
  

 االسالميرسائل واطاريح قسم التاريخ 

 السنة اسم االمشرف  اسم الطالب  اسم الرسالة  ت
البداوة قبل السالم في شبة الجزيرة العربية )دراسة في   .1

 مها العامة(ظن
عبد  فاضل شيماء
 الحميد

عيادة فاسع د/
 المعاضيدي

 ماجستير7002

رات مجالس الخالفاء في العصر االموي ظانم  .2
 (250م_664هـ()437_14)

محمود سلوم دينا 
 العاني

 
عدنان د/ وئام 
 عباس

 ماجستير7006

في الجزيرة الفراتية للمدة  االوضاع االجتماعية واالقتصادية  .3
 م( 217_677هـ()437_4من)

د/خولة عيسى  سلسبيل جابر عناد 
 الفاضلي

 ماجستير 7040

في مصر من  العامة ةالعلماء المقاومة واثرهم في الحيا  .4
 هـ(8_5)القرن 

 ماجستير7042 /وئام عدنان عباسد هدى عالء سوادي

صحاب العاهات وذوي االحتياجات الاالحوال العامة   .5
 250) هـ(112_437)  الخاصة في العصر العباسي

 *هـ(4055_

ى اسماعيل  رؤ
 ابرهيم

 ماجستير7046 د/خلود مسافر نعمة 

د خضر عبد الرضا  مروة  غازي محمد اسرة ال نماو دورها الفكري منذ القرن   .6
 الخفاجي

 ماجستير7045

 دكتوراة7041 د جاسم صكبان علي  سندس زايدن خلف المرويات التاريخية في كتابات الشيخ المفيد  .7
سياسة  حلب في القرنين االول والثاني الهجريين دراسة  .8

 ادرارية ,اقتصادية
هديل حسين عبد 

 الهادي
 ماجستير7045 د خلود مسافر نعمه

د بلقيس عيدان  امل حمودي رشيد اهل البيت  في مؤلفات الذهبي  .9
 لويس

 ماجستير7046

االسر الفارسية واثرها الفكري على الحضارة االسالمية في   .11
 العصور العباسية

رؤى رعد علي 
 السامرائي

 ماجستير7042 محمد د بهجه علي

رنا فتحي سعود   الجوانب االقتصادية في كتاب البداية والنهاية البن كتير  .11
 علي

د ناجية عبد هللا 
 ابراهيم

 دكتوراة7041

ال بختيشوع ودورهم في المعرفة لطبية في العصور   .12
 العباسية

زينب عبد الرزاق 
 خلف

د عبد الكريم عز 
 الدين

 ماجستير7045

السياسة واالقتصادية والفكرية بين اليمن ومصر العالقات   .13
 عهد الدولة الرسولية

 دكتوراة7041 د محمد رضا الدجيلي نضال عبد جبار

الغزو المغولي للعالم االسالمي من المنظور االستشراقي    .41
 م(4771-4748\671-645دراسة تحليلة مقارنة  )

د عباس عبد الستار  خالدة عبد االله
 عبد القادر

 ماجستير7043

العامة والسلطة في العراق عهد ارستقالل واالحتالل   .45
(547-236) 

د عباس عبد الستار  شيماء فاضل عليوي 
 عبد القادر

 ماجستير7041



االسكندرية في عصر سالطين المماليك دراسة في احوالها   .46
 العامة

اسماء علي فهد 
 القيسي

د بلقيس عيدان 
 لويس

 ماجستير7045

لمدينة دمشق من القرن الثاني حتى  المكانه التجارية  .42
 نهاية القرن الرابع الهجري 

 دكتوراة7045 وئام عدنان عباس سلسبيل جابرعناد

د خضر عبد الرضا  شيماء مبدر عيدان االوضاع الصحية في االندلس   .48
 الخفاجي

 دكتوراة7045

الصناعات والحرف في مصر في القرون الثالثة االولى   .47
 من الهجرة

 دكتوراة7045 وئام عدنان عباس فهدزينب علي 

 دكتوراة7041 د جاسم صكبان علي سارة مهدي كامل ابو مخنف ومروياته عن واقعة الطف  .70
مراسيم التوليد في الدولة العربية االسالمية دراسة مقارنه   .74

 بين الدولة
 ماجستير7048 د بهجه علي محمد التفات غيث ساجت

د خضر عبد الرضا  نور ضياء جعفر ال االشعث وموقفهم من اهل البيت  .77
 الخفاجي

 ماجستير7046

هناء عبد هللا عبيد  المكونات الثقافية في اليمن في عهد الدولة الصليبية  .73
 محمد

د خولة عيسى 
 الفاضلي

 دكتوراة7043

عفاف عبد الجبار  الجوانب االقتصادية في كتابات ابن تغري بردي  .71
 عبد الحميد

د خولة عيسى 
 الفاضلي

 دكتوراة7006

ابرز احداث الحروب الصليبة بين مؤرخيها تامعاصرين   .75
 العرب والالتين

شروق مجيد محيسن 
 السراج

 ماجستير7046 عباس عبد الستار

 ماجستير7042 بان علي محمد امل اسعد نوار قبيلة بني يعرب في المغرب واالندلس من الفتح االسالمي  .76
الفاطمية في كتاب  الجوانب السياسية واالدارية للدولة  .72

