اسماء رسائل واطاريح التاريخ الحديث (قسم التاريخ )
ت

العنوان

اسم الطالبة

اسم المشرف

سنة البحث

التخصص/نوع
الدراسة

1

مولف حزب العمال البرٌطانً فً المشاكل

شٌماء هال لفته الغانمً

د.نشات كامل العانً

2006

ماجستٌر /تارٌخ حدٌث

2

مؤتمر الماهرة والسٌاسة البرٌطانٌة فً
المشرق العربً (دراسة تارٌخٌة )

سها طارق الجبوري

د .دمحم حسن المٌاح

2000

ماجستٌر /تارٌخ حدٌث

3

التطورات السٌاسٌة وااللتصادٌة فً لطر
()1191/1114
ازمة السوٌس والمولف الدولً
عبد الرحمن عزام ودوره السٌاسً والفكري
حتى عام (دراسة تارٌخٌة1104
التطورات الداخلٌة فً مصر (-1131
1145
حزب االمة ودوره فً الحٌاة السٌاسٌة
السودانٌة من عام 1145موحتى )1191

نجالء مزهر الساعدي

د .بثٌنة عباس الجنابً

2001

ماجستٌر /تارٌخ حدٌث

مٌسون عباس الجبوري
ابتسام سعود عرٌبً

د .دمحم عبد الحسن المٌاح
د .سمٌرة عبد الرزاق

2005
2005

ماجستٌر /حدٌث
ماجستٌر /حدٌث

شذى عبد الكرٌم احمد

د.سمٌرة عبد الرزاق

2009

ماجستٌر /حدٌث

منى حسٌن الشمالً

د.نشات كامل العانً

2000

ماجستٌر /حدٌث

-9

مكتب المغرب العربً فً الماهرة (-1149
1156
جمال باشا حٌاته ودوره السٌاسً

ضمٌاء عزٌز مناور

د.عماد عبد السالم

2009

ماجستٌر /حدٌث

مواهب معروف الجبوري

د.بثٌنة عباس

2004

ماجستٌر /حدٌث

10

سٌاسة برٌطانٌه تجاه البحرٌن (- 1996
)1123
سٌدات العائلة المالكة ودورهن االجتماعً
والسٌاسً فً العراق المعاصر
حزب المؤتمر الوطنً االفرٌمً -1112
1169
المولف الرسمً اللطار المغرب العربً من
الثورة الجزائرٌة 1162- 1154

اٌمان علٌوي سلومً

د.لبس ناطك

14

التطورات السٌاسٌة وااللتصادٌة فً مصر
()1190-1152
التطوارات السٌاسٌة والداخلٌة فً شمال
الهضبة (1156-1120
الحٌاة الدٌممراطٌة فً السودان

19

دراسة تحلٌلة السئلة االمتحانات المركزٌة
لكتب التارٌخ المنهجٌة فً ضوء معاٌٌر
الحركة الوطنٌة فً زامبٌا ()1164-1145

4
5
6
7

-1

11
12
13

15
16

ماجستٌر /حدٌث

نهلة نعٌم عبد العالً

د .بثٌنة عباس

2006

ماجستٌر /حدٌث

سهر عواد الكبٌسً

د.عبد الرزاق مطلن

2002

ماجستٌر /حدٌث

سهاد عبٌد عطون
الجبوري

د.عبد الرزاق مطلن الفهد

2004

ماجستٌر /حدٌث

روال بسام عبد الرزاق

د.دمحم عبد الحسن المٌاح

2001

ماجستٌر /حدٌث

ازهار دمحم عٌالن

د .عبد الرزاق مطلن
الفهد
د.نشات كامل دمحم

1111

ماجستٌر /حدٌث

2009

ماجستٌر /حدٌث

2004

ماجستٌر /حدٌث
ماجستٌر حدٌث /

ابتسام دمحم جواد
مها فاضل عباس

د.شاكر العبٌدي +د بثٌنة
عباس الجنابً
د.عبد الرزاق مطلن

1111

11

عزبز علً المصري والحركة المومٌة
العربٌة

زٌنب خالد حسٌن

د .سمٌرة عبد الرزاق

2004

ماجستٌر حدٌث

20

النفوذ االٌطالً فً المرن االفرٌمً - 1136
1141
دمحم حدٌد ودوره السٌاسً والوطنً للمدة من
1159- 1126
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ودولة جنب
افرٌمٌا 1191-1145
تارٌخ الحركة الوطنٌة فً نٌجٌرٌا - 1122
1160
التطوارات السٌاسٌة فً الهند من -1194
1115

