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 االستاذ المشرف عنوان البحث الطالب اسم ت

  اسطورة الطوفان في األدب العراقي القديم احمد جمعة حسين علي  1

أ.د. شاكر محمود 

 اسماعيل

 بابل في الكاشية الدولة ياسين محي خماس آيات  2

  الملوك المؤلَّهين في الحضارة العراقية جواد لطيفدموع عباس   3

  شنناأ مملكة القيمة التاريخية والتشريعية لقانون حميد علي حسين رحيم  4

  هـ(329مدن السواد من خالل كتاب الخراج لقدامة بن جعفر )ت  داليا فرج حسن احمد  5

 أ.د. عبد الباسط

عبد الرزاق 

 حسين

 احمد نزار ابراهيم محمد  6
االمراض السريرية وعالجها من خالل كتاب القانون البن سينا 

 هـ(427)ت

  هـ(350مدن اليمن من خالل كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني )ت  رقيه سليمان عبدالكريم   7

  الصناعات عند العرب حتى نهاية العصر االموي حنان صالح حايف عيسى  8

 في اإلسالم سلمة بن االكوع وأثره اركان هادي اسود   9

احمد مطر  أ.د.

 خضير

 اسفار النبي صلى هللا عليه وسلم)دراسة نقدية إحصائية( جبار  عبد الرسولتقى   10

  المنافقون وأثرهم على الدعوة اإلسالمية في المدينة المنورة اسراء محمود عبدهللا حمد  11

 الراشدةالفتوحات اإلسالمية في عهد الخالفة  سلسبيل نعمان علي حسين  12

 يرته وأحداث عهدهس –هـ( 635- 615الكامل محمد )األيوبي السلطان  منتظر احمد حمد اسود  13

.د. عبد الخالق أ

 خميس علي

 ةفاطمة علي إبراهيم زبال  14
 لصليبية في عهد السلطان الظاهر بيبرسا –المواجهات المملوكية 

 هـ(676 -658) 

 خالدة كريم محمود  15
بن  للدولة المملوكية في عهد السلطان الناصر محمدالعالقات الخارجية 

  هـ(741 -709قالوون )

 دعاء سلمان عبد الوهاب   16
سيرته وأحداث  –هـ( 801 -784السلطان المملوكي الظاهر برقوق )

 عهده

 بد الرحمن الناصر أنموذجا  ع –عصر الخالفة في االندلس  سرور حبيب جاسم محمد  17

أ.د. عدنان خلف 

 كاظم

 المنصور بن ابي عامر وعصر الحجابة رفل غفار يعقوب حميد  18

 مملكة اشبيلية في االندلس في عصر ملوك الطوائف محمود ايوب محمود ةامام  19

 والي االندلس السمح بن مالك الخوالني حسين داهي حسن صكر  20

 رالرابع عشأثر جامعة باريس في النهضة العلمية االوروبية في القرن  رؤى خليل عمر حمودي  21

أ.د. وسام علي 

 ثابت
  زينب حامد عليوي ناصر  22

 الجنرال فرانشيسكو فرانكو وأثره العسكري والسياسي في اسبانيا

 1939-1975 

 1929-1922النظام الفاشي في إيطاليا وعالقته مع المؤسسة الدينية  سالم باسم رسن عجيل  23

