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 االعرار اٌّؾشف عٕٛاْ اٌثذث اعُ اٌطاٌة خ

  نظام المصادرة فً العهد البوٌهً  االء سؽ١ذ خن١ش عغىش  1

 

 أ.د. ع١ّعح عض٠ض ِذّٛد

 

 تركان خاتون زوجة السلطان مكشاه بن البارسالن دراسة تارٌخٌة عاسج عّاد فاٌخ ا١ِٓ  2

 دراسة فً أحواله العسكرٌةالقائد قتٌبة بن مسلم الباهلً  ادّذ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ د١ّذ  3

 ت الحارث اخر أمهات المؤمنة دراسة تارٌخٌةنمٌمونه ب اعشاء عٍٟ جاعُ خٍف  4

 إبراهٌم بن المنذر الحزامً دراسة تارٌخٌة عج١ً لاعُ جّعح ادّذ  5

  اثر العامل االقتصادي فً قٌام النهضة االٌطالٌة ٘ذٜ عذٔاْ ِذّذ  6

 الحركة االنسانٌة وأثرها فً تطور الفنون التشكٌلٌة فً اٌطالٌا خ١ّظ هٗ ثا٠ش  7 أ.د. ِٕرٙٝ عزاب ر٠ٚة

 2120-2212التطورات السٌاسٌة فً االرجنتٌن  فشلذ عذٔاْ خن١ش عٍٟ  8

  سٌرته واحداث عهده –هـ( 307-496السلطان االٌلخانً محمود غازان ) أدّذ عاِش عذٔاْ ٠اع١ٓ  9

 

 أ.د عثذ اٌخاٌك خ١ّظ عٍٟ

 

 هـ(374-424الزراعة فً العراق فً عهد المغول االٌلخانٌٌن )  عبد هللا مخلفبراء نجم   11

 االٌلخانٌة فً عهد السلطان الناصر محمد بن قالوون  -العالقات المملوكٌة   اتشا١ُ٘ ععذ ٘ذ٠ش  11

 هـ(374-424الحرف والصناعات فً العراق فً عهد المغول االٌلخانٌٌن )  ٚالء ِا هللا د١ٍٛاْ ادّذ  12

 هـ(316-461النظم اإلدارٌة فً عصر دولة الممالٌك البحرٌة )   ٔٛسٖ ٘اؽُ ِذغٓ دّضج  13

  2977-2919االزمة االقتصادٌة العالمٌة وانعكاساتها الدولٌة  ا٠ح ِشاد ع١غٝ عشب  14

 

 أ.َ.د ِا٘ش ِثذس
 2947-2929سٌاسة الوالٌات المتحدة االمٌركٌة  اتجاه كوبا  ا٠ّاْ عطا هللا دداَ دغٓ  15

 2933-2936التطورات السٌاسٌة فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة   ا٠ّاْ عٍٟ ِذّذ فاٌخ  16

 2949-2947سٌاسة الوالٌات المتحدة االمٌركٌة اتجاه الدومنٌكان  ا٠ٗ عثذ اٌشعٛي ٔافع عثذ  17

 ٘ذٜ سعذ ص٠ذاْ خٍف  18
-2977فرانكلٌن روزفلت واثره السٌاسً فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة 

2962 

  االفراح واالعٌاد والعادات االجتماعٌة فً بغداد فً العصر العباسً .  ٔٛسط ِذّٛد ؽٙاب ادّذ  19

 

 أ.َ.د ظافش اوشَ لذٚسٞ
 الحرف والمهن والصناعات فً العصر العباسً األول . تؾشٜ صت١ش ٌط١ف دغٓ  21

 االساطٌر والمبالغات فً كتب الرحالة ) رحلة ابن بطوطة انموذجاً ( ت١ذاء د١ّذ عذٔاْ عثذاٌٛ٘اب  21

