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راه في      .١ امعة حاصل على شهادة ال ة ال ة ال ل خ اإلسالمي م  ار ال
ة ،   م ١٩٩٩ال

شهادة الدكتوراه في التراث العربي اإلسالمي من معهد التاريخ العربي التابع لجامعة      .٢
  م  ١٩٩٥.   اإلسالمية في التراث العربي تخطيط المدينة   الدول العربية في موضوع 

  
،من جامعة  الحضارة االسالمية وحاصل على شهادة الزمالة البحثية فوق الدكتوراه في    .٣

  م٢٠٠٢   بغداد ،وهي أول شهادة فوق الدكتوراه في العراق 
  

  جامعة بغداد ١٩٨٦ماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي ،     .٤
  

  ٢٠٠٦/  ٦/ ١٥،ركز أحياء التراث، جامعة بغدادفي م  أستاذاً      .٥
  

  جامعة بغداد –أستاذ في كلية العلوم اإلسالمية      .٦
  

  درس فصل دراسي في الجامعة اإلسالمية في ماليزيا      .٧
  
  

  التدرج الوظيفي   -ثانيا

  ١٩٩٣ -١٩٨٨مدير منتدى بغداد التابع ألمانة بغداد      .١
  ٢١٠٤ -٢٠٠٩في جامعة بغداد  رئيس مركز احياءالتراث     .٢
  ٥/٢٠١٥/ ١٧ - ٢٠١٤/ ١٧/٤تم تنسيبه إلى متحف التاريخ الطبيعي من      .٣
  لمدة سنة  ٢٠١٥/  ٤/  ٢٨تم تنسيبه إلى كلية العلوم اإلسالمية      .٤
  ٢٠١٥/ ١/٦تم نقله الى كلية العلوم اإلسالمية في      .٥

  التدريس اجلامعي  -ثالثا

  كلية التربية  –قسم التاريخ  –لتاريخ اإلسالمي تدريس مادة ا      -١
  ١٩٩٩تدريس مادة التاريخ كلية المأمون الجامعة       -٢
  ٢٠٠٠تدريس مادة التاريخ كلية المعلمين        -٣
  ٢٠٠٨معهد التاريخ العربي  –دكتوراه  –تدريس مادة الحضارة اإلسالمية       -٤
  ٢٠٠٨معهد التاريخ العربي  –وراه دكت –تدريس مادة المدن اإلسالمية       -٥
  ٢٠٠٩معهد التاريخ العربي  –ماجستير  –تدريس  التدوين التاريخي        -٦
  ٢٠١٠معهد التاريخ العربي  -دكتوراه تراث   –تدريس مادة االقتصاد اإلسالمي       -٧
معهد التاريخ العربي  -دكتوراه تراث   –تدريس مادة االقتصاد اإلسالمي       -٨

  ٢٠١٣و ٢٠١٢و٢٠١١
واالمصار  األولفي الكورس  اإلسالميةتدريس الدكتوراه في الحضارة                        -٩

  ٢٠١٦االسالمية للماجستير عام 
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 ٣

التاريخ والدراسات التاريخية  بحثاً منشوراً ومقبوالً للنشر في مجال ١٠٠له أكثر من      .١٣
  تخطيط المدينة اإلسالمية  في مجالٍت علمية محكمة داخل القطر وخارجه.. و

  
  ٢٠١١وحتى  ٢٠٠٩رير مجلة التراث العلمي في مركز أحياء التراث من رئيس تح     .١٤
حصل على المرتبة االولى  في مراكز العراق البحثية بمناسبة  يوم العلم لعام                          .١٥

  ٢٠١٢و ٢٠١١

  رابعا (االطاريح ، والرسائل ) التي أشرفت عليها 
  كري والعلمي العربطالب الماجستير    في التراث الف     .١

  عبد االميرعبد علي                                
المؤسسات الثقافية في الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي خالل الموضوع :       

  القرنين الثالث والرابع الهجري
  مكان المناقشة   :معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 

   ٢٠٠١/ ٢٢/١تاريخ المناقشة
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي : عمر بدري دمحم أمين      .٢

  الموضوع : ابن سيرين ومرويا ته التاريخية 
  مكان المناقشة   :معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 

  
  ١٦/٩/٢٠٠٣اريخ المناقشة ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي  : موفق سامي النجم      .٣

  الموضوع : التطور التاريخي للفكر الجغرافي عند العرب حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
  التاريخ العربي للدراسات العليا مكان المناقشة   ، معهد     