 1970-1940السياسية الفرنسية شارل ديغول وأثره في الحياة  صاحب محمد مصطفى   24

  عبد الكريم قاسم بين مناصريه ومعارضيه صفاء ستار علي حسين  25

أ.د. عبد الرحمن 

 ادريس صالح

 1958-1941التطورات السياسية في العراق  سرى فاضل علي جواد  26

 وآثاره االقتصادية واالجتماعية 1954فيضان بغداد عام  محمود ناجي فاتن  27

 1958-1946األحزاب السياسية في العراق  سرى عبدالرحيم عبدالقادر   28

 1979-1956التطورات السياسية في المغرب  حيدر عماد داود معال  29

أ.د. موفق هادي 

 سالم

 وروبا خالل العصور الحديثةأحركة االصالح الديني في  سامر قادر عيدان ولي  30

 1980-1960 في السنغال التطورات السياسية عداي مالك حامد محمود  31

 1914-1839 سياسة بريطانيا تجاه منطقة القرن االفريقي حسين محمد حاتم حسين  32

  حنين بن اسحق رائد الترجمة في العصر العباسي زينب عامر حسين عباس  33

محي  أ.د. سماهر

 موسى

  هـ( 656-447)التنظيمات القضائية في العراق أواخر العصر العباسي  سراب ناجي صالح حماد  34

 اإلسالمية التحوالت التمدنية التي طرأت ع الموصل في العصور  جميله محمد صالح محمد  35

  التنظيم العسكري لجماعة العيارين حسين سلطان شكور   36
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 االستاذ المشرف عنوان البحث الطالباسم  ت

 المستشرقون وموقفهم من السيرة النبوية علي مبدر خالد طه  37

حميد  أ.د. حامد

 عطية

 البحرين في صدر االسالم دراسة في انتشار االسالم وحركات الردة ياس مجيد خالد سيف  38

 خراج المقاسمة وخراج المساحة دراسة تاريخية مقارنة نور الهدى كاظم يوسف   39

 الزواج عند العرب قبل االسالم وموقف االسالم منه نور محمد كاتب عمر  40

 1925الثورة الكردية في تركيا عام  ميسرة حامد رحيم علوان  41

أ.د. هزبر حسن 

 شالوخ

 1973 - 1884وأثره السياسي في تركيا عصمت إينونو  نبأ برهان مهدي محمد  42

 ونتائجها هاأسباب - 2001األزمة االقتصادية في تركيا عام  هبة احمد محمد محمود  43

 1949 - 1927الحرب األهلية في الصين  ياسر فاضل سالم زيدان  44

  خراسان  واليته علىالربيع بن زياد الحارثي دراسة في سيرته و نوره مهدي جامل ثامر  45

أ.د. صدام جاسم 

 محمد

 هـ(656 -132حوالها العامة )أمدينة طوس دراسة في  هاجر فالح حسن احمد  46

 هالة موفق اسماعيل وحيد  47
 المستشرقين )كتاب بلدان الخالفة الشرقية كتاباتاقليم خراسان في 

لسترنج( أنموذجا   - للمستشرق كي  

 علي هادي علي حسن  48
 يزيد بن عمر بن هبيرة دراسة في سيرته ودوره السياسي في العصر

 االموي

 المكاتبات السياسية خالل العصر الفاطمي شيماء محمود حسين   49

أ.د. محمد علي 

 حسين

 ديوان الجيش خالل العصر الفاطمي صفا غسان اسماعيل  50

 الحياة االجتماعية في بغداد خالل القرن السابع الهجري اسيا شاكر محمود سالم  51

 )ع( التنمية االقتصادية في فكر االمام علي سجاد مؤيد حبيب موسى   52

 هـ(114والي االندلس عبد الرحمن الغافقي )ت فرات قحطان عبدهللا شوني  53

أ.د. بهار احمد 

 جاسم

 تحالف الممالك االسبانية في االندلس وأثره في سقوط غرناطة كلثوم نجم عبد عيد  54

 هـ(793السلطان الغرناطي محمد الخامس الغني باهلل )ت منار شاكر محمود محمد  55

 اسرة بني خطاب التدميري ودورهم في بالد االندلس نجم محمد زيدان خلف  56

 ضياء عامر مريوش عبود  57
 يركيةالشيوعي األميركي وأثره السياسي في الواليات المتحدة األمالحزب 

1919 - 1945 

أ.م.د. ماهر مبدر 

 عبد الكريم

 عبدهللا علي حسين عباس  58
ة حركة أبناء الحرية وأثرها في استقالل الواليات المتحدة األميركي