 المقفى
شيماء فاضل عبد  ايمان نجم عبد هللا

 الحميد
 ماجستير7048

والء لعيبي جالب  النشاط االقتصادي في افريقية في ظل حكم الدولة   .78
 اسماعيل

د خضر عبد الرضا 
 الخفاجي

 ماجستير7042

السواد والجزيرة الغربية للمد بين   .77
 م(610_633هـ()70_47)

 /ماجستير70047 د/جاسم صكبان علي سمية ياسين خضر

الهبات والهداية في الدولةالعربية االسالميةفي العصر   .30
 هـ(437_14االمو)

 /ماجستير7003 د/خلود مسافر نعمة براء عصام ابرهيم

تجارة الكارم اثرهم االقتصادي والحضاري من القرن الرابع   .34
 وحتى القرن التاسع الهجري 

 /ماجستير7043 مسافر نعمةد/خولة  عبير كريم عبد الضا

التجارة العربية  االسالمية مع الساحل الفريقي الشرقي   .37
 حتى القرن التاسع الهجري 

عبير كريم عبد 
 الرضا

  خولة شاكر محمد\د
 ماجستير\7004

  خلود مسافر نعمة العيون والطالئع في صدر االسالم وخالفة االمويين  .33
 جاسم صكبان علي\د

 ماجستير\4778



 7004 نبيلة عبد المنعم\د شيماء محمد حمزة  هـ(112_712الكتابة والكتاب في العصر العباسي )  .31
عمران ابن شاهين امير البطيحة ودوره السياسي   .35

 والعسكري مع البهوبهيين
عبد الكريم عز \د  منال محمد مطر

 الدين 
 ماجستير\7045

احوال العرب العامة في بالد ماوراء النهرين من الفتح   .36
 العربي االسالمي حتي نهاية القرن الرابع الهجري 

شيماء فاضل عبد 
 الحميد

 دكتوراء\7041 سعاد هادي حسن

المجالس العلمية منذ القرن االول الهجري حتى القرن   .32
 الرابع  الهجري 

 /دكتوراة7003 د/خولة شاكر محمد خلود مسافر نعمة 

صياغة معاهدات بين المسلمين وسكان المدينة في   .38
 م(655_638هـ()35_42بالدفارس من )

بهجة علي محمد 
 كريم 

 /دكتوراة7007 د/جاسم صكبان علي 

االحوال االدارية واالقتصادية في ضواحي الكوفة حتى   .37
 نهاية القرن الثاني الهجريه

 /ماجستير21112 د/وئام عدنان   ابراهيم زينب علي

الفكر الحضري واالقتصادي العربي االسالمي منذ القرن   .10
 الثامن الهجري 

 /دكتوراة 2112 د/هادي حسين حمود زينب نوري حسين

االحوال االداريةواالقتصادية في ضواحي حلب في المدة   .14
 هـ(618_       514

سناء عبد الرضا 
 منهل

د/ناجية عبد هللا 
 ابرهيم 

 /ماجستير 2111

العالقات المصرية اليمن في عهد الدولة   .17
 هـ(537_137الصليبية)

 /ماجستير2117 د/محمد رضا الدجيل  فجر راضي بشيت

نجالء عبد كريم  هـ(75-43فتوحات بالد الشام ومصر )  .13
 خليفة 

 /ماجستير2118 د.جاسم صكبان علي 

اسيل عبد القادر  الفكر االقتصادي عندة ابن تيميه   .11
 خلف 

خولة عيسى 
 الفاضلي

 /ماجستير 2112

االدارة العربية عند ابن عساكرفي كتاب  تاريخ دمشق    .15
 الكبير 

خولة عيسى  مياسة حاتم نايف 
 الفاضلي

 /ماجستير 2117

زينب خليل محمد  الحياة االجتماعية في بالد الشام قبل االسالم   .16
 المعموري 

 /ماجستير 2113 قاسم حسن الشيخ 

عفاف عبدجبار عبد  الجوانب االدارية في كتاب الوالة والقضاء للكندي   .12
 الحميد

 /ماجستير2111 خولة عيس الفاضلي

قبيلة حمدان في التاريخ العربي اال سالمي حتى القرن   .18
 الثالث الهجري 

 /ماجستير2112 خولة عيس الفاضلي مياسة حاتم نايف

-14) مكان الفقهاء االجتماعية في العصر االموي   .17
 م(250ـ-م467هـ( )473ـ

 /ماجستير2117 د/وىام عدنان عباس  نضال عبد جبار

 ماجستير2112 د/خولة شاكر محمد                                                                                                        اقبال احمد زكريا  اثر االسواق في الحياء العامة في العصر العباسي    .50
جمهرة الرسائل و الخطابات  االندلسية عند المغرب  من    .54

 خالل مولفاتة االن الدين الخطيب  الفرن مي نموذج
بشير   د/محمد  زينة داود سالم 

 حسن 
 ماجيستير7443 



رنا فتحي سعود ع  النظام االدارية  في كتاب الوزارة  والكتاب  اللجهشيساري   .57
 لي 