  ٨/٢٠٠٤/ ١٨تاريخ المناقشة : 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي     مسلم الرفاعي     .٤
  ي رحلة ابن جبير الكنانيالموضوع       الجوانب االقتصادية واالجتماعية والعمرانية ف

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 
     ٢٠٠٤/ ١٠/ ٣١تاريخ المناقشة  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي    عبد الرسول دمحم      .٥
  الشكرجي

  وع    أساليب الزراعة وخزن الحبوب في التراث العربي اإلسالميالموض
  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 

  ١٦/٨/٢٠٠٤تاريخ المناقشة         
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ن علي حسفالح طالب الماجستير     في التراث الفكري والعلمي العربي         .٦

  



 ٤

  في المغرب العربيالفقهي  أسد ابن الفرات ودوره  القاضي  الموضوع :
  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 

  ١٧/٥/٢٠٠٥تاريخ المناقشة         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        قسم المخطوطات  صباح حسن عباسفي طالب الماجستير        .٧
  تحقيق مخطوطة  التنبيه الابراهيم الفيروز أبادي القسم الخاص بالوضوء الموضوع :

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 
  ١٧/٩/٢٠٠٦تاريخ المناقشة         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يونس  صبحي حسين       في قسم المخطوطات طالب الماجستير       .٨

كتاب مسالك اإلبصار البن فضل هللا ألعمري دراسة تحقيق ابتدا من دولة الموضوع :
  الملثمين 

  ١٠/٢٠٠٦/ ٢٥تاريخ المناقشة : 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه عبدهللا الشمري - ٩

  الموضوع : خيانة األمانة في التراث العربي 
  ١٣/١١/٢٠١٠تمت مناقشتها في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير زرار عبدهللا  -١٠

  الموضوع :التنبيه في الفقه الشافعي  للشيخ أبي اسحق الفيروزاباذي
  وحصل الطالب على االمتياز ٢الشيرازي:دراسة وتحقيق /ج 

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير متعب طرفة  -١١

تمت مناقشتها في  الموضوع :يونس بن بكير الشيباني واثره في الرواية التاريخية
٢٥/١١/٢٠١٠  

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا
  وحصل الطالب على االمتياز 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : موفق سامي النجم طالب الدكتوراه   -١٢
  ٢٠٠٨الموضوع : الدراسات السكانية  عند البلدانين العرب  
  

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فائز قاسم  :طالب  الماجستير -١٣
  المظاهر الحضارية في سمرقند

                    ٢٠٠٤  
  

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا



 ٥

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فائز قاسم :طالب الدكتوراه   -١٤
  مراسم العزاء الحسيني 

 ٢٠٠٨  
  

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير دمحم طاهر الهاشمي    -١٥

  ٢٠٠٩ن النبوية من خالل كتاب البيهقي /السن 
  

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير سعد عبيد حسن   -١٦

  الجغرافية التاريخية في القران الكريم   
  

  معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    مكان المناقشة  
٢٠٠٩  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير فراس زبون    -١٧

                ٢٠٠٩  
  ي الحجاز فالحياة االقتصادية  
  

  ي للدراسات العليامكان المناقشة      معهد التاريخ العرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  محسن رشك         -١٨

  طالب الماجستير الحياة الفكرية في  الحجاز 
٢٠٠٩  

  
  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير سلمان  دمحم        -١٩

  الصحابي  
٢٠٠٩   

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ٢٠٠٩طالب الماجستير علي زاير   -٢٠

  الجوانب القانونية في العصر األموي 
٢٠٠٩  

  



 ٦

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٩ طالب الدكتوراه احمد دمحم حطاب   -٢١
  المدن االسالمية   رؤية المستشرقين الى  
  

  معهد التاريخ العربي للدراسات العليامكان المناقشة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   لعيبي  دالماجستير احمطالب  – ٢٢
  الالمع  الضوءالشوكاني في  منهج  الموضوع :

  ٢٠٠٩: المناقشةتاريخ 
  معهد التاريخ العربي للدراسات العليامكان المناقشة  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عل . ٢٣ ر هاد م اج : ح   ال ال
ع :  ض عاص  في الف ةناأل ال ذجا  –االسالمي ال ل ان   دمحم ح ف

خ  ةتار اق   ٢٠١٧ :ال
ة  :  اق ان ال م م ة العل ةكل    اإلسالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را. ٢٤ ة ال ار علي هال    صاب س