 موقعة حران واثرها فً توقف المد الصلٌبً . ذثاسن ادّذ عثاط ادّذ  22

 حصار مدٌنة واسط نهاٌة العهد االموي    ١ِادج ِج١ذ سؽ١ذ عٕضٞ  23

  االساطٌر العراقٌة القدٌمة . ذثاسن عذٞ عثذ هللا عثذ  24

 

 ِذّٛد اعّاع١ًأ.د. ؽاوش 
 التوزٌع الجغرافً والسٌاسً للعصر البابلً القدٌم . دغاَ عٍٟ دغ١ٓ عثذ  25

 الدولة المركزٌة فً بالد بابل .  دغاَ ٚ٘اب دّذ خٍف  26

 مملكة ماري واثرها الحضاري والسٌاسً . دغٓ دغ١ٓ دث١ة عثاط  27

 ابرز كرماء العرب قبل اإلسالم . ِٕح هللا ععذ جش٠اْ ًِٕٙ  28

 الطقوس الوثنٌة فً القران الكرٌم عند العرب قبل االسالم تاسق ف١قً ِذّٛد  29

 أ.د.عثذ اٌثاعو عثذاٌشصاق دغ١ٓ

 الحٌاة الفكرٌة فً مدٌنة نٌسابور عاسج ا٠اد ِذّذ عثاط  31

 تارٌخٌة دراسة الكرٌم القران فً ذكرت التً النباتات س٠اد١ٓ ف١قً سؽ١ذ عٕضٞ  31

 اوروبا شرق فً االسالم انشاء دغ١ٓ جاعُ ِذّذ دٕرٛػ  32

 احمد بن ماجد ودوره فً علم البحار ِمذاد فىثاْ دأٛن  33

  عبادة بن الصامت وأثره فً اإلسالم . عٍٟ واًِ د١ّذ عط١ح  34

 

 أ.د. أدّذ ِطش خن١ش

 

 دراسة تارٌخٌة . -غزوة مؤته   دّضج ادّذ ِذّذ واظُ  35

 أبً هرٌرة دراسة فً سٌرته .  د١ٕٓ ادّذ داسص ٘ادٞ  36

 مدٌنة مرو الروذ دراسة فً أحوالها العامة .   د١ٕٓ دغٓ جاعُ ِذّذ  37

 سعٌد بن جبٌر وأثره فً اإلسالم  .   ِعرض عٍٟ اتشا١ُ٘ ادّذ  38
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  عبدالرحمن الداخل امٌراً على االندلس دٛساء هاٌة جٛا١ِش ِذّٛد  39

 

 أ.د. عذٔاْ خٍف واظُ  

 

 دولة االدارسة فً المغرب العربً / دراسة تارٌخٌة ِش٠ُ لاعُ ِغ١ش ٘شتث  41

 المعتمد بن عباد ودوره فً انقاذ االندلس خراَ ص٠ذ دغٓ ِضعً  41

 عصر الحجابه فً االندلس د١ٔا هاسق دغ١ٓ عٍٟ  42

 دولة المرابطٌن فً المغرب العربً ِقطفٝ ِذّٛد د١ّذ دغٓ  43

 ساِٟ عٍّاْ ؽىش ِذّٛد  44
السباق العلمً والتكنولوجً بٌن االتحاد السوفٌتً والوالٌات المتحدة خالل 

 (2932-964الحرب الباردة )
 

 

 

 ٚعاَ عٍٟ ثاتدأ. د. 

 

 ساِٟ م١ّش ِذّذ ِج١ذ  45
االختراعات العلمٌة والعسكرٌة واثرها فً مجرٌات الحرب العالمٌة األولى 

(2926-2921) 

 سائذ ادّذ س١ِل خٍف  46
الخطط الحربٌة واثرها فً هزٌمة المانٌا العسكرٌة خالل سنوات الحرب  

 العالمٌة األولى .

