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 نمير طه ياسين  1911-1689بدايات التحديث  في العراق  1/999

 كهالن كاظم حلمي القيسي  االتجاهات الوحدوية في المغرب العربي  2/999

العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن االسالمية في العراق حتى نهاية  3/999
 القرن الثالث الهجري 

 مصطفى عباس الموسوي

في الجنوب اليمني وانعكاساتها السياسية حتى  1983ثورة ردفان عام  1/999
 االستقالل 

 دحام علي خضير السعدي 

عبدال عزو  منهل الهام 1986-1931جريدة فتى العراق  5/999
 العقراوي

 نبراس فوزي جاسم م15-9هــ 9-3النشاط االقتصادي في الحبشة من ق  8/999

رحيم فرحان صدام  عامر الشعبي ومروياته التاريخية  7/999
 المحمداوي

 وسام علي ثابت الجبوري  1979-1953سياسة ايران النفطية اثرها على منطقة الخليج العربي  6/999

مدينة هراة دراسة في احوالها الجغرافية واالقتصادية والفكرية في القرن  9/999
 الثالث حتى نهاية القرن الخامس الهجريين

علي فرحان 
 زويرالمعموري

سالم يحيى خلف حسين  بعض الوظائف االدارية من العصر البابلي القديم  19/999
 الجبوري

تطور مؤسسات العمل التخصصي وزارة الداخلية الهيكل الوظيفي و 11/999
1925-1939 

 قحطان حميد كاظم العنبكي

 نبيل خليل ابراهيم  1973-1955حركة التحديث في البحرين  12/999

مهى عبد الرحمن حسين  معمر بن راشد ومروياته التاريخية  13/999
 الزبيدي 

ثريا محمود عبد الحسن  االسالميةااللعاب الترويحية ووسائل التسلية في الدولة العربية  11/999
 الخزعلي

 صدام جاسم محمد البياتي  هــ858الحياة االجتماعية في خراسان من الفتح االسالمي الى نهاية سنة  15/999

-1691محمد زكي البصري ونشاطه السياسي والبرلماني في العراق  18/999
1937  

 سعد علوان سعيد الكرخي

اسماعيل خليل حسن  (هـ132هـ11)الكوفة من االحداث السياسية في العصر االموي موقف اهل  17/999
 المهداوي 

 نبيل سمين وهاب الخالدي   1916-1918جريدة القبلة الحجازية  16/999

 هزبر حسن شالوخالعنبكي 1966-1981التركية  -تطور العالقات السعودية 19/999

والنفوذ البريطاني في كردستان العراق (البرزنجي)الحفيدالشيخ محمود  29/999
 1925حتى عام 

عبد الرحمن ادريس صالح 
 البياتي 

التمثيل الدبلوماسي وواجهات السياسة الخارجية للملكة العربية السعودية  21/999
 1982-1915مع دول الجوار الجغرافي العربي 

 قحطان احمد فرهود 
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ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق المعاصر  رشيد طه الخوجة 22/999
 1911حتى عام 

 رائد راشد محمد الحياني 

قناة السويس وآثارها السياسية واالقتصادية واالجتماعية في تاريخ مصر  23/999
 1938-1689الحديث 

 صبري كامل هادي التميمي 

 حازم فرج لطيف الخيالني هــ858-132حصار المدن في الدولة العربية االسالمية  21/999

شذى عبد الصاحب عبد  ( الجوانب السياسية واالجتماعية)مجتمع المدينة من خالل القرآن الكريم  25/999
 الحسين العبيدي 

الحياة االجتماعية في اروبا في العصور الوسطى االسالمية من خالل  28/999
 المصادر العربية 

بهار احمد جاسم محمد 
 السامرائي 

قبيلة االشعريين ودورهم في التاريخ العربي االسالمي حتى نهاية العصر  27/999
 االموي 

 ازهار غازي مطر البهادلي

سماهر محيي موسى محمد  حصار المدن في الدولة العربية االسالمية حتى نهاية العصر الراشدي  26/999
 العميري 

 ظافر اكرم قدوري ابراهيم  الرؤيا في التاريخ العربي االسالمي في صدر االسالم  29/999

ثعبان حسب هللا علوان  1616-1769ابراهيم باشا نشاطه العسكري ودوره السياسي واالدراري  39/999
 الشمري 