1765-1776 

 1818-1810حرب االستقالل األرجنتينية  سهاد عادل عبد االمير  59

 شهد رشيد منصور فياض  60
 سيمون بوليفار وأثره العسكري والسياسي في أميركا الجنوبية

 1783 - 1830 

  عبد هللا بن ابي سرح وفتح بالد النوبة قاسم موسى حسين ةامين  61

أ.م.د. ظافر اكرم 

 قدوري

  عيسى بن موسى دراسة في سيرته وأثره العسكري مكي محمد حسين جمانة  62

  صناعة السيوف في اليمن ضيغم كريم لطيف خلف  63

  المرأة ومشاركتها في الفتوحات اإلسالمية عمر احمد حمد راشد  64

  في إيران والدور البريطاني فيه 1921شباط  21انقالب حوت  دعاء خليل ابراهيم عدوان  65

 أ.م.د. احمد ماجد

 عبدالرزاق

  (1926- 1920لبنان )سياسة فرنسا اتجاه  لقاء عدنان نصيف جاسم  66

  ( دراسة تاريخية1932- 1926الدستور اللبناني في لبنان ) علي رزاق خضير عباس  67

 في سوريا 1925ثورة عام  علي عادل سعيد حارث  68

 راسة تاريخيةد -طوائف وفئات الجيش الفاطمي واسلحته نور الهدى حسن ابراهيم   69

عبد  أ.م.د. غصون

 صالح

 م(847-750/ه232- 132علم الجراحة في العصر العباسي األول ) محمودنور الهدى طارق   70

 م( دراسة في اسبابها واحداثها ونتائجها628/ه8غزوة مؤتة ) نبأ جاسم عباس علي  71

 نرجس خضير عباس حرب  72
 راسة في سياسته الداخلية والخارجية د -المستنصر باهلل الفاطمي

 م(1094-1035 /ه487- 427)



 حيةولية الصباالدراسة األ –قسم التاريخ  –كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –جامعة ديالى 

 2022 -2021للعام الدراسي  لطلبة المرحلة الرابعةالتخرج  بحوث عنوانات
 

3 
 

 االستاذ المشرف عنوان البحث الطالب اسم ت

 دراسة تاريخية 1956العدوان الثالثي على مصر  غصون عبد القادر حسين   73

كريم  أ.م.د. ازهر

 حميد

 التوظيف الصهيوني لدعوى معاداة السامية دراسة تاريخية مهدي صالح عباس حسن  74

 1989-1978إلسرائيلي ا -مشاريع التسوية للصراع العربي  نور عارف مجيد وهيب  75

 1945-1844موقف الواليات المتحدة األمريكية من النشاط الصهيوني  فاطمة سعيد حميد جاووش  76

 الرقابة المالية للخليفة عمر بن الخطاب )رض( مروه عبد كامل تاغي  77

 أ.م.د. مها

 عبدالرحمن حسين

 وثيقة المدينة أنموذجاالتعايش السلمي في عصر الرسول )ص(  مريم تحسين علي عزيز   78

 مظاهر الحياة االقتصادية في زمن النبي )ص( ضحى كوكب شاكر  79

 السرية والكتمان في معارك الرسول )ص( محمد جسام محمد نهر  80

 1993 -1983توركوت اوزال وأثره في تحديث تركيا  اسماعيل خليل ابراهيم عبد  81

خليل  أ.م.د. نبيل

 ابراهيم

 1998-1949التطورات الداخلية في اندونيسيا  خليلآالء عامر هوبي   82

 2003- 1981التطورات الداخلية في ماليزيا  مراد احمد عبد محمد  83

 1960-1945التطورات السياسية في تركيا  وسام تحسين علي حسين  84

 الهجرات القديمة من شبه الجزيرة العربية الى شرق أفريقيا مريم قاسم شهاب عاشور  85

هادي  م.د. فرحة

 عطيوي

 الحياة االجتماعية في المملكة الحثية مسرى عدنان عبدالرحيم   86

 الدور السياسي لقبائل مذحج قبل االسالم هديل حسين علي خليل  87

 المعتقدات الدينية النبطية قبل االسالم هديل رجا عبيد سالمة  88

 فاطمة عباس ردام محمد  89
 األولاالزمات االقتصادية في مصر في العصر المملوكي 

 (م1382 -1250هـ/ 784 -648 )

ساهرة عواد  م.د.

