
ساتذة قسم التاريخ والكتب المؤلفة ألالمحمية والدولية بحوث المنشورة 
 8109-8108لمعام 

 الكتبعناويين   عناويين البحوث الثالثي األسم ت
عبد الواحد . د. محمود أ .0

 محمود 
Ecole des Annales and 

Iraq Perception: Its Impact 
on Early Iraq Historians" 

  "نشر محمي"

 

عبد الواحد . د. محمود أ .8
 محمود

Shintaro Abe,s Initiative 
during the Iran-Iraq War 

of 1983. 
 "نشر محمي"

 

. د. محمود عبد الواحد أ .3
 محمود

النتاج الفكري والمعرفي المخطوط 
لهبة الدين الشهرستاني، وعرض 

 وتحميل لماذج.
 "نشر محمي"

 

-0943 الحركة السياسية في ليبيا  أ. د. وسن سعيد عبود .4
 م0950
 

نعمان عبد الرزاق السامرائي ونشاطه  أ. د. وسن سعيد عبود .5
 .م(0960-0948السياسي )

 "نشر دولي"

 

-04مؤتمر لندن لممعارضة العراقية  أ. د. وسن سعيد عبود .6
ودور  8118كانون األول  07

 .الواليات المتحدة االمريكية فيه
 ""نشر محمي

 

الصراع المسمح بين الحزبين  أ. د. وسن سعيد عبود .7
الديمقراطي الكردستاني واالتحاد 

-0994الوطني الكردستاني )
 .م( والموقف الدولي منه0998

 



ساتذة قسم التاريخ والكتب المؤلفة ألالمحمية والدولية بحوث المنشورة 
 8109-8108لمعام 

 "نشر دولي"
التركي في اثناء  -التقارب السوري أ. د. انعام مهدي عمي .8

-0908الدولة الهربية في دمشق )
 م(.0981

 

والتسامح من أهل الكتاب كماا الحوار  أ. د. زكية حسن ابراهيم .9
ورد في القران الكاريم والسانة النبوياة 

 .الشريفة
 "نشر محمي"

 

عمم النبات في كتب البمدانيين العارب  أ. د. زكية حسن ابراهيم .01
والمسااااااممين خااااااالل القاااااارن الراباااااا  
الهجااااري العاشاااار الماااايالدي وفوائاااادة 

 .الطبية
 "نشر محمي"

 

أ. د. حسااااااان عماااااااي سااااااابتي  .00
 الفتالوي

السياساااااة األمريكياااااة تجاااااا  الخماااااي   
العربااااي فااااي ظاااال التنااااافس الاااادولي 

 -االماارات العربياة -قطار -)البحرين
 المممكة العربية السعودية(

أ. د. حسااااااان عماااااااي سااااااابتي  .08
 الفتالوي

تطاااور الحركاااة الفكرياااة فاااي كاااربالء  
 م(0904-0939)

أ. د. حسااااااان عماااااااي سااااااابتي  .03
 الفتالوي

اعاادة ترسايم دور مؤتمر فرساي فاي 
 الخارطة األوربية

 "نشر محمي"

 

االشكالية االبستمولوجية المصطمحية  أ. د. ليث شاكر محمود .04
 في فهم وكتابة االحداث التاريخية.

 "نشر محمي"

 

 األجتماعيات   أ. د. ليث شاكر محمود .05
"كتاب منهجي وزاري لمصف الثاني 

 المتوسط"



ساتذة قسم التاريخ والكتب المؤلفة ألالمحمية والدولية بحوث المنشورة 
 8109-8108لمعام 

ماااااان التعااااااايش والتسااااااامح  مظاااااااهر أ. د. ليث شاكر محمود .06
المساااايحي فااااي الحجاااااز قباااال وبعااااد 

 االسالم.
 "نشر محمي"

 

آلثااار الباقيااة لمااؤان  شاامال العمااارة وا أ. د. ليث شاكر محمود .07
 ب البمدان.افريقيا من خالل كت

 "نشر محمي"

 

 AL-Duri and a new أ. د. ليث شاكر محمود .08
Approach of Islamic 

Historiography. 
 محمي" نشر"

 

 .الدواف  الدينية لألستشراق أ. د. وفاء عدنان حميد .09
 "نشر محمي"

 

المستشااااااااارق األمااااااااااني يولياااااااااوس  أ. د. وفاء عدنان حميد .81
فمهاااااوزن ورواياتااااه عاااان األقتصاااااد 
االسالمي فاي العصار األماوي "دراساة 
في حقيقاة عارص الرواياات واشاكالية 

 تفسيرها". 
 "نشر محمي"

 

األحاااوال التجارياااة والمالياااة فاااي باااالد  عدنان حميدأ. د. وفاء  .80
 .القبجاق

 "نشر دولي"

 

النشاط األقتصادي في مممكة الخزر  أ. د. وفاء عدنان حميد .88
 "نشر محمي"

 

النشااااط االقتصاااادي فاااي مديناااة بماااخ  أ. د. وفاء عدنان حميد .83
منااااذ الفااااتح االسااااالمي حتاااا  ال اااازو 

  .الم ولي
 "نشر محمي"

 



ساتذة قسم التاريخ والكتب المؤلفة ألالمحمية والدولية بحوث المنشورة 
 8109-8108لمعام 

 عباس عبد الستار عبدأ. د.  .84
 القادر الزهاوي 

منه  وآراء فؤاد سزكين في تاريخ 
 .التراث االسالمي
 "نشر محمي"

 

 أ. د. عباس عبد الستار عبد .85
 القادر الزهاوي 

األثر العممي لممسممين في ال رب في 
عهد الحروب الصميبية الطب 

 (انموذجا)
 "نشر محمي"

 

 أ. د. عباس عبد الستار عبد .86
 القادر الزهاوي 

ابن خمدون واثر  عم  عمماء 
األجتماع وفالسفة التاريخ والحضارة 

 .في ال رب
 "نشر محمي"

 

 كشاف مجمة اآلدب  أ. د. منذر عمي عبد الممك .87
 "أعداد وجم  وتصنيف"

اهتمااااام الخمفاااااء العباساااايين بنقابااااة  أ. د. انيسة محمد جاسم .88
 السادة االشراف 

 "منشور محمي"

 

مظااااااهر دعااااام الخمفااااااء العباسااااايين  جاسم أ. د. انيسة محمد .89
 لمحركة العممية في مدارس ب داد

 "منشور دولي"

 

هندساااة وعماااارة القصاااور االندلساااية  أ. م. د. االء حماد رجه .31
 في القرنين الساب  والثامن الهجري.

 "نشر محمي"

 

أدوات التااادريب عمااا  فهااام واساااتخدام  رجه حماد االء. د. م. أ .30
 الجودة الشاممة.

 "نشر محمي"

 

جهاااودر عممااااء الكوفاااة فاااي الااادرس  رجه حماد االء. د. م. أ .38
 الم وي خالل القرن الثامن الهجري.

 



ساتذة قسم التاريخ والكتب المؤلفة ألالمحمية والدولية بحوث المنشورة 
 8109-8108لمعام 

 "نشر محمي"
الشرعي وميثولوجيا  المراة بين النص رجه حماد االء. د. م. أ .33

 التراث االسالمي.
 "نشر محمي"

 

أساااااباب وعوامااااال قياااااام االنتفاضاااااة  أ. م. د. أنس ابراهيم خمف .34
 .0814الصربية عام 

 "نشر دولي"

 

الجاااااذور التاريخياااااة لثقافاااااة العناااااف  أ. م. د. عامر حمزة حسين .35
 واالبادة الجماعية العهد القديم 

 )انموذجا(
 "نشر محمي"

 

يهااود باباال فااي عهااد الدولااة الكمديااة  أ. م. د. عامر حمزة حسين .36
ق.م( أنموذجاااااااااااااااااااااااااا  539-686)

لمتعااااااايش السااااااممي فااااااي المجتماااااا  
 العراقي القديم

 "نشر محمي"

 

 BRITISH INTELLIGENCE أ. م. د. كفاح أحمد محمد .37
OFFICE IN CAIRO (THE 

ARAB BUREAU) AND ITS 
ROLE IN REVOLUTION OF 
SHARIF HUSSEIN 1916-

1918 
 "نشر دولي"

 

األسالمية "الواق اليابان في المصادر  أ. م. د. نبراس فوزي جاسم .38
الااااااواق" اشااااااكالية الداللااااااة وتحديااااااد 

 المكان.
 "نشر محمي"

 

   احمد جميل طه. د .م .أ .39



ساتذة قسم التاريخ والكتب المؤلفة ألالمحمية والدولية بحوث المنشورة 
 8109-8108لمعام 

  The Social and Economic 
Effects of the World War L 

on Ottoman States 
(Osmanli vilayeteri) in 

Iraq. 
 "نشر دولي"

 

 A Reading in Almajlisy احمد جميل طه. د .م .أ .41
Books. 
 "نشر دولي"

 

فااي طبيعااة وعمااال المسااجد والجاااام   أ. م. د. أسماء عبد اهلل غني .40
والمدرسااااااة فااااااي المشاااااارق "دراسااااااة 

 تحميمية".
 "نشر محمي"

 

أ. م. د. جماااااال نااااادا صاااااالح  .48
 السمماني

أنشاااااااطة االساااااااتخبارات فاااااااي باااااااالد 
األناضول القديمة وأثرها فاي الهيمناة 

وتحميااااااال فاااااااي الخارجياااااااة "دراساااااااة 
 ".0817-0671النصوص الكتابية 

 "نشر دولي"

 

أ. م. د. جماااااال نااااادا صاااااالح  .43
 السمماني

الم ااااة الحثيااااة فااااي بااااالد األناضااااول 
القديمااااة ابااااان االلاااااف الثاااااني قبااااال 

 الميالد "دراسة تاريخية".
 "نشر محمي"

 

أ. م. د. مياااااثم عباااااد الكااااااظم  .44
 جواد النوري

-"الم اااةمظااااهر الحضاااارة الفارساااية 
 التعميم اموذجا". -الكتابة

 "نشر محمي"

-886الساساني)-التنافس الروماني
 م(476

 سياسة هاري س. ترومان الداخمية. أ. م. د. جمانة محمد راشد .45
 "نشر محمي"

 



ساتذة قسم التاريخ والكتب المؤلفة ألالمحمية والدولية بحوث المنشورة 
 8109-8108لمعام 

كالفين كوليادج ودرور  السياساي فاي  أ. م. د. جمانة محمد راشد .46
-0983الواليات المتحادة األمريكياة 

 م.0989
 "نشر محمي"

 

م. د. بشاااااار  عناااااااد محمااااااد  .47
 الخميمي

المااااؤامرات عماااا  حياااااة الممااااوك فااااي 
مصاااار آبااااان عهااااد الدولااااة الحديثااااة 

 ق.م(. 0581-0185)
 "نشر دولي"

 

م. د. ورقااااااء ياااااونس يحيااااا   .48
 الطائي

المساااااقاة والمزارعااااة وأحكامهااااا فااااي 
ضاااااااوء أحادياااااااث كتااااااااب )صاااااااحيح 

 م(868البخاري( لالمام البخاري )ت
 دولي""نشر 

 

التعميم الحكومي واألجنبي فاي العاراق  ناجي أحمد م. د. سحر  . 49
 .خالل العهد العثماني

 "نشر محمي"

 

النفااوذ األلماااني فااي الدولااة العثمانيااة  حمد ناجيأم. د. سحر  .51
 .اواخر القرانن التاس  عشر
 "نشر محمي"

 

األلماني دور الدعم المالي والعسكري  حمد ناجيأم. د. سحر  .50
فااي تطااور المشااروع الصااهيوني فااي 

 .0989-0958فمسطين 
 "نشر محمي"

 

الطااااين وساااايمة لمتاااادوين فااااي تاااااريخ  . زينة قاسم هاشمم .58
 .القديم

 "نشر محمي"

 

 عيد أكيتو زينة قاسم هاشم م. .53
 "نشر محمي"

 

 