 صباح نوري هادي العبيدي  (1976-1932)هواري بومدين ودوره العسكري والسياسي  31/999

احمد ماجد عبد الرزاق  (1987-1952)وموقفها من قضيا مصر ( االمم المتحدة)المنظمة الدولية  32/999
 الزبيدي 

االثرالسياسي والثقافي لقبيلة االوس في التاريخ العربي حتى نهاية العصر  33/999
 االموي 

 ربيعة خليفة سالم االوسي 

 غصون عبد صالح  سليمان بن مهران االعمشي  ومروياته التاريخية  31/999

النشاط السوفيتي تجاه سطري اليمن والموقف العربي والدولي منه  35/999
(1982-1972) 

اياد تركان ابراهيم اليوسف 
 الدليمي

-191)عبد المؤمن بن علي الكومي الموحدي ودوره في المغرب  38/999
 (م1983-1199/هـ556

سنلء ضاري زيدان 
 الدليمي 

 سوسن عادل ناجي  فاضل حسين ومنهجه في كتابه التاريخ الحديث المعاصر  37/999

 حامد حميد عطية المجمعي  عاصم بن عمر بن قتادة الظفري االنصاري ومروياته التاريخية  36/999

 حنان طالل جاسم السادة  1979-1958سسياسة جمال عبد الناصر تجاه العراق  39/999

وفاء عبد السالم محمود  مؤنس الخادم وعصره 19/999
 العبيدي 
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علماء المدائن ومروياتهم التاريخية من القرن االول الهجري حتى سنة  11/999
 هــ858

 محمد عيان دان 

المهاجرون العرب في الواليات المتحدة االمريكية ونشاطاتهم السياسية  12/999
 (1973-1958)واالقتصاد والفكرية 

ماهر مبدر عبد الكريم 
 العباسي 

 مروان سالم نوري  محمد بن صالح التمار ومروياته التاريخية  13/999

 رفل علي لطيف العبيدي  1962-1975االمريكية -العالقات السعودية 11/999

ال سعيد بن العاصي ودورهم السياسي والفكري في الدولة العربية  15/999
 االسالمية 

سمر طاهر عصفور 
 االموي 

 عبد الرحمن ادريس   1932-1911سياسة بريطانيا تجاه كرد العراق  18/999

خالد تركي عليوي فريح  عبد الرحمن بن ابي الزناد دراسة في سيرته ومروياته التاريخية  17/999
 النداوي

السياسة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية اتجاه شبه الجزيرة الكورية  16/999
  1953-1915في عهد الرئيس هاري ترومان 

 احمد محمد جاسم 

 اسراء خزعل ظاهر  (1969-1919)اسماعيل العارف ودوره  العسكري والسياسي في العراق  19/999

 انعام صافي عبد علماء البندنيجين ومروياتهم التاريخية  59/999

 عدنان ظاهر علو  في العصور االسالمية ( عمان -البحرين  -اليمامة )الجزيرة العربية  51/999

 يعقوب احمد جاسم المياحي الصحابي الجليل رفاعة بن رافع بن مالك واثره في خدمة االسالم  52/999

 سماح نوري فاضل عباس  ابراهيم بن المنذر الحزامي دراسة في سيرته ومروياته التاريخية  53/999

حازم اسماعيل علي  عبد هللا بن المبارك دراسة في سيرته وحياته العلمية والجهادية 51/999
 النزاري

 رشيد علي خضير البياتي  عبيدهللا بن عبداهللا بن عتبة  بن مسعود الهذلي  55/999

برهان جمعة درويش محمد  ابو عثمان النهدي ومروياته التاريخية  58/999
 الباالني

التربية والتعليم في القرنين الخامس والسادس  الهجريين من خالل كتاب  57/999
 تأريخ دمشق البن عساكر 

 محمد خميس الجبوري 

علي عبد الكريم كريم   1999 - 1971االماراتية  -العالقات العراقية  56/999
 الشيباني 

( ابو زرعة الدمشقي)عبد الرحمن بن عمرو بن عبدهللا  59/999
 ومروياته التاريخية عن احداث بالد الشام (هــ261ت)

حسام قاسم محمد 
 الصميدعي

 عادل عباس ادعين التميمي  (رض)الجوانب التربوية من خالل أدب الوصايا والخطب للخلفاء الراشدين  89/999