زٌنب ناٌف احمد االلوسً

د.سمٌرة عبد الرزاق

2004

ماجستٌر حدٌث

غصون مزهر حسٌن
الحمداوي
عصام عبد الحسٌن
نومان
ازهار حمٌد عٌالن

د.عبد الرزاق مطلن الفهد

2001

ماجستٌر حدٌث

د.عبد الرزاق مطلن الفهد

2000

دكتواره حدٌث

19

21
22
23
24

ازهار حمد عٌالن

فخرٌة علً امٌن حاتم

د.عبد الرزاق مطللن
الفهد
د.سامً المٌسً

2009

دكتواره حدٌث

2005

دكتواره حدٌث

25

العاللات الجزائرٌة – السوفٌتٌة (دراسة
تارٌخٌة فً تطور العاللات السٌاسٌة
وااللتصادٌة واالجتماعٌة (1161- 1162
االحزاب االتحادٌة فً السودان - 1144
1161
العاللات السورٌة – السوفٌتٌه -1146
1161
العاللات الٌابانٌه  -االمرٌكٌه -1111
1131
دراسة فً الوالع االلتصادي واالجتماعً
لوالٌة طرابلس المغرب فً العهد العثمانً
الثانً 1111- 1935
العاللات الجزائرٌة الفرنسٌة دراسة تارٌخٌة
فً تطور العاللات السٌاسٌة وااللتصادٌة
1199- 1154
سٌاسٌة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً
الفلبٌن بٌن عامً  1146-1919دراسة
تارٌخٌة
النظام السٌاسً فً تونس دراسة تارٌخٌة
1199- 1156
التطورات السٌاسٌةوااللتصادٌة فً المملكة
المغربٌة 1111-1156
عبد الرحمن غرام ودوره السٌاسً والفكري
حتى عام ( 1145دراسة تارٌخٌة
العاللات التركٌة االمرٌكٌة خالل حكم الحزب
الدٌممراطً ()1160- 1150
النظام السٌاسً فً تونس دراسة تارٌخٌة
()1199-1156
العاللات السٌاسٌة وااللتصادٌة بٌن مصر
والسودان ()1191-1161
الهجرة الجزائرٌة الى فرنسا دراسة تارٌخٌة
()1199-1154
االتحاد االشتراكً ودوره السٌاسً فً
مصر(1196- 1161
تجارة مصر خالل العصر الفاطمً(-359
569ه 1191-161/م
المسالة االمازٌغٌة فً الجزائر (-1154
 )"1111دراسة تارٌخٌة
السٌاسٌة الخارجٌة التركٌة تجاه الوطن
العربً (1193-1159
جالل الدٌن الحنفً واثره الثمافً فً
المجتمع العرالً (2006-1114
التطورات السٌاسٌة فً تركٌا مابٌن
()1110-1190
سٌاسة فرنسا الثمافٌة لبنان دراسة حالة
()1110-1151

49

الحرب الباردة دراسة تارٌخٌة للعاللات
االمرٌكٌة – السوفٌتٌه ( 1163-1145كوبا
التطورات السٌاسٌة الداخلٌة فً الصٌن بٌن
عامس (1131- 1111
سٌاسة اسبانٌا تجاه المغرب (-1112
)1145

50

اثار التدخل العسكري المصري فً الٌمن
(/ 1169-1162دراسة تارٌخٌة
التطوارات السٌاسٌة فً العراق (-1163
)1169
العاللات البرٌطانٌة من )1169- 1149