ء الف اإلسالمي  اثة في ض ع ال اثة وما  ه ال لل ع : ال ض   ال
ة: اق خ ال   ٢٠١٨ تار

ة  :  اق ان ال ةم م اإلسالم ة العل    كل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ار ج الل .٢٥ اج ع ال   ال ال

ة  ان ارات العل اجهة ال عاص في م ع ازمة الف االسالمي  ال ض ال
ة   ة نق ل ل ة  دراسة ت اث   وال

ة: اق خ ال   ٢٠١٨ تار
ة  :  اق ان ال ةم م اإلسالم ة العل    كل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

راه ٢٦  ال ال ار ح  ع ال .    ج
امة في الف االسالمي ة ال   ال

ة:  اق خ ال   ٢٠١٩ تار



 ٧

ة  :  اق ان ال ةم م اإلسالم ة العل    كل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
عل رش  -٢٧ راه خ   ال ال

ان ال  عارضة في الق   ال
از ر االن   في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى  .٢٨ اج ح    ال ال

ة في الف االسالمي  ة ال   ال
از ر االن   في 

  
  

  الرسائل اجلامعية الني متت مناقشتها   -خامسا 

  
  طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي    : ياسين خضير المشهداني     .١

  الموضوع:   حق الشكوى وأحكامه في التراث العربي
  ن المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليامكا  

  ١٠/٥/٢٠٠تاريخ المناقشة         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالبة الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي    ثميرة كامل جبوري     .٢

  الموضوع المستعصم با العباسي
  مناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا مكان ال

  ٢٢/٧/٢٠٠٠تاريخ المناقشة         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير    في الدراسات التاريخية : نزار فاضل حسين      .٣

  ة العربية اإلسالمية الموضوع: االتجاه القومي في الموضوع سياسة خلفاء الدول
  مكان المناقشة   معهد الدراسات السياسية في الجامعة المستنصرية 

       ٤/٣/٢٠٠١تاريخ المناقشة   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالبة الماجستير    في الدراسات التاريخية     :ورقاء أكرم عباس      .٤

  دور الشباب في نشر الدعوة اإلسالمية  الموضوع        
  مكان المناقشة   ، معهد الدراسات السياسية الجامعة المستنصرية  

   ٤/٣/٢٠٠٢تاريخ المناقشة        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ح نجيبطالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي    احمد صال     .٥



 ٨

  الموضوع ذكر ملك صالح الدين ميافارقين في مسالك اإلبصار البن فضل هللا العمري
  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 

  ٩/٣/٢٠٠٣تاريخ المناقشة         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  لتراث الفكري والعلمي العربي : عبد الرحيم حسين ألخالديطالب الماجستير    في ا     .٦
  الموضوع:سير السلف الصالح ومناقبهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين  

  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    
  ٢٦/٥/٢٠٠٣تاريخ المناقشة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي    :سداد نامق صالح              .٧
  الموضوع:   العفو في الموروث العربي اإلسالمي ودوره االيجابي في التاريخ

  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا  
  ٥/٤/٢٠٠٤تاريخ المناقشة        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير في الدراسات التاريخية  : علي عبد اللطيف عزيز      .٨
  هـ ٣١٦ -هـ ١٣٨الموضوع : الصالت الثقافية بين العراق واألندلس خالل العصر العباسي 

  مستنصرية مكان المناقشة  معهد الدراسات السياسية ،الجامعة ال
  ١٦/٤/٢٠٠٤تاريخ المناقشة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه    في التراث الفكري والعلمي العربي    خالد عباس الجبوري     .٩

  الموضوع االستطالع ودوره في التاريخ العربي االسالمي
  راسات العليا مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للد 

  ٥/٥/٢٠٠٤تاريخ المناقشة         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي    :فراس عبد علي                         .١٠
  الجابري

  الموضوع:   المنتخب في فضائل بيت المقدس
  معهد التاريخ العربي للدراسات العليا مكان المناقشة   ،  

  ٨/٥/٢٠٠٤تاريخ المناقشة        
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

طالب الدكتوراه:    في التراث الفكري والعلمي العربي   احمد عبد الكريم                         .١١
  الشوكة الكبيسي

الليء المبتكرة للشيخ سلطان بن ناصر الجبوري شرح الموضوع:العقود المجوهرة وا
  هــ )٢٢١١القواعد المقررة والفوائد المحررة للشيخ دمحم بن قاسم الصري (ت

