتابهما في ومنهجهما خميس وابن عسكر ابن موارد

مالقة أعالم
2014المشهداني جاسم محمد.د.أ



تمحمد مطر حازم مصطفى1027
 ودوره سعيد بن هللا عبد بن الحسن العسكري أحمد أبو

(م992 - 382 ت،) واألخبار الحديث رواية في
.د.أ

 مطلك الستار عبد

درويش
2014

تالخطاب علي المحسن عبد أزهار1028
 وفيات كتاب في وذراريهم السالم عليهم البيت آل سير

م1282/  هـ681ت، خلكان البن األعيان
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالدليمي عبد رميض بدر1029
 الحفاظ تذكرة كتاب خالل من البغداديون المحدثون

1347/  هـ 748 ت، للذهبي
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالذيابي الطرفة هادي محمد رحيم1030
 البن دمشق تاريخ كتاب خالل من نيسابور علماء

م1275/  هـ571:ت عساكر
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالعيساوي سعود عبيد سالم1031
 من اإلسالمية العربية الدولة في المالية التنظيمات

عساكر البن دمشق تاريخ خالل
.د.أ

 جزاع زحلف فواز

الدليمي
2015

تالموسوي حمداوي عاشور صالح1032
 م889/  هـ276 ت، الدينوري قتيبة ابن موارد

علومها على والتنبيه العرب فضل كتاب في ومنهجه
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

1033
 غضبان عنزي طلب صائب

الدليمي
ت

 (م1451/  هـ855 ت،) العيني الدين بدر موارد
 عقد كتابه في المماليك سالطين عصر عن ومنهجه

 - 648) من للفترة الزمان أهل تاريخ في الجمان
(م1307 - 1250/ هـ707

.د.أ
 حسين الرحمن عبد

العزاوي علي
2015

تالحيدري حسن فليح ضياء1034

 والقبائل والعمائر الشعوب معنى في الدالئل إيضاح

/  هـ1332 ت،) البراقي أحمد بن حسين للسيد
(م1913

.د.أ
 جاسم محمد أنس

المشهداني
2015

تجاسم خضير عاد1035
 ومنهجه (م1226/  هـ634 ت،) الحنبلي ابن موارد

وسلم عليه هللا صلى محمد النبي أنيسة كتابه في
2015عبد موسى خالد.د.أ

تالحدراوي جابر ناصر علي1036

 المنى أبي بن داود سليمان أبو الهاروني العطار موارد

 منهاج كتابه في ومنهجه (م1259/  هـ658 ت،)

 األدوية وتراكيب أعمال في األعيان ودستور الدكان

لألبدان النافعة

2015عبد موسى خالد.د.أ

ترهيف ناصر علي1037

 (م1451/  هـ855 ت،) العيني الدين بدر موارد
 المؤيد الملك سيرة في المهند السيف كتابه في ومنهجه

المحمودي شيخ

2015المشهداني جاسم محمد.د.أ



تجبرين عمار حسن عمار1038

 في ومنهجه (م1505/ه911ت)السمهودي موارد

 العلم شرف الشرفين فضل في العقدين جواهر كتابه

(براءة بدون) العلي والنسب الجلي
.د.أ

 غازي رزاق جابر

الكريطي
2015

تالدليمي خليل علي محمد1039

 اإلحسائي الدين زين بن أحمد الشيخ موارد

 شرح كتابه في ومنهجه (م1825/  هـ1241ت،

الكبيرة الجامعة الزيارة

2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالياسري محمد طالب مهدي1040

 (م1340/  هـ741  ت،) المطري الدين جمال موارد
 من الهجرة أنست بما التعريف) كتابه في ومنهجه

(الهجرة دار معالم
2015داود المنعم عبد نبيلة.د.أ

تعباس محمد الجليل عبد1041
 كتابه خالل من ومنهجه حبيب بن الملك عبد موارد

والنهاية بالغاية الموسوم
2015المشهداني جاسم محمد.د.أ

1042
 محمد حافظ الهادي عبد أسامة

الحسني اإلدريسي
ت

 في ومنهجه هـ889 - 276 الدينوري قتيبة ابن موارد

الكاتب أدب كتاب
2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالسعيدي راضي طراد جعفر1043

 (م1284/هـ683) التلمساني النعمان ابن موارد
 بخير المستغيثين في الظالم مصباح كتابه في ومنهجه

والمنام اليقظة في األنام

.د.أ
 صادق كاظم فاضل

العبادي
2016

2016المشهداني جاسم محمد.د.أاالسالمي التاريخ في ودورهم طاووس ال السادةتالعبادي علي عبد طالب رسول1044

تالجنابي متعب كامل صباح1045

 الشافعي اليماني العامري بكر أبي بن يحيى موارد

 بهجه كتابه في ومنهجه (م1487/هـ893) المتوفى

 والمعجزات السير تلخيص في األماثل وبغية المحافل

والشمائل

2016المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالسعيدي تالي كاظم مهدي1046

 ت) ثعلب بن جعفر الدين كمال االدفوي موارد
 السعيد الطالع كتابه في ومنهجه (م1347/ هـ748

الصعيد بأعلى الرواة بأسماء

.د.م.أ
 صادق كاظم فاضل

العبادي
2016

تمحمد حسن محمد1047
 م1022/  هـ412 المتوفى العكبري المعلم ابن موارد

اإلرشاد كتابه في ومنهجه
.د.أ

 الحسن أبو عالء

العالق إسماعيل
2016

تناجي القادر عبد آالء1048
 (م1015/هـ406ت) النيسابوري القاسم أبو موارد

المجانين عقالء كتابه في ونهجه
2017المشهداني جاسم محمد.د.أ

تالربيعي الخاطر عبود محمد جليل1049
 في ومنهجه (م1524/هـ930) ،ت اياس ابن موارد

والحكم العجائب في االمم نزهة كتابة
2017داوود المنعم عبد نبيلة.د.أ



تالعيفان سعدون بركات راجع1050
 عبد بن أحمد تأليف الكريمة الصنعة في اليتيمة الدرة

وتحقيق دراسة (هـ1192ت،) الدمنهوري المنعم
.د.أ

 جاسم محمد أنس

المشهداني
2017

تسعد زامل ضياء1051

 الرؤوف عبد محمد المناوي موارد

 النقود كتابه في ومنهجه (م1621/هـ1031ت)

والموازين والمكاييل

.د.أ
 المجيد عبد حمدان

الكبيسي
2017

تالعلواني عبيد محمد خالد1052

 لإلمام األموال كتاب في واالقتصادية المالية الجوانب

/ هـ402 ت، الداودي األسدي نصر بن أحمد جعفر أبو
م1011

2019الشيخلي إبراهيم صباح.د.أ


