 محمد عبد مرزوك بشير  في مؤلفات المستشرقين ( بغداد)خطط مدينة السالم 81/999

 عالء حامد محمود  سويد بن مقرن المزني واثره في خدمة االسالم  82/999

 احمد نومان مسير العزاوي  بنو جمح ودورهم في التاريخ العربي االسالمي  83/999
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 افراح فايق حسن  علماء عكبرا ومروياتهم التاريخية  81/999

 محمد خليل حمود عواد  ( رضي هللا عنه)الصحابي رافع بن خديج  85/999

عمر محمد احمد خميس  ( م7539هــ138)عبد الملك بن عمر ومروياته التاريخية  88/999
 الدليمي 

البصائر ( هــ199ت)حيان التوحيدي  الجوانب التاريخية في مصنفات ابي 87/999
 (انموذجآ)والذخائر االمتاع والمؤانسة 

ثامر عبد علي حبيب 
 الجبوري 

المعافى بن زكريا النهراواني وجهوده في كتابة التاريخ من خالل كتابه  86/999
 (الجليس الصالح الكافي واالنيس الناصح الشافي)

 وئام عاصم اسماعيل 

غسان جبار عبدهللا احمد  ع االقتصادي في نشأة حكومة مكة قبل االسالم اثر الواز 89/999
 العبيدي 

هند جودت كاظم ناصر  االطعمة والمآدب في الدولة العربية االسالمية حتى نهاية العصر الراشدي  79/999
 الشمري 

 مزهر ايوب محسن  كتاب مناهج السرور والرشاد في الرمي والسباق والصيد والجهاد 71/999

 مالك مهدي حايف العبيدي  (هـــ127-هــ11)اسماعيل بن عبد الرحمن السدي ومروياته التاريخية  72/999

مصطفى قدوري احمد  حكيم بن حزام ودوره في الجاهلية واالسالم  73/999
 رحيم العبيدي 

عروبة عبد االمير نجم  الكنديون وجهودهم العلمية واالدارية حتى نهاية القرن الثالث الهجري  71/999
 ارميلهالكرخي

 هزبر حسن شالوخالعنبكي  1963-1937التطورات الدستورية في تركيا واثرها في السياسة الداخلية  75/999

حتى نهاية العصر  مصر دراسة في الجغرافية التاريخية من الفتح العربي 78/999
 االفشيدي

 بشار عبد الجبار شبيب 

عدنان الباجةجي ودوره الدبلوماسي والسياسي في العراق حتى عام  77/999
1989 

سامي حسين حمود جاسم 
 الطائي 

 عداي عباس حسن التميمي  دراسة في الحياة العامة ( م1289-1212/هــ886-899)االندلس  76/999

سمر اكرم عبد الرحمن  (هــ175ت)بن سعد الفهمي ومروياته التاريخية الليث  79/999
 الربيعي 

عالء عريبي سبع  ومروياته التاريخية (هــ188المتوفي سنة )عبد العزيز بن احمد الكتاني  69/999
 الكرطاني

الحزب الجمهوري ودوره السياسي في الواليات المتحدة االمريكية  61/999
(1651-1678) 

 ابراهيم محمد سليمان 

بنو المنتفق ودورهم في التاريخ العربي االسالمي حتى نهاية العصر  62/999
 العباسي 

 علي نايف مجيد الكرخي
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 امجد علي عبيد  1916-1678محمد علي جناح واثره في خدمة قضايا المسلمين في الهند  63/999

تاريخ مدينة دمشق البن عساكر الحياة العامة في االندلس من خالل  61/999
 (م1175/هـ571ت)

عمر حمد ابراهيم عزيز 
 الصميدعي

التنظيمات العسكرية واالقتصادية في مملكتي الحضر والحيرة دراسة  65/999
 مقارنة 

 سمية علوان فرحان طالل 

 كفاح ابراهيم عباس ياس  حلوان العراق ودور علمائها في الحضارة االسالمية  68/999

الجوانب التاريخية لبعض مدن المشرق االسالمي من خالل الروض  67/999
 (م1328/هــ727)المعطار في خبر االقطار للحميري 