 (2911-2929السوفٌتٌة ) –مؤتمر جنوا واثره فً العالقات األلمانٌة  سغذ جاعُ ِذّذ فاٌخ  47

 إعادة احٌاء ٌولندا بعد الحرب العالمٌة األولى   ِش٠ُ فا٠ك عض٠ض اتشا١ُ٘  48

  ( .2910-2921األوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة فً دٌالى ) ٔافش دغْٛسداب دغ١ٓ   49
 

 أ. د. عثذاٌشدّٓ ادس٠ظ فاٌخ

 

 . 2921-2920مجلس االعمار العراقً     سعً عادي ادّذ ِٙذٞ  51

 ( .2977-2919االزمة االقتصادٌة العالمٌة واثرها فً العراق )   سعً ِاجذ واظُ جاعُ  51

 ( .2921-2971دور الصحافة فً العهد الملكً العراقً )      ِقطفٝ ععذ اعّاع١ً عثع  52

 جعفر أبو التمن رمز من رموز الوطنٌة فً العراق . سائذ عاجذ ِذّذ عثاط  53

  الدولة الطولونٌة بمصر من النشوء حتى السقوط س٘اَ ٠اع١ٓ ٠ٛعف دّادٞ  54

 

 أ.َ.د. ٔذٜ ِٛعٝ عثاط

 

 ثورة الزط فً العصر العباسً أسبابها ونهاٌتها   ص٘شاء ثاِش ِعشٚف د١ذس  55

 الوزٌر علً بن عٌسى بن داوود سٌرته الذاتٌة   ص٘شاء ص١٘ش دّٗ ِٙذٞ  56

  القائد طاهر بن الحسٌن وانجازاته العسكرٌة  دغٓ سما عٍٛاْ ِذّذ  57

  الفارابً المعلم الثانً حٌاته واشهر مؤلفاته   ٚالء عّاد عثذ اٌغراس خن١ش  58

  2940الحركة الوطنٌة فً السنغال حتى عام  عف١اْ عثذ اٌشصاق دّذ  59

 

 أ.َ.د. ِٛفك ٘ادٞ عاٌُ
 حركة الماوماو فً كٌنٌا ع١ف ِمذاد دغٓ  61

 (2944-2962التطورات السٌاسٌة فً غانا ) مذٝ ِض٘ش دغٓ عىشاْ  61

 (2942-2920سٌاسة التمٌز العنصري فً جنوب افرٌقٌا) دغ١ٓ د١ّذ ادغاْ ٚسٚد  62

 (2932-2926الحركة الوطنٌة فً انغوال ) ِش٠ُ ١ٌث عثذ ِذّذ  63

  ( .هـ226ت) الغافقً عبدالرحمن االندلسً الوالً أص٘اس ع١ٍّاْ ِذّٛد عٍٟ  64

 

 أ.َ.د تٙاس ادّذ جاعُ
 . االندلس فً اإلسالمٌة المذاهب  أعشاء داِذ ِطٍه ّٔش  65

 ( .هـ397ت( ) باهلل الغنً)  الخامس محمد الغرناطً السلطان  جعفش عثذ اٌذ١ّذ دغٓ ِذّٛد  66

 . الشمال فً االسبانٌة االمارات مع االندلس بالد عالقات دغ١ٓ دشتٟ جاعُ  67

 . االسبانٌة الممالك ضد االندلس بالد عن الدفاع فً المرابطٌن دور  ٠ذ١ٝ ِذّذ خ١ًٍ اتشا١ُ٘  68

  ثروات أهل مكة فً عصر الرسالة .      أعاَ عثذ خٍف تشغؼ  69

 

 أ.َ.د. عّا٘ش ِذٟ ِٛعٝ
 استصالح األراضً الزراعٌة فً العراق فً العصر الراشدي واالموي . أّاس ععذ دغ١ٓ عثاس  71