د/خولة عيسى 
 الفضلي 

 /ماجستير  7007

 -331وزاء االمارة البويهية في العراق ادارية وسياسية   .53
 هـ1112

 دكتوراة\7002 هادي حسين حمود\د منهى عودة فالل 

 جستيرما\7007 خولة شاكر محمد\د وسن محميد في العصر العباسي اهل الذمة  .51
زينب عبد  هـ141الحياء االجتماعية في مولفات ابي حيان التوحيد  .55

 الجبارعباس 
 دكتوراة7045\ عبد    عز الدين\د

ذخائر العصر في تراجم نبالء العصر)فحطوطة (البن   .56
طولون شمس الدين محمد ابن علي الدمشقي العالي 

 م(4516-هـ753)ت

ندى عبد الرزاق 
 محمود

ناجبة عبد هللا \د
 ابرهيم 

 دكتوراه\7044

م(الى 244-77تاريخ الطب في االسالم من سنة )  .52
 م(4736-هـ633)

نهاد نعمة مجيد 
 الحسن

 جستيرما\7001 محمد شير حسن\د

المقريزي منهجة ومواردة في كتاب باخبار االئمة   .58
 الفاطميين الخلفاء

 دكتوراه 7002 دز ناجية عبد هللا  ن لويسبلقيس عيدا

 ماجستير 7044 د حمدان عبد المجيد  احمد حميد حربي احوال اهل الذمة في العهد االيليخاني  .57
 دكتوراة7041 د جاسم صكبان علي  سندس زايدن خلف المرويات التاريخية في كتابات الشيخ المفيد  .60
دراسة سياسة حلب في القرنين االول والثاني الهجريين   .64

 ادرارية ,اقتصادية
هديل حسين عبد 

 الهادي
 ماجستير7045 د خلود مسافر نعمه

د بلقيس عيدان  امل حمودي رشيد اهل البيت  في مؤلفات الذهبي  .67
 لويس

 ماجستير7046

االسر الفارسية واثرها الفكري على الحضارة االسالمية في   .63
 العصور العباسية

رؤى رعد علي 
 السامرائي

 ماجستير7042 بهجه علي محمدد 

رنا فتحي سعود   الجوانب االقتصادية في كتاب البداية والنهاية البن كتير  .61
 علي

د ناجية عبد هللا 
 ابراهيم

 دكتوراة7041

ال بختيشوع ودورهم في المعرفة لطبية في العصور   .65
 العباسية

زينب عبد الرزاق 
 خلف

د عبد الكريم عز 
 الدين

 ماجستير7045

المجالس العلمية منذ القرن االول الهجري حتى القرن   .66
 الرابع  الهجري 

 /دكتوراة7003 د/خولة شاكر محمد خلود مسافر نعمة 

صياغة معاهدات بين المسلمين وسكان المدينة في   .62
 م(655_638هـ()35_42من ) بالدفارس

بهجة علي محمد 
 كريم 

 /دكتوراة7007 د/جاسم صكبان علي 

االدارية واالقتصادية في ضواحي الكوفة حتى االحوال   .68
 نهاية القرن الثاني الهجريه

 /ماجستير7047 د/وئام عدنان   ابراهيم زينب علي

 ماجستير4778 د/جاسم صكبان علي  خلود مسافر نعمه العيون والطالئع في صدر االسالم وخالفة االمويين  .67
 ماجستير 7004 خولة عيس الفضليعفاف عبد الجبار  الجوانب اال دارية في الوالة و القضاء للكندي  .20



 عبد الحميد 
الرقابة  االدارية  والماليه في الدولة  العربية  االسالمية   .24

 م(715_هـ/331)
خولة عيسى  صالح 

 الفاضلي 
حمدان عبد المجيد  \د

 لكبيسي
 دكتوراه\4770

الزهد والتصوف في المغرب االقصى عصري المربطين   .27
 م767_40656هـ668_118)والموحدين 

خضر عبد الرضا \د بان علي محمد كريم
 جاسم 

 دكتوره\7041

ألسبي واالسر  في الدولة العربية  االسالمية  حتى نهاية    .23
 هـ(437_4العصر االموي )

خولة عيسى \د وسن جبار عودة 
 الفاضلي 

 

 ماجستير \ 7041

 الزراعة والري في االندلس في العصر االمارة والخالف  .21
 م4030-256\هـ  177_438

بيداء محمود حسن 
 حميد

 ماجستير7005 محمد بشير حسن \د

عالقات الدولة العربية االسالمية بالدولة البزنطية  من   .25
 هـ14_4)

كريمة عبد القادر 
 الركابي 

 ماجستير  4788 دتقى  الدين عارف

االجتماعية  في اقليم المشرق  من خالل  ةظاهر الحيا  .26
 كتب  الرحالة و الجغرافيين العرب والمسلمين 

 ماجستير 7007 محمد بشير حسن \د فبان عبد الكاظم

احوال الرقيق العامة في اقليمي  العراق وبالد الشام  حتى   .22
 منتصف القرن  الربع للهجرية

زينب  عبد الجبار  
 عباس 

خولة عيسى  \د
 الفاضلي 

 ماجستير\7006

الخدمات العامة منذ عبور المرابطين حتى سقوط غرناطة   .28
 هـ ( 872- 127)

 ماجستير 7002 د.محمد بشير حسن افراح ثجيل عيسى 

مستوى المعيشة في صدر االسالم وخالفة االمويين   .27
 ودراسة في االحوال االمصار  االسالمية