 بارق عزيز سعد
 سعدون 

 مهند سمير حسن 1918 - 1911سياسة بريطانيا تجاه كرد ايران  66/999

عمر عادل طه لطيف  دراسة تاريخية 1956-1931القوة الجوية العراقية  69/999
 الحيالي

صراع السلطة في البيت االيوبي بعد صالح الدين واثره في الحروب  99/999
 الصليبية

 غالب محمود سعيد

 رفعت فيصل ابراهيم العزي الجاحظ وأراؤه االقتصادية في ضوء كتابه التبصر بالتجارة 91/999

 - 11االسالمية خالل العصر االموي أراضي القطائع في الدولة العربية  92/999
 م 719 - 881/ هـ 132

 حامد حميد عطية المجمعي 

المبالغات في الروايات التاريخية لعصري النبوة والخالفة الراشدة دراسة  93/999
 نقدية

امينة عبد الكريم عبد 
 الستار

العاشر )الهجري بنو سبيع واثرهم في الحياة العامة من نهاية القرن الرابع  91/999
 الميالدي

 محمد عباس جاسم 

هـ الى سنة 132اقليم خراسان دراسة في الجغرافية التاريخية من سنة  95/999
 هـ858

 صدام جاسم محمد البياتي

احوال العرب العامة في بالدما وراء النهر من الفتح العربي االسالمي حتى  98/999
 لميالديالعاشر ا/نهاية القران الرابع الهجري

شيماء فاضل عبد الحميد 
 العنبكي

اثر استراتيجية اتخاذ القرار في التحصيل وتنمية التفكير االبداعي لدى  97/999
 طالبات الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ

انتصار ضامن اسماعيل 
 خليل

 قصي قاسم حسين علماء بردان ومروياتهم التاريخية 96/999

 محمد جدعان عبدهللا دراسة تاريخية 1951-1932الهالل االحمر العراقي جمعية  99/999

البن (فكاهات االسمار)و(عين االدب والسياسة)الجوانب التاريخية في كتابي 199/999
 (هـ783ت بعد )هذيل

صابرين مهدي حسن 
 العبيدي

الشيخ احمد البارزاني وأثره االجتماعي والسياسي في كردستان  191/999
 (1989-1698)العراق

 مهند علي فرحان

 ميعاد زيد عبود (1961-1956)التطورات السياسية في غينيا للمدة 192/999

 جعفر محمود سلمان  1911-1673فهمي المدرس ونشاطه التقافي والسياسي في العراق  193/999
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الحياه العلميه في المغرب العربي من خالل كتاب تاريخ مدينه دمشق البن  191/999
 ( م1175/هـ571ت)عاكر

زهير محمود عبد جاسم 
 البياتي 

الشيخ حبيب الخيزران ونشاطه االجتماعي والسياسي في العراق  195/999
1695/1962 

اسماعيل حسن داود القره 
 غولي

ودوره الفكري واالصالحي في ديالى السيد عبد الكريم المدني  198/999
(1699/1991 ) 

 عبد االمير حميد يحيى

نبيل عبد الواحد حسن  1917/1992طلعت الشيباني ودوره في العراق  197/999
 التميمي

ايمان يحيى احمد موات  حفص بن غياث ومروياته التاريخيه 196/999
 العميري

بنو ضبه واثرهم في التاريخ العربي االسالمي في منتصف القرن السابع  199/999
 الثالث عشر الميالدي / الهجري 

 حسين علي كشكول نصيف 

مهدي محمود حسن مهدي  دراسه تاريخيه 1797/1671المدرسهالشيخيه بين عاميين  119/999
 العزيز

محمد وعبد مهدي سلطان   هاشم صالح التكريتي ومنهجه في كتابه التاريخ 111/999
 العزاوي 

 اياد ابراهيم عبد هللا  1661/1935شارل دباس ودوره السياسي في لبنان  112/999

 محمد احمد زيدان خلف 1922-1917السوفيته بين عاميين -العالقات االلمانيه 113/999

بطنا الصدف وتجيب واثرهما في الحياه العامه في مصر والمغرب العربي  111/999
 التاسع الميالدي / حتى القرن الثالث الهجري 

غسان داود محمد علي 
 الربيعي 

ة دراس( م1383/هـ781ت )صر للصفدي كتاب اعيان العصر واعوان الن 115/999
 في المنهج والموارد 