 موقف اإلسالم من ظاهرة االحتكار .   تاْ د١ّذ خٍف عٕجاؿ  71

 القروض فً الفكر االقتصادي اإلسالمً .  ص٠ٕة ِذّٛد عثذ دغ١ٓ  72

 دراسة تارٌخٌة . –مدٌنة سامراء   ص٠ٕة ل١قش ِذّٛد د٠ىاْ  73
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  (2940-2133سعٌد النورسً واثره الفكري والسٌاسً فً تركٌا ) ادّذ ِذّذ ادّذ ِغ١ش  74

 

 

 أ.َ.د. ٘ضتش دغٓ ؽاٌٛر

 (2997-2932) تركٌا فً االقتصادٌة التطورات س٠اَ ٌفرح جاعُ ِذّذ  75

   2936 عام لقبرص التركً الغزو   زهراء علً ابراهٌم حمٌد  76

 (2997-2910) تركٌا فً اإلسالمً التٌار عٙشاء ِثاسن عثذ خٍف  77

 (2910-2949) تركٌا فً السٌاسً واثره القومً الحركة حزب  ِقطفٝ سعذ ٘ادٞ ٔق١ف  78

  . تارٌخٌة دراسة المالٌة الجوانب فً واراءة( هـ211ت) ٌوسف أبو ص٠ٕة ر٠اب ِذّذ واظُ  79

 

 

 أ.َ.د. داِذ د١ّذ عط١ح

 

 

 

 . تارٌخٌة دراسة الملك عبد بن مسلمة الوالً عهد فً الفراتٌة الجزٌرة  ادّذ عثذ هللا خٍف ص٠ذاْ  81

 .  الراشدي العصر من وموقفهم المستشرقون   ادّذ عذٔاْ عٍٟ ِذّذ  81

 . اإلسالم صدر فً العامة الحٌاة فً ودوره الكالبً الحارث بن زفر   غفشاْ دّذاْ فٕاع ِٙٛد  82

 . اإلسالم صدر فً واستغاللها احٌائها الموات أراضً   دغٓ عٍٟ عثذفالح   83

 . السٌاسٌة نظرٌاتهم دراسة االموي العصر نهاٌة حتى الخوارج   ٔذٜ عثذ اٌشدّٓ ؽىش دّٛد  84

  (انموذجاً  محمد بن مروان الخلٌفة عهد) االموي العصر خالل المسكوكات ٕ٘ذ ععذ ج١ًّ عٍٛ  85

 

 

 أ.َ.د ِذّذ عٍٟ دغ١ٓ

 

  االٌوبٌة الدولة عهد فً الدوامٌن سٜٚ دّذ ِٙذٞ فاٌخا  86

  الفاطمٌة الدولة فً العلمٌة المجالس اعشاء د١ذس واظُ دغْٛ  87

 اعشاء ع١ّش اعّاع١ً واظُ  88
-679)الٌمن فً الصلٌحٌة الدولة قٌام فً واثرها اإلسماعٌلٌة الدعوة
  (هـ271

 (هـ9ق-6متر)  المغرب بالد فً األسواق عاسج عٍٟ سؽاد جعفش  89

  العامة أحوالها فً دراسة خوارزم مدٌنة خٕغاء فّٟٙ جاًِ عع١ذ  91

 

 

 أ.َ.د. فذاَ جاعُ ِذّذ

  والعلمٌة الشخصٌة سٌرته فً دراسة/  حماد بن  نعٌم عجٝ جٛاد غ١ذاْ عٍٟ  91

 والجغرافٌٌن الرحالة كتب خالل من دراسة السرٌر أقلٌم  ععذ عٍٛاْ فاٌخ خن١ش  92

  والعلمٌة الذاتٌة سٌرته فً دراسة( هـ970) المتوفى اٌاس ابن  فاتش٠ٓ عثّاْ فاٌخ  93

 خراسان فً الطاهرٌة الدولة نشأة فً واثره الحسٌن بن طاهر  فذ٠ك اتشا١ُ٘ دغٓ خ١ّظ  94