 ماجستير\4777 هادي حسين حمود \د زينب  نوري حسين 

الدور االجتماعية المام جعفر ابن محمد الصادق )علية   .80
 هـ(18-80السلم ( )

خضر عبد الرضا  \د شيماء عبود عون 
 الخفاجي

 ماجستر\ 7041

اثر اهل الذمة في الحركة الفكرية في الغؤاف وبالد الشام    .84
 ومصرمن القرن الثاني حتى القرن السابع الهجري 

 دكتور\7002 خولة شاكرمحمد\د وسن حسين محيميد

الحياة االجتماعية في المجتمع االسالمي من كتاب خالل   .87
 م(877-هـ727حمل من انساب االشراق للبالذري )ت

زينب ابراهيم علي 
 داود

 ماجستير\7048 وئام عدنان عباس\د

 -331وزاء االمارة البويهية في العراق ادارية وسياسية   .83
 هـ1112

 دكتوراة\7002 هادي حسين حمود\د منهى عودة فالل 

 ماجستيا\7007 خولة شاكر محمد\د وسن محميد اهل الذمة في العصر العباسي  .81
زينب عبد  هـ141الحياة االجتماعية في مولفات ابي حيان التوحيد  .85

 الجبارعباس 
 دكتوراة7045\ عبد    عز الدين\د

ذخائر العصر في تراجم نبالء العصر)فحطوطة (البن   .86
شمس الدين محمد ابن علي الدمشقي العالي طولون 

 م(4516-هـ753)ت

ندى عبد الرزاق 
 محمود

ناجبة عبد هللا \د
 ابرهيم 

 دكتوراه\7044



الصيرفة والجهدبذة في القرن الثاني الى نهايه القرن   .82
 الرابع الهجري 

عواد مجيد \د امل عبد حين عباس
 االعظمي

 دكتوراه\4785

لورقة دراسة تاريخية  منذالقرن الثاني  والراقون الهجري    .88
 حتى القرن السابع الهجري 

وجدان عباس علك 
 ساعدي 

 ماجستير \702 خولة شاكر محمد\د

اثر برنامع تدريس مقترح في تحصيل مادة نطم المعلومات   .87
 الجرافيه لدن الطالبات الصف الثاني قسم الجغرافية

 ماجستير  \7046 ابراهيمليث حمودي  رشا علي فهد

المدارس والمكتاب في كتاب تلخيص مجمع االدب في   .70
 م(4373-هـ273مجمع االلقاب االبن الفوطي )ت

 7048 بهجه علي محمد  \د  لقاء عامر عاشور 
 ماجستير

-331االوقات في المشرق االسالمي )  .74
 م(4377م715هـ()277

حنان عبد الكاظم 
 الوداي

 دكتوراه\7041 خلود مسافر نعمة \د

الجوانب العمرانية في كتاب النجوم الزاهره في ملوك   .77
 م(412هـ821مصرالقاهرة االبن تغرب بردن)

 ماجستير\7048 بان علي محمد\د رسل فاضل حسن

الندما من خالل  كتابةاالغاني االبي فرج االصفهاى   .73
 م(762هـ356المتوفى )

شيماء فاضل عبد \د رثا عبد هلل صايل
 حميد

 ماجستير \7048

الجوانب العمرانيه في بالد الشام والجزيرة في كتاب   .71
االعالف الظيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة البن شداد 

 م(4785-ه،681ت)

سناء عبد الرضا 
 منهل

 دكتوراه\7048 وئام عدنان\د

الخدمات العامة في االندلس منذ عبور المربطين حتي   .75
 هـ(872_127سقوط غرناطة )

افراح ثجيل عيسى 
 عنبر

 ماجستير \7002 محمد بشير حسن  \د

مستوى المعيشة في صدر االسالم وخالفة االمويين   .76
 ودراسة في االحوال االمصار  االسالمية

 ماجستير\4777 هادي حسين حمود \د زينب  نوري حسين 

الدور االجتماعية للمام جعفر ابن محمد الصادق )علية   .72
 هـ(18-80السلم ( )

خضر عبد الرضا  \د شيماء عبود عون 
 الخفاجي

 ما\ 7041

اثر اهل الذمة في الحركة الفكرية في الغؤاف وبالد الشام    .78
 ومصرمن القرن الثاني حتى القرن السابع الهجري 

 دكتور\7002 خولة شاكرمحمد\د وسن حسين محيميد

الحياة االجتماعية في المجتمع االسالمي من كتاب خالل   .77
 م(877-هـ727اب االشراق للبالذري )تحمل من انس

زينب ابراهيم علي 
 داود

 م\7048 وئام عدنان عباس\د

د.نبيلة عبد المنعم  شيماء محمد حمزة هـ 112- 712الكتابة والكتاب في العصر العباسي   .400
 داود

 /ماجستير7004

عمران بن شاهين امير البطيحة ودورة السياسي والعسكري   .404
 مع البهويهين

د/عبد الكريم عز  منال محمد مطر 
 الدين

 /ماجستير7045

احوال العرب العامة في بالد ماوراء النهر من الفتح العربي   .407
االسالمي حتى نهاية القرن الرابع الهجري العاشر 