 عبد علي
 في العصر المملوكي وأثرهامير الحاج المصري  غادة عمر مهدي داود  90

 ابتهال عبدالرحمن عدنان   91
عصر الالعوامل المؤثرة في تذبذب اسعار المواد الغذائية في بالد الشام في 

 المملوكي

 ابناء الشهرزوري ودورهم السياسي والقضائي والعلمي في القرن السادس الهجري بتول عماد محسن حميد  92

 1941-1920الحركة الديموقراطية في الكويت  احمد عبد الوهاب نجم   93

ا.م.د. قحطان 

 احمد فرهود

 1973 -1953النفطية تجاه إيران سياسة الواليات المتحدة االمريكية  حسن داخل عباس حميد  94

 1975التطورات السياسية في البحرين بعد عام   ةعثمان عبدهللا جمع  95

 1982-1970مان من قضايا المشرق العربي موقف ع   داليا حافظ حسين ياس  96

 ( 1968 -1958)الحياة الثقافية في مدينة بغداد  حوراء حسين سلطان   97

م.م. أسماء غني 

 داود

 محمد أحمد سلمانضحى   98
 دراسة في االسباب 1914خول الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولىد

 والنتائج

 اسة تاريخيةدر1946-1919 عصبة األمم فاطمة رعد علي عبد  99

 دراسة تاريخية 1958قضاء المسيب حتى عام  عهد مشتاق اكرم مجيد  100

  في العصر العباسي المتأخرثقافة المجتمع العراقي  مرتضى ثاير محمد جاسم  101
أ.د. بشار 

 عبدالجبار شبيب
 الشرطة في عصر الخالفة الراشدة   مصطفى سالم كريم سلمان  102

 هـ320-295عصر الخليفة المقتدر باهلل  مصطفى منذر كريم   103

 هـ(656 -132) التعليم في العصر العباسي عمر كهالن خلف محيميد  104
أ.د. حيدر خضير 

 رشيد
 راسة تاريخيةد -والية المظالم في مصر خالل عصر المماليك ابراهيم حسين احمدحسين   105

 راسة تاريخيةد -ديوان االحباس واختصاصاته في عصر المماليك  احمد نزار عبدهللا شهاب  106

  درسة اإلسكندرية أنموذجا  م -المدارس الفلسفية اإلسالمية  نمارق ضرار مهدي ياسين  107
م.د. امينة 

 عبدالكريم

 عبدالستار

  أبو سليمان محمد بن طاهر السجستاني المنطقي ودوره في الترجمة نور ياسين محمد عايش  108

  المرصد الفلكي ودوره في النشاط العلمي لبيت الحكمة محمد محمود خليل غزال  109

  راحلها التاريخية ومقوماتهام -الترجمة في األندلس  محمد احمد خميس ةهال  110
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 االستاذ المشرف عنوان البحث الطالب اسم ت

 لغزنوي في المشرق االسالميا -التنافس السلجوقي  عباس فاضل عباس  111

م.د. انعام صافي 

 عبد

 الدور الحضاري للمسجد في الحضارة اإلسالمية هند حميد مسعود مهدي  112

 التركيب االجتماعي للمجتمع البغدادي في العصر العباسي وجدان عدنان حمد محمد  113

 دراسة تاريخية -الدولة الخوارزمية  والء رشيد طالب   114

 كافور ودوره في الوحدة االيطالية الستار  والء نزار عبد  115

م.م. عدنان ياسين 

 حسين

 روسيا في عهد القيصر بطرس االكبر محمد حسين منصور   116

 مارتن لوثر وحركة االصالح الديني في المانيا نوره صباح عزالدين   117

 حركة االصالح الديني في سويسرا علوان محمد فرجمحمود   118

 