26
29
29
21
30
31
32
33
34
35
36
39
39
31
40
41
42
43
45
46

49
41

51
52

مها ناجً حسٌن

د .حمد حسن المٌاح

2009

دكتواره حدٌث

منى حسٌن عبٌد الشمالً

د.نشاة كامل العانً

2004

دكتواره حدٌث

شٌماء فاضل العمٌري

د.عبد الغفور كرٌم علً

2005

دكتواره حدٌث

منتهى طالب سلمان /

د.بثٌنة الجنابً

2009

دكتواره حدٌث

وفاء كاظم الكندي

د.بثٌنة عباس الجنابً

2005

دكتواره حدٌث

د.دمحم حسن المٌاح

مها ناجً حسٌن

2001

ماجستٌر حدٌث

رجاء زامل كاظم
الموسوي

د.سامً عبد الحافظ
المٌسً

2009

دكتواره حدٌث

زٌنب طه ٌاسٌن

د.لبس ناطك الدلٌمً

2009

ماجستٌر حدٌث

سراب جبار الربٌعً

د.دمحم عبد الحسن المٌاح

2005

دكتواره حدٌث

ابتسام سعود عرٌبً
نغم عبد الهادي حسن

د.سمٌرة عبد الرزاق
العانً
د.لبس ناطك الدلٌمً

2005

دكتواره حدٌث

2004

ماجستٌؤ حدٌث

زٌنب طه ٌاسٌن

د.لبس ناطك الدلٌمً

2009

ماجستٌر حدٌث

نبراس خلٌل ابراهٌم

د.سمٌرة عبد الرزاق
العانً
د.بثٌنة عبس الجنابً

2009

ماجستٌر حدٌث

2009

ماجستٌر حدٌث

اٌمان عبد هللا حمود

د.نشات كامل العانً

2009

ماجستٌر حدٌث

رٌم هادي مرهج الذهبً

د.خولة عٌسى الفاضلً

2001

ماجستٌر حدٌث

جنان عبد الكرٌم عبد
الحسن
سحر صلدق جابر

د.نشات كامل العانً

2009

ماجستٌر حدٌث

د.لبس ناطك دمحم

2001

ماجستٌر حدٌث

د.سامً عبد الحافظ
المٌسً
د.بثٌنة عباس الجنابً

2001

ماجستٌر حدٌث /

2001

ماجستٌر حدٌث

ولٌد كاصد الزٌدي

د.سامً عبد الحافظ
المٌسً

2001

دكتواره حدٌث

اٌناس سعدي عبد هللا

د.عبد الرزاق مطلن الفهد

2001

دكتواره حدٌث

لماء شاكر خطار
الشرٌفً
روٌدة عبد هللا ابراهٌم

د.سامً عبد الحافظ
المٌسً
د.فاضل دمحم

2001

دكتواره حدٌث

2010

ماجستٌر حدٌث

رجاء رحٌم الموسوي

د.نشات كامل العانً

2010

ماجستٌر حدٌث

شعوب كامل نصٌف

انوار ناصر حسن
ندى اسماعٌل عبد دمحم

علٌاء دمحم حسٌن الزبٌدي
سناء دمحم العزاوي

دكتواره
د.اسراء شرٌف جٌجان

2011

ماجستٌر حدٌث

52

االعدادٌة المركزٌة للبنٌن  - 1111دراسة
تارٌخٌة 1131
الحركة الوطنٌة فً اوغنده(- 1145
1162
االمٌر بشٌر الشهابً الثانً واثره السٌاسً
فً امارة جبل لبنان 1940- 1999
العاللات المصرٌة اللٌبٌه -1152
1161
سٌاسٌة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه
الصٌن 1192-1141
توجٌهات االذاعة العرالٌة الوطنٌه - 1126
)1159
عبد العزٌز المصاب واثره االداري
والسٌاسً فً العراق 1165- 1992

60

الموة البحرٌة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
1113- 1910
مضٌما البسفور فً الدبلوماسٌة االوربٌة
1991- 1959
دراسة تارٌخٌة
سٌاسة الٌابان الداخلٌة والخارجٌة خالل عهد
شابشو
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ووالتطورات
السٌاسٌة الداخلٌة فً الصٌن

64

التعلٌم النسوي فً العراق 1159-1121

زٌنب هاشم جرٌان

65

الصراع الدولً فً الصومال -1994
1145

رامٌة هادي مرهج

د.عبد هللا مرزون

66

دور السٌر ماٌلز المٌسون فً الحٌاة
السٌاسٌة المصرٌة 1146-1134
التطوارات الداخلٌة فً امارة راس الخٌمة
1191- 1149
سٌاسٌة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه
االتحاد السوفٌتً على النطاق االوربً
1161 - 1153
منظمه الوحدة االفرٌمٌة - 1163
1193
التطورات االلتصادٌة فً مصر - 1152
1190
دراسة تارٌخٌة
الدٌوان الملكً واثره فً السٌاسٌة المصرٌه
1152- 1139
االمٌر فخر الدٌن المغنً الثانً ودوره فً
تارٌخ لبنان الحدٌث 1635-1510
السٌاسة االمرٌكٌة البرٌطانٌة فً الشرق
االوسط واثرها على السٌاسٌة المصرٌة
1159- 1145
العاللات السٌاسٌة االردنٌة الفلسطٌنٌة
1193- 1169
المتحف العرالً نشاته وتطوره