 الميالدي

  سعاد هادي حسن شيماء فاضل عبد



 ماجستير7007 د/خولة شاكر محمد                                                                                                        اقبال احمد زكريا  اثر االسواق في الحياة العامة في العصر العباسي    .403
الرسائل و الخطابات  االندلسية    عند المغرب   جمهرة  .401

 من خالل مولفاتة االن الدين الخطيب  الفرن مي نموذج
د/محمد  بشير   زينة داود سالم 

 حسن 
 ماجيستير7443 

رنا فتحي سعود ع  النظام االدارية  في كتاب الوزارة  والكتاب  اللجهشيساري   .405
 لي 

د/خولة عيسى 
 الفضلي 

 /ماجستير  7007

لقرن االحوال الثقافية في مصر و المغرب االقصى من ا  .406
 .الثالث وحتى نهاية القرن السادس الهجري 

زينب خليل  محمد 
 المعموري 

 ماجستير 7003 قاسم حسن الشيخ 

تطور الحركة العمرانية منذ الفتح العربي االسالمي حتى   .402
 هـ 177- 77سقوط الخالفة االندلسية 

ايمان سليم كاظم 
 حسين

 7001 د محمد بشير حسن

م .408
ا
ج
س
ت
ي
 ر

عالقات الدولة العربية االسالمية بالدولة البزنطية  من 
 هـ14_4)

ريمة عبد القادر ك
 الركابي 

 ماجستير  4788 دتقى  الدين عارف

ظاهر الحياة االجتماعية  في اقليم المشرق  من خالل   .407
 كتب  الرحالة و الجغرافين العرب والمسلمين 

 ماجستير 7007 محمد بشير حسن \د ان عبد الكاظميف

اريج كريم حمد  هـ(181_75الحياة العلميه في الثغور االندلسي)  .440
 العتابي

 /ماجستير 70047 د/محمد بثير حسن 

الجوانب االجتماعية في العصرا المملوكي دراسة في كتاب   .444
 هـ(773_618بد ائع الزهور االبن ياس )

خالد عبد االلة 
 عبدالستار

د/عبد الكريم عز 
 الدين

 /دكتورة7008

اثرالصحابة )رضي هللا عنهم (في تعليم القران الكريم   .447
 ار االسالميةوعلومة في االمط

هناء عبد هلل عبيد 
 محمد

 /ماجستير 7007 د/هادي حسين حمود

االحوال االدارية واالقتصادية في ضواحي الكوفة حتى   .443
 نهاية القرن الثاني الهجريه

 /ماجستير70047 د/وئام عدنان   ابراهيم زينب علي

الخدمات العامة في االندلس منذ عبور المربطين حتي   .441
 هـ(872_127)سقوط غرناطة 

افراح ثجيل عيسى 
 عنبر

 ماجستير \7002 محمد بشير حسن  \د

 -331وزاء االمارة البويهية في العراق ادارية وسياسية   .445
 هـ1112

 دكتوراة\7002 هادي حسين حمود\د منهى عودة فالل 

 ما\7007 خولة شاكر محمد\د وسن محميد اهل الذمة في العصر العباسي  .446
زينب عبد  هـ141في مولفات ابي حيان التوحيدالحياة االجتماعية   .442

 الجبارعباس 
 دكتوراة7045\ عبد    عز الدين\د

 ماجستير 7007 محمد بشير حسن \د فبان عبد الكاظمظاهر الحياء االجتماعية  في اقليم المشرق  من خالل   .448



 كتب  الرحالة و الجغرافيين العرب والمسلمين 
العراق وبالد الشام  حتى  احوال الرقيق العامة في اقليمي   .447

 منتصف القرن  الربع للهجرية
زينب  عبد الجبار  

 عباس 
خولة عيسى  \د

 الفاضلي 
 ماجستير\7006

الخدمات العامة منذ عبور المرابطين حتى سقوط غرناطة   .470
 هـ ( 872- 127)

 ماجستير 7002 د.محمد بشير حسن افراح ثجيل عيسى 

وخالفة االمويين مستوى المعيشة في صدر االسالم   .474
 ودراسة في االحوال االمصار  االسالمية

 ماجستير\4777 هادي حسين حمود \د زينب  نوري حسين 

السواد والجزيرة الغربية للمد بين   .477
 م(610_633هـ()70_47)

 /ماجستير70047 د/جاسم صكبان علي سمية ياسين خضر

االوضاوع السياسية والعسكرية في مصر وبالد الشام في   .473
 عصر الملك المظفر 

د طارق فتحي  سالم يونس محمد
 سلطان

7001 

 4758-هـ 112وسائل االتصال واالعالم في العراق للمدة   .471
 هـ

د ناجية عبد هللا  زينب محمد طه
 ابراهيم

 دكتوراه7040

واالعتبار بذكر الخطط الجوانب العمرانية في كتاب المواعظ   .475
 م 4114- 415واالثار للمقريزي هـ

د بلقيس عيدان  
 لويس

 ماجستير7042

د عباس عبد الستار  يسرى صفاء الدين  انتشار االسالم بين الممالك المغولية  .476
 الزهاوي 