  العامة أحوالها فً دراسة اٌبورد مدٌنة  ٔٛس اٌٙذٜ خنش فاٌخ ع١ٍٛٞ  95

  (2921-2141) الٌابان فً اإلصالحٌة مٌجً حركة ص٠ٕة سؽ١ذ ِقٍخ ِٙذٞ  96

 
 

 اٌشصاق  أ.َ.د. أدّذ ِاجذ عثذ

 الصٌن فً 2922 عام ثورة  ص٠ٕة ععذ سؽ١ذ عٍٟ  97

 تارٌخٌة دراسة( 2922-2902) اٌران فً الدستورٌة الثورة   ؽٙذ خاٌذ سؽ١ذ ِج١ذ  98

 (2914-2910التطورات السٌاسة فً لبنان ) عاِش فاٌخ غش٠ة تش٠غُ  99

 (2912-2910) سورٌا فً واالقتصادٌة السٌاسٌة التطورات ٔٛس ١ٌٚذ خٍف ِذّذ  111

  تارٌخٌة دراسة( 2971-2977) التركً الشعب حزب   عاِش ِذّذ ٌط١ف ؽ١ذاْ  111

  . تارٌخٌة دراسة – النبوي العهد فً الطب علم عٍٟ عّاس ج١ًٍ اعّاع١ً  112

 

 

 أ.َ.د. غقْٛ عثذ فاٌخ

 . تارٌخٌة دراسة – الفاطمٌة الخالفة وظائف   ؽٙذ ِذدد عثٛد جاعُ  113

 . تارٌخٌة دراسة – القرشً عمرو بن سهٌل الجلٌل الصحابً ؽ١ّاء داذُ عٍٟ دغ١ٓ  114

 . تارٌخٌة دراسة – نتائجها – أحداثها – أسبابها – الزالقة معركة   ِش٠ُ دغٓ جاًِ ِٕقٛس  115

 . اإلسالمٌة الدولة فً البرٌد نظام   ِشٚج سصاق ف١اك تالي  116

 ( .هـ292ت) الحرانً سلمة بن محمد مروٌات فً بدر غزوة فشداْ جٕعاْ جثاس عٕاد  117
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  . والنتائج األسباب بٌن الزنج ثورة عاسج ِذّذ عثذ اٌىاظُ ٌفرٗ  118

 

 

 َ.د. ِٙا عثذ اٌشدّٓ دغ١ٓأ.

 

 

 . تارٌخٌة دراسة الخرمً بابك حركة  ِذّذ ٘ادٞ عثذ خن١ش  119

 . تارٌخٌة دراسة – فٌها المستخدمة واألدوات الكتابة  هٗ ٠اع١ٓ ِذّذِذّٛد   111

 . تحلٌلٌة دراسة – النبوٌة السٌرة تدوٌن   ِذّٛد ٘الي ٚاٌٟ  111

 . تارٌخٌة دراسة – الوسٌط العصر نهاٌة حتى اإلسالم فً القضاء   ِذّذ ٘ادٞ عثذ خن١ش  112

  تارٌخٌة دراسة – مؤته غزوة   ١ِاعح خنش عثاط دغ١ٓ  113

  . والتطور النشأة الحمٌدٌة الفرسان عائؾح ِذّذ لٙاس فاٌخ  114

 . العثمانٌة الدولة فً اإلسالم شٌخ مؤسسة ففا عثذ اٌغالَ ععذ ١ًٍ٘  115 أ.َ. عٕاْ فادق جٛاد

 . والترقً االتحاد جمعٌة وقٌام نشأة عثاط وش٠ُ خٍف  116

 ( .2909-2134) االكرار تجاه الثانً عبدالحمٌد السلطان سٌاسة عثذهللا اوشَ ادّذ عثذ اٌٍط١ف  117
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