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 تاريخ الدقيق .االسالمي التأريخ العام والدقيق العام التخصص

   االندلس

 dr.haidersh.alsultani@gmail.com اإلليكتروني البريـد

 وأطروحة الماجستير رسالة عنوان

 الدكتوراه

 في الحبشة في االقتصادي النشاط :الماجستير

 15-9 /ه 9-3 القرنين

 

 االندلس في االقتصادي النشاط :الدكتوراه أطروحة

 البلدانيين كتب في

 

 في االسالمي الطراز ممالك • المنشورة العلمية البحوث عنوان
 واالدارية السياسية نظمها الحبشة

 في دراسات مجلة والعسكرية،
 ،33 العدد واالثار، التاريخ

2013. 

 االسهام مديات في استشراقية رؤية •
 مجال في االسالمي الحضاري

 االندلس، في الري وتقنيات طرائق
 العدد بغداد، جامعة االداب، مجلة
104، 2013. 

 ملوك تجاه قشتالة مملكة سياسة •
-1034 /هـ 478-426 الطوائف
 في دراسات مجلة م،1085
 2014 ،41 العدد واالثار، التاريخ

 في الديني والتسامح التعايش •
 وطبيعته مظاهره االندلس
 /التربية كلية مجلة وصوره،
 ،6العدد المستنصرية، الجامعة
 .2015 االول المجلد

 الواق :ياالسالم التراث في اليابان •
 المكان، وتحديد الداللة اشكالية واق

 المنتدى مؤتمر ضمن للنشر مقبول
 .2015 الياباني العراقي

 االحداث من ربيعة قبيلة دور •
 علي االمام خالفة عهد السياسية

 العراق عشائر (السالم عليه)



                                                 
                                                 

                              

 في المسلمين االطباء اسهامات •

 البيطار ابن االسالمي التراث

 انموذجا

 

 

 يوجد ال والمترجمة المؤلفة الكتب عنوان

 9 والتقدير الشكر كتب

 

 العلمية الشؤون وحدة ارتباط عضو تقلدها التي اإلدارية المناصب

2015-2016 ، 2016-2017 

 

 المجالت تحرير هيئات في العضوية ذكر

 االستشارية والفرق العلمية

 اليوجد

 طلبة على لإلشراف اإلجمالي العدد

 العليا الدراسات
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