 دكتوراه 7042

 4425هـ 177النساء في كتاب مدينة دمشق البن عساكر   .472
 م

 دكتوراه 7042 د خلود مسافر  ايمان سليم كاظم

المجتمع االسالمي في كتاب التذكرة الحمدونية البن   .478
 حمدون دراسة تاريخية

زبيدة غزوان عبد 
 السالم

 ماجستير 7042 عبد الكريم عز الدين

العلوم الدينية وتطورها الفكري في الحجاز العراق خالل   .477
 القرنين االول والثاني للهجرة

 ماجستير 7007 هادي حسين حمودد  شيماء حيدر عيدان

هـ  5- 3النشاط التجاري في المغرب االقصى خالل القرن   .430
 م 44- 7/

د صباح ابراهيم  بان علي محمد
 الشيخلي

 

د ناجية عبد هللا  بهجت صالح محمد تاريخ ابن بريال مخطوطة  .434
 ابراهيم

 دكتوراه7002

 ماجستير 7003 حسن  الشيخد قاسم  هديل غالب عباس الطب عند العرب قبل االسالم  .437
رواء عبد الستار  الري والزراعه عند العرب في عصر ماقبل االسالم  .433

 علي
 ماجستير 7003 د قاسم حسن  الشيخ

 ماجستير 7007 د خولة عيسى صالح ريم هادي مرهج هـ 562- 358تجارة مصر خالل العصر الفاطمي   .431
 ماجستير 7003 د هادي حسن حمود محمدبهجت علي  بيت الحكمة البغدادي واثرة العلمي  .435
قبيلة ربيعة ودورها السياسي والعسكري في عصر الرسالة   .436

 هـ 1- 4والخالفة الراشدة 
يسرى صفاء الدين 

 ناجي
 ماجستير 7044 د عبد الكريم عزالدين



 \7002 محمد بشير حسن \د سندس زيدان خلف هـ(100-437البعثات العلمية في العصر العباسي )  .432
 ماجستير

االثر الفكري البن سينا في المشرق حتي القرن السابع   .438
 الثالث عشر الميالدي\الهجري 

 ماجستير \7002 محمد رضا الدجيلي\د ازهار اسوادي حسين 

الحركة العمرانية في االندلس في عهد المرابطين   .437
 والموحدين 

 هـ(668-هـ183)
 

 ماجستير  \7006 محمد بشير \د رغد جمال مناف

رسائل الخليفة علي ابن ابي طالب علية السالم الى الوالة   .410
 والعمال واالمراء والقادة 

خولة عيسى  \د زينب سمير علي
 الفاضلي 

 ماجستير  \7001

غنية ياسر كباشي  اثر االسالم على النهضة الفكرية في جنوب شرق اسيا  .414
 عبدهللا

 ماجستير \7003 هادي حسين \د

رؤية اهل البيت)عليهم السالم(الى النساء حتى منتصف   .417
 القرن الثالث الهجري 

رفل عبد الرحيم 
 صالح 

 ماجستير \7042 خضر عبدالرضا\د

الحركة العمرانية في االندلس في عهد المرابطين   .413
 والموحدين 

 هـ668-هـ183)
7 

 ما\7006 محمد بشير \د رغد جمال مناف

والماليه في الدولة  العربية  االسالمية الرقابة  االدارية    .411
 م(715_هـ/331)

خولة عيسى  صالح 
 الفاضلي 

حمدان عبد المجيد  \د
 لكبيسي

 دكتوراه\4770

الزهد والتصوف في المغرب االقصى عصري المربطين   .415
 م767_40656هـ668_118والموحدين )

خضر عبد الرضا \د بان علي محمد كريم
 جاسم 

 دكتوره\7041

واالسر  في الدولة العربية  االسالمية  حتى نهاية  ألسبي   .416
 هـ(437_4العصر االموي )

خولة عيسى \د وسن جبار عودة 
 الفاضلي 

 

 ماجستير \ 7041

الزراعة والري في االندلس في العصر االمارة والخالف   .412
 م4030-256\هـ  177_438

بيداء محمود حسن 
 حميد

 ماجستير7005 محمد بشير حسن \د

الدولة العربية االسالمية بالدولة البزنطية  من  عالقات  .418
 هـ14_4)

كريمة عبد القادر 
 الركابي 

 ماجستير  4788 دتقى  الدين عارف

مظاهر الحياة االجتماعية في اقليم المشرق من خالل   .417
 كتب الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين

 ماجستير2119 د محمد بشير  جنان عبد الكاظم

 واطاريح التاريخ الحديثرسائل   .450
 
 ماجستير7045 د حيدر حميد رشيد داليا محمد شهاب وزارة  االصالح  الزراعي في العراق   .454



د ابتسام محمود  بشرى راضي غضبان االتحاد االشتراكي واثره السياسي  .457
 جواد

 ماجستير7045

 ماجستير7045 منتهى طالب سلمان نور سالم مجيد مشكالت الحدود العراقية مع دول الجوار الجغرافي العربي  .453
 ماجستير7046 منتهى طالب سلمان ندى حسين علي حزب االتحاد الوطني السوداني االفريقي  .451
د بلقيس عيدان  اراس حسين الفت سكة حديد برلين  .455

 لويس
 دكتوراه7045

د ابتسام محمود  بان علي حمد الحركة النقابية في السودان   .456
 جواد

 ماجستير7046

تماضر عبد الجبار  سياسة بريطانيا النهاء العزلة   .452
 ابراهيم

 دكتوراه7045 عبد هللا حميد مرزوك

سارة عبد الكاظم  تاريخ امانه العاصمة  .458
 ثجيل

د ابتسام محمود 
 جواد

 ماجستير7046

 دكتوراه7045 عبد هللا حميد مرزوك فاتن سعد عودة القوة البحرية للواليات المتحدة االمريكية  .457
االمير فخر الدين المعني الثاني ودورة في تاريخ لبنان   .460

 الحديث
عامرة عبد الحسين 

 مطلك
 ماجستير7045 اسراء شريف جيجان

د ابتسام محمود  لمياء صفاء حسن العالقات المصرية االثيوبية  .464
 جواد

 دكتوراه7047

 ماجستير7045 الرزاقسميرة عبد  ضحى عادل سلمان فؤاد سراج الدين ودورة في السياسة المصرية  .467
د ابتسام محمود  انتصار حسين احمد 4757 4777العالقات المصرية االثيوبية   .463

 جواد
 ماجستير7042

احمد عبد الواحد عبد  حنين عبد هللا صالح الحركة النقابية العمالية في مصر  .461
 النبي

 ماجستير7046

 ماجستير7042 مها ناجي حسين سندس ايوب طه جبهه التحرير الوطني الجزائرية  .465
سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه الصراع االثيوبي   .466

 الصومالي حول اقليم او اتحادين
 دكتوراه7046 منتهى طالب سلمان ايام مشهد كاظم

محمد حسين هيكل ودورة في السياسة المصرية حتى عام   .462
4756 

 ماجستير7042 مها ناجي حسين مروة سلمان حسن

جنان سعدون عبد  واالشتراكية ودورة في المغربحزب  التقدم   .468
 محمود

سميرة عبد الرزاق 
 عبد هللا

 دكتوراه7048

 دكتوراه7048 اسراء شريف جيجان سارة مالك حميد العالقات االسرائيلية االفريقية جنوب افريقيا انموذجا  .467
 ماجستير7042 د قبس ناطق محمد امنه خضير عباس سيد مرعي ودورة السياسي في مصر   .420
نور عبود كنبر  محمد حسن سلمان ودورة السياسي والوظيفي في العراق  .424

 المالكي
 ماجستير7048 حيدر حميد رشيد

 ماجستير7042د ابتسام محمود سعاد عبد الجبار  موسى الشابندر دورة الثقافي والسياسي في العراقال  .427



 جواد كاظم
العهد العثماني الحياة االجتماعية في مدينة كربالء في   .423

 االخير
انتصار عبد عون 

 محسن
 ماجستير7045 د حيدر حميد رشيد

 ماجستير7046 د حيدر حميد رشيد هناء سلمان عباس 4750اسقاط  الجنسية عن اليهود العراق   .421
 دكتوراه7046 د قبس ناطق محمد رجاء رحيم مرسول 4788العالقات االمريكية البحرنينية سياسة عسكرية   .425
د عبد المجيد كامل  ابتسام سلمان سعيد 4512 -4507السياسة الداخلية في انكلترا   .426

 عبد اللطيف
 دكتوراه7045

تطور التعليم العالي في الواليات المتحدة االمريكية هارفارد   .422
 4707- 4867انموذجا 

خنساء زكي شمس 
 الدين

د عبد المجيد كامل 
 عبد اللطيف

 دكتوراه7045

االجتماعي في بريطانيا في العهد تطورات االوضاع   .428
 الفكتوري 

جنان عبد الكريم عبد 
 الحسن

سميرة عبد الرزاق 
 عبد هللا

 دكتوراه7045

احمد عبد الواحد عبد  فادية جمعه اسماعيل تجارة الرقيق في شرق افريقيا والخليج العربي  .427
 النبي

 ماجستير7046

سميرة عبد الرزاق  نعيم عبد العالينهلة  4277- 4671ايران في عهد الشاة سلطان حسين   .480
 عبد هللا

 دكتوراه7046

انطوان سعاد ,واثرة في الحياة السياسة والثقافية في   .484
 4717- 4701سوريا ولبنان 

سندس عبد هللا 
 عيسى

احمد عبد الواحد عبد 
 النبي

 ماجستير7046

 دكتوراه7045 اسراء شريف جيجان انوار سعدون نجم 4725- 4758السورية  –العالقات السياسية اللبنانية   .487
العالقات البريطانية اليمانية خالل حكم االمام يحيى بن   .483

 4718  - 4701حميد الدين 
 ماجستير7042 اسراء شريف جيجان مروة ماجد سعيد

 – 4716حزب الشورى واالستقالل في المغرب االقصى   .481
4767 

منى عبد الكريم 
 شريف

 ماجستير7042 عبد هللا حميد العتابي

 4787- 4720موقف سوريا من قضايا بالد  الشام   .485
 دراسة تاريخية

سارة عبد الكاظم 
 جواد

 ماجستير7045 اسراء شريف جيجان

عبد الصاحب العلوان ودورة االقتصادي واالداري في العراق   .486
 4765حتى عام 

 ماجستير7048 د عبد هللا حميد فاطمة فرحان زغير

موقف اللبنانيين  من اعالن دولة لبنان الكبير   .482
 4716 – 4770والجمهورية اللبنانية 

 دكتوراه7042 د قبس ناطق محمد بشرى ابراهيم سلمان

مرويات ال البيت عليهم السالم في مؤلفات السيد نعمه   .488
 هـ( 447 – 4050هللا الجزئري )

 ماجستير7046 بهجه علي محمد \د  سوزان ازاد نوري 

هيفاء عليوي  معاوية بن حريج الكندي  .487
 محيسن

 ماجستير7046 د خلود مسافر نعمه

الجوانب االدارية للدولة المملوكية في كتاب  نزهه النفوس   .470
 واالبدان للصيرفي 

د بلقيس عيدان  اطياف مجيد حسين
 لويس

 ماجستير7048



االدباء ودورهم االجتماعي في العصر العباسي في القرنين   .474
 والخامس الهجريينالرابع 

د عبد الكريم عز  ندى محمد عزيز
 الدين

 ماجستير7046

د خضر عبد الرضا  مروة  غازي محمد اسرة ال نماو دورها الفكري منذ القرن   .477
 الخفاجي

 ماجستير7045

 دكتوراة7041 د جاسم صكبان علي  سندس زايدن خلف المرويات التاريخية في كتابات الشيخ المفيد  .473
القرنين االول والثاني الهجريين دراسة سياسة حلب في   .471

 ادرارية ,اقتصادية
هديل حسين عبد 

 الهادي
 ماجستير7045 د خلود مسافر نعمه

د بلقيس عيدان  امل حمودي رشيد اهل البيت  في مؤلفات الذهبي  .475
 لويس

 ماجستير7046

االسر الفارسية واثرها الفكري على الحضارة االسالمية في   .476
 العباسيةالعصور 

رؤى رعد علي 
 السامرائي

 ماجستير7042 د بهجه علي محمد

رنا فتحي سعود   الجوانب االقتصادية في كتاب البداية والنهاية البن كتير  .472
 علي

د ناجية عبد هللا 
 ابراهيم

 دكتوراة7041

ال بختيشوع ودورهم في المعرفة لطبية في العصور   .478
 العباسية

زينب عبد الرزاق 
 خلف

الكريم عز د عبد 
 الدين

 ماجستير7045

العالقات السياسة واالقتصادية والفكرية بين اليمن ومصر   .477
 عهد الدولة الرسولية

 دكتوراة7041 د محمد رضا الدجيلي نضال عبد جبار

الغزو المغولي للعالم االسالمي من المنظور االستشراقي    .700
 م(4771-4748\671-645دراسة تحليلة مقارنة  )

 

د عباس عبد الستار  االلهخالدة عبد 
 عبد القادر

 ماجستير7043

العامة والسلطة في العراق عهد ارستقالل واالحتالل   .704
(547-236) 

د عباس عبد الستار  شيماء فاضل عليوي 
 عبد القادر

 ماجستير7041

االسكندرية في عصر سالطين المماليك دراسة في احوالها   .707
 العامة

اسماء علي فهد 
 القيسي

عيدان د بلقيس 
 لويس

 ماجستير7045

المكانه التجارية لمدينة دمشق من القرن الثاني حتى   .703
 نهاية القرن الرابع الهجري 

 دكتوراة7045 وئام عدنان عباس سلسبيل جابرعناد

د خضر عبد الرضا  شيماء مبدر عيدان االوضاع الصحية في االندلس   .701
 الخفاجي

 دكتوراة7045

القرون الثالثة االولى الصناعات والحرف في مصر في   .705
 من الهجرة

 دكتوراة7045 وئام عدنان عباس زينب علي فهد

 دكتوراة7041 د جاسم صكبان علي سارة مهدي كامل ابو مخنف ومروياته عن واقعة الطف  .706
مراسيم التوليد في الدولة العربية االسالمية دراسة مقارنه   .702

 بين الدولة
 ماجستير7048 د بهجه علي محمد التفات غيث ساجت

 ماجستير7046د خضر عبد الرضا  نور ضياء جعفر ال االشعث وموقفهم من اهل البيت  .708



 الخفاجي
هناء عبد هللا عبيد  المكونات الثقافية في اليمن في عهد الدولة الصليبية  .707

 محمد
د خولة عيسى 

 الفاضلي
 دكتوراة7043

الجبار  عفاف عبد الجوانب االقتصادية في كتابات ابن تغري بردي  .740
 عبد الحميد

د خولة عيسى 
 الفاضلي

 دكتوراة7006

ابرز احداث الحروب الصليبة بين مؤرخيها تامعاصرين   .744
 العرب والالتين

شروق مجيد محيسن 
 السراج

 ماجستير7046 عباس عبد الستار

 ماجستير7042 بان علي محمد امل اسعد نوار قبيلة بني يعرب في المغرب واالندلس من الفتح االسالمي  .747
الجوانب السياسية واالدارية للدولة الفاطمية في كتاب   .743

 المقفى
شيماء فاضل عبد  ايمان نجم عبد هللا

 الحميد
 ماجستير7048

والء لعيبي جالب  النشاط االقتصادي في افريقية في ظل حكم الدولة   .741
 اسماعيل

د خضر عبد الرضا 
 الخفاجي

 ماجستير7042

 

 

 