  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    
  ٦/٢٠٠٤/ ١٦تاريخ المناقشة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طالب الماجستير  : علي عبد القادر الطويل   في التراث الفكري والعلمي                         .١٢

  العربي    
  الموضوع كتاب اإلنباء المستطابة في مناقب الصحابة والقرابة 



 ٩

  ألبي القاسم بهاء الدين المعروف ابن سيد الكل القفطي دراسة وتحقيق 
  ٢١/٦/٢٠٠٤تاريخ المناقشة         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  طالب  الدكتوراه   في الدراسات التاريخية   : عكرمة كامل دمحم                          .١٣

  الموضوع منهج وموارد األنساب عند الهمداني  في كتابه اإلكليل  
  مستنصريةمكان المناقشة   ، معهد الدراسات السياسية الجامعة ال  

       ٢٨/٧/٢٠٠٤تاريخ المناقشة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه  في التراث الفكري والعلمي العربي    :ثامر كاظم الخفاجي                         .١٤
  دمي الموضوع:   التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم  للشيخ دمحم بن احمدا لمق

  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا  
      ١٥/١٠/٢٠٠٤تاريخ المناقشة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه   في الدراسات التاريخية: ماهر صبري كاظم جواد الحلي                        .١٥

االحاطة في  هن الخطيب الغرناطي في التاريخ السياسي من خالل كتابالموضوع :منهج اب
  إخبار غرناطة 

  مكان المناقشة  معهد الدراسات السياسية ،الجامعة المستنصرية 
  ١١/١١/٢٠٠٤تاريخ المناقشة :   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تراث الفكري والعلمي العربي    :حسن عبد الرحمن طالب الماجستير    في ال                         .١٦

الموضوع:   علوم ومعارف الحضارة العراقية وأثرها   تاريخ الحضارة اليونانية واألمم 
  األخرى

  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا  
  ١/٣/٢٠٠٥تاريخ المناقشة        

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالبة  الدكتوراه    في التاريخ  العربي اإلسالمي  أمل    دمحم خضير                          .١٧

  الموضوع دور نساء أل البيت السياسي والفكري في معركة ألطف وما بعدها 
  مكان المناقشة   معهد الدراسات السياسية في الجامعة المستنصرية 

  ٤/٥/٢٠٠٥      تاريخ المناقشة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي احمد دمحم حسين                         .١٨
  الموضوع: موقف المستشرقين من الفكر اإلسالمي

  للدراسات العليا مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي    
  ٥/٥/٢٠٠٥تاريخ المناقشة : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير    في التاريخ اإلسالمي محمود محسن العزاوي.١٩

  الموضوع:ينو هالل في المغرب العربي أثاراهم السياسية واالجتماعية 
  رية مكان المناقشة   :الجامعة المستنص

  ٢٠٠٥/ ١٧/٥تاريخ المناقشة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ١٠

طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي    :عماد جميل                         .٢٠
  القرغولي

  الموضوع جابر بن يزيد الجعفي
  سات العليامكان المناقشة   معهد التاريخ العربي للدرا

  ١٤/٦/٢٠٠٥تاريخ المناقشة         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالب الدكتوراه:    في التراث الفكري والعلمي العربي  :واثق دمحم نذير                          .٢١
  ألفالحي

  الموضوع :   العماد األصفهاني والمؤرخ األديب     
  المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليامكان     

  ٣٠/٦/٢٠٠٥تاريخ المناقشة :
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي    :سعد عبدا لحليم                         .٢٢
  ذنون

  لعصر العباسي األول  الموضوع:  تاريخ علم الطب في ا
  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا  

       ١٣/٧/٢٠٠٥تاريخ المناقشة    
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي  جواد كاظم                         .٢٣
  ابوحنيفة النعمان المغربي التميمي الموضوع

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 
    ١٠/٨/٢٠٠٥تاريخ المناقشة         

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فينوس ميثم علي  طالبة الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي  :                        .٢٤

  الموضوع: دمشق خالل القرنين السادس والسابع الهجريين
  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    

  ٢٢/٨/٢٠٠٥تاريخ المناقشة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  العربي اإلسالمي طالب الماجستير    في التاريخ                        .٢٥

الموضوع مدينة القاهرة خالل عصر الخالفة الفاطمية ، دراسة في النظم السياسية والمعالم 
  الحضارية 

  مكان المناقشة   معهد الدراسات السياسية في الجامعة المستنصرية 
    ٢٩/٨/٢٠٠٥تاريخ المناقشة         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي     دمحم رجب الكبيسي                        .٢٦
الموضوع اثر مضي المدة في الحقوق الشخصية دراسة في دور القاضي في الشريعة 