 بشائر هادي حسن رزج

 زيد ابراهيم جواد  ( دراسه في المنهج والموارد)البيان المغرب البن عذراي  118/999

سجى خضير عباس  عبد الرزاق الهاللي سيرته ونشاطه الفكري والثقافي  117/999
 ابراهيم 

 ليث خالد ناجي  1981/1991التطورات السياسيه في زامبيا بين عاميين  116/999

 سعد جميل خلف الحيالي  1992-1971الدور التنظيمي لبريطانيا في سلطنة عمان  119/999

موارد ابو بكر الحازمي ومنهجه في كتابه االعتبار في بيان الناسخ  129/999
 (م1166-1153/هـ561-516)والمنسوخ من االثار 

عدنان محمد حسين 
 العنبكي

 لؤي توفيق حسن 1929-1676لمانية غوستاف ستريزمان وأثره في السياسة اال 121/999

شيوخه (م713-هـ95ت ( )عليه السالم)االمام السجاد زين العابدين  122/999
-هـ712ت)وتالمذته من خالل كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال للمزي

 (م1311

صدام حسين خضير 
 السعدي
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الكوارث والحوادث في العراق والمشرق االسالمي في القرنينالخامس  123/999
دراسة موازنة بين كتابي المنتظم البن الجوزي / والسادس الهجريين 

 والكامل في التاريخ البن االثير 

 فرقد شاكر علوان 

 لطيف جاسمانتصار  بنو يربوع واثرهم في الحياة العامة حتى نهاية القرن الثالث الهجري  121/999

معارف العرب قبل االسالم في شبه الجزيرة العربية  125/999
 (الطب،الفلك،الحساب،الجغرافية)

مهدية فيصل صالح شاطي 
 الموسوي

 مصطفى نوري وهيب  (1683-1622)سعيد باشا واثره االداري والسياسي في مصر  128/999

-1669والسياسي في الجزائر  محمد البشير االبراهيمي  واثره االصالحي 127/999
1985 

 سوالف عبدالرحمن ناجي

 مصر وبالد الشام في عصر دولة المماليك 126/999
-816)البحرية من خالل كتب الرحالة والبلدانيين دراسة في الحياة العامة 

 (1362-1259/هـ761

عبد الحكيم صالح عبد 
 القادر 

 نور فاضل حمزة  1956-1921الواقع الصحي والتعليمي في لواء ديالى للمدة  129/999

السيرة النبوية من خالل تفسيري ابن ابي حاتم الرازي والبغوي دراسة  139/999
 موازنة

 سارة محمود محمد

عبد الهادي الظاهر واثره السياسي  واالقتصادي في العراق حتى عام  131/999
1976 

 مهديفؤاد هادي 

عبد الحميد كاظم حميد واثره الثقافي والسياسي في العراق  132/999
 م1956_1912

عدنان ياسين حسين 
 الخزرجي

مصادر المياه في شبه الجزيرة العربية قبل االسالم دراسة في الجغرافية  133/999
 التاريخية

 روئ وسام ماجد

 عباس يحيى عبد القادر (1397_1239) ادوارد االول واثره السياسي في انكلترا 131/999

مانع سعيد العتبية ودوره االقتصادي ونشاطه الفكري في دولة االمارات  990/135
1918-1999 

 مالك لفته مريدي المعالي

م دراسة 2993-1935ادواره سعيد سيرته واثاره الفكرية والسياسة  990/136
 تاريخية

 ماجد عبدالزهرة عمران

اوفيك عبدالمهدي  م1973-1953السوفتية  -العالقات االفغانية  990/137
 عبدالجليل عبدهللا الحصيني

 عبدالخالق محمد عبد م1931محمد الجسر ودوره السياسي واالداري في لبنان حته عام  990/138

النشاط التجاري والسياسي ليفانت االنكليزية في المشرق العربي للمدة  990/139
 دراسة تاريخية 1621 - 1561

 سارة قدوري لطيف

علي اسماعيل زيدان   1995-1963الحياة النيابية في تركيا ومراحل تطورها  119/999
 الجبوري
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الحياة العلمية في بالد الشام في العصرين االيوبي والمملوكي من خالل  111/999
ت )كتاب مالك االبصار في ممالك االحصار البن فضل هللا العمري 

 هـــــ719

 هدى جبار احمد

البيوع وانواعها في االسالم من خالل كتاب المدونة الكبري لمالك بن انس  112/999
 هـــ دراسة تاريخية 179ت 