بشٌر حمود علوان

انعام مهدي علً سلمان

2013

االء جمٌل العكٌلً

سامً عبد الحافظ

2013

دكتواره حدٌث

بشرى طاٌس عبد
المؤمن

د .نشات كامل

2013

دكتواره حدٌث

سارة مالن حمٌد

د.اسراء شرٌف جٌجان

2013

ماجستٌر حدٌث

تغرٌد عبد الزهرة

د.لبس ناطك دمحم

2013

دكتواره حدٌث

ابتسام سعود عرٌبً

د.سمٌرة عبد الرزاق

2014

دكتواره حدٌث

عامرة عبد الحسٌن مطلن

د.اسراء شرٌف

2015

ماجستٌر حدٌث

مٌسون عباس حسٌن

د.بثٌنة عباس الجنابً
د.اسراء شرٌف جٌجان

2014

دكتواره حدٌث

نورا رائد

د.اسراء شرٌف جٌجان

2014

ماجستٌر حدٌث

سمٌرة شعالن كٌطان

96

المشكلة االرمنٌة وانعكاساتها على سٌاسات
الدول الكبرى 1123 -1109
حرٌة الصحافة فً العراق 1132 - 1121
(دراسة تارٌخٌة )

د.حٌدر حمٌد رشٌد
د.كاظم عبد هللا عطٌة
د.سامً عبد الحافظ

2014

ماجستٌر حدٌث

2014

دكتواره حدٌث

فٌان حسٌن

د.عبد المجٌد كامل

2014

ماجستٌر حدٌث

99

التطورات الداخلٌة فً سورٌا للمدة من
1199- 1191
العاللات السٌاسٌة المصرٌة – االردنٌة

اسماء عبد الكرٌم

د.عبد المجٌد كامل

2014

ماجستٌر حدٌث

لمٌاء صفاء

د.عبد هللا حمٌد مرزون

2014

ماجستٌر حدٌث

53
54
56
59
59
51

61
62
63

69
69
61
90
91
92
93
94
95

99

91

خنساء زكً

د.سامً عبد الحافظ

2011

ماجستٌر حدٌث

اٌام مشهد كاظم

د .عبد المجٌد كامل

2011

ماجستٌر حدٌث

زهراء فاروق علوان

د.اسراء شرٌف جٌجان

2011

ماجستٌر حدٌث

منى دمحم حسون

د .بثٌنه الجنابً

2011

ماجستٌر حدٌث

لمٌاء محسن دمحم الكنانً

د.عبد الرزاق مطلن

2012

دكتواره حدٌث

سندس حسٌن

د.عبد المجٌد كامل

2012

ماجستٌر حدٌث

وصال عبد العزٌز

د.سامً عبد الحافظ
المٌسً

2012

ماجستٌر حدٌث

فاتن سعد عودة

د .كرٌم صبح عطٌه

2011

ماجستٌر حدٌث

نغم عبد الهادي

د.سامً عبد الحافظ

2013

دكتواره حدٌث

اٌمان علٌوي سلومً

د.لبس ناطك

2012

دكتواره

منال عباس الخفاجً

د.نسات كامل

2013

دكتوراه

د.حٌدر حمٌد رشٌد

2013

ماجستٌر

2013

ماجستٌر حدٌث
ماجستٌر حدٌث

نجالء مزهر

90
91
92
93
94

1199 - 1190
الحركة النمابٌة العمالٌة فً مصر - 1111
( 1152دراسة تارٌخٌة )
تطورا التعلٌم العالً فً الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة /جامعة هارفارد
مولف سورٌا من لضاٌا بالد الشام - 1190
1192
السٌاسٌة الداخلٌة فً انكلترا (-1501
) 1549
مشكالت الحدود العرالٌة مع الجوار
الجغرافً العربً

انتظار هادي جاسم

د.لبس ناطك دمحم

2014

ماجستٌر حدٌث

خنساء زكً

د.عبد المجٌد كامل

2015

دكتواره حدٌث

ساره عبد الكاظم

د.اسراء شرٌف جٌجان

2015

ماجستٌر حدٌث

ابتسام سلمان سعٌد

د.عبد المجٌد كامل

2015

دكتواره حدٌث

نور سالم عبٌد عودة

د.منتهى طالب سلمان

2015

ماجستٌر حدٌث