  اإلسالمية والقانون الوضعي
  ٣/٩/٢٠٠٥تاريخ المناقشة         

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي                         .٢٧



 ١١

  الموضوع   مظاهر الحياة االجتماعية من خالل كتاب البداية والنهاية البن كثير 
  راسات العليا مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للد

  ٥/٩/٢٠٠٥تاريخ المناقشة         
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه:    في التراث الفكري والعلمي العربي  :كمال هاشم طبره                         .٢٩
  الموضوع الصوفي بشر الحافي ودوره في تأسيس حركة التصوف في العراق

  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    
  ٢٠/٩/٢٠٠٥تاريخ المناقشة :

  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي    :عادل عبد المهدي                          .٣٠

  خليل
  الجليل زيد بن حارثة ودوره ألجهادي في اإلسالم الموضوع:   الصحابي 

  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    
  ١٢/١٠/٢٠٠٥تاريخ المناقشة         : 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طه المشهدانيطالب الدكتوراه   في الدراسات التاريخية:  أركان                         .٣١

  الموضوع : النهضة العلمية والثقافية في بغداد في القرنين الخامس والسادس الهجريين
  مكان المناقشة  معهد الدراسات السياسية ،الجامعة المستنصرية 

  ١/١١/٢٠٠٥تاريخ المناقشة :
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدكتوراه:    في التراث الفكري والعلمي العربي  :طالب                         .٣٢
الموضوع :   السوق البحري اإلسالمي في البحر المتوسط في القرنين الثالث ولرابع 

  الهجريين
  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    

  ١٨/١١/٢٠٠٥تاريخ المناقشة :
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالب الماجستير     في التراث الفكري والعلمي العربي    عبد الرزاق عبد                          .٣٣
  الوهاب الشيخلي 

  الموضوع حضارة بالد الشام في القرن الرابع الهجري 
  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا 

  ١٥/١/٢٠٠٦تاريخ المناقشة         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبة الماجستير   في التراث الفكري والعلمي العربي   :علياء زهير                          .٣٤
  الخواجة 

الموضوع : مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم وأوالده الحسن   
  لكريم واألحاديث الشريفة والحسين كما جاءت في القران ا

  مكان المناقشة     معهد التاريخ العربي للدراسات العليا              
  ٢٠٠٦/ ٢٦/١تاريخ المناقشة : 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طالب الدكتوراه   في التراث الفكري والعلمي العربي   : عبد الناصر عبد                         .٣٥

  لرحمن إسماعيل ا
  الموضوع : ابن حجر العسقالني وموارده في كتابه رفع االصر عن قضاة مصر 

  مكان المناقشة   معهد التاريخ العربي للدراسات العليا       



 ١٢

  ٢٠٠٦/ ٢١/٢تاريخ المناقشة : 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في التراث الفكري والعلمي العربي  :عبد الوهاب مزهر طالب الدكتوراه:                            .٣٦
  الراضي 

  الموضوع: العباس بن علي بن أبي طالب عليه السالم 
  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    

  ٢٦/٣/٢٠٠٦تاريخ المناقشة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الب الدكتوراه    في التراث الفكري والعلمي العربي    رائد أمير راشدط                        .٣٧
  الموضوع مناقل الدرر ومنابت الزهر ألبي الوليد إسماعيل المعروف بابن راس غنمة  
  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا  

  ٨/٥/٢٠٠٦تاريخ المناقشة         
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب المناقشة   في التراث الفكري والعلمي العربي   بهار احمد حمزة                         .٣٨
  الموضوع المائة في الصناعة الطبية 

  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا  
  ٢٤/٥/٢٠٠٦         تاريخ المناقشة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه    في التراث الفكري والعلمي العربي     طالب صليبي حسين                         .٣٩

  الموضوع تقدير الموقف في القيادة العربية اإلسالمية 
  اسات العليا مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدر

  ٢٥/٥/٢٠٠٦تاريخ المناقشة         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالب الدكتوراه    في التراث الفكري والعلمي العربي    : أسماء عبد عون                         .٤٠
  الحسناوي

  الموضوع:  حركة دمحم النفس الزكية على الخالفة العباسية   
  المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليامكان  
        ٢٤/٧/٢٠٠٦تاريخ المناقشة    

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي  :احمد  محبس                        .٤١
  

الموضوع:   دالئل القبلة