صبا محمد داود مشعل 
 العبيدي

 عبد القادر علي حسين  هـــ858دراسة في االموال العامة من نهاية العصر العباسي  -دير العاقول  113/999

 علي ابراهيم عيدان 1977-1913جبرالد فورد واثره السياسي في الواليات المتحدة االمريكية  111/999

 حسين علي حسين م1986-1956مشكالت الريف ومستوى االصالح الحكومي في العراق  115/999

هــ دراسة المنهجية وموارده في كتاب  885ابو شامة المقدسي ت  118/999
 الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصالحية 

 دليل زمان يديم

والروايات التاريخية في كتاب اسباب ( هـــ 186ت)الواحدي النيسابوري  117/999
 النزول 

 بان زاحم محمود القيسي

 صالح حسن خلف الكرخي التحكيم عند العرب في وسط شبه الجزيره العربية قبل االسالم  116/999

عالقات الدولة الصليبة بالدولة الفاطمية من خالل كتاب السجالت  119/999
 المستنصرية 

 جليل جاسم عباس 

 الجليل ابراهيمحسين عبد  واثاره العلمية والفكرية( هــ 389ت )عريب بن سعيد القرطبي  159/999

 غانم اسماعيل كنعان  ومرويرياتهالتاريخيه( هــ179ت )جرير بن حازم االزدي  151/999

 االء محمود رحيم خليل  العزفيون واثرهم في الحياة العامة في المغرب واالندلس 152/999

ت )الجوانب الفقهية االقتصادية في كتاب المغني البن قدامة المقدسي  153/999
 دراسة تاريخية ( هـــ829

 ناصر عبود فرحان حسن 

الحياة االجتماعية والدينية واالقتصادية عند العرب قبل االسالم كتاب تهذيب  151/999
 هــ  379اللغة لالزهري ت  

مصطفى قدوري رحيم 
 العبيدي 

 اكرم اسماعيل جاسم  1956جوليوسنيريري واثره السياسي في ثانزانيا حتى عام  155/999

ت )الجوانب المالية في كتاب صبيح االعشى في صناعة االنشا للقلقشندي  158/999
 دراسة في التاريخ االقتصادي االسالمي ( هــ 621

افراح احمد جالل محمد 
 علي 

نيسابور المفقود للحاكم النيسابوري  النصوص التاريخية في تاريخ 157/999
 جمع وتعليق( 195ت)

سحر طاهر عصفور 
 القريشي

 ماجد مزهر حسين الدليمي  1975-1956موقف االمم المتحدة من قضايا لبنان  159/999

الحياة االجتماعية في مصر والشام من خالل كتاب نيل االمل في ذيل العمل  189/999
 ( هــ 929ت )البن شاهين الظاهري 

 عدنان عباس شاكر 

 عامر واثق احمدسانحه امين زكي  2996النشاط الثقافي والفكري للمرأة العراقية حتى عام  181/999
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 "زها حديد انموذجا, نبيلة عبد المنعم داود.

التركية في ظل المتغيرات االقليمية والموثرات  -العالقات السعودية  182/999
 (2992-1966)الدولية

 خالد جاسم محمد

دجله طه مصطفى خميس  ديرقن دراسة تاريخية  183/999
 المجمعي

 الجبوريهمام محمد جمعه   1935-1663عز الدين االقسام ونشاطه السياسي في سوريا وفلسطين  181/999

تاثير اضافة المستخلص الكحولي لبنات شرش الزلوع وبعض مضادات  185/999
االكسده الى مخفف في نوعية السائل المنوي المبرد والمجمد في ثيران 

 الهوليشتاين

 ايسر حامد سلمان المفرجي

كتاب لسان العرب البن الزراعة والدي في العصور االسالمية من خالل  188/999
 (711ت ) منظور

 حسام اياد جواد العقابي

ت )واالقتصادية في كتاب شرح صحيح البخاري البن بطال  الجوانب المالية 187/999
119) 

 رشيد علي خضير

 اسامة شاكر محمود (1936-1677)محمد اقبال ونشاطه الثقافي والسياسي في الهند 186/999

-1937)التطورات العربية واالقليمية جريدة الدفاع العراقية وموقفها في  189/999
 دراسة تاريخية(1953

 سمر مثنى عدنان

 نورس فؤاد عبدالباقي (1939-1933)التطورات الداخلية في المانيا النازية  179/999

   

 

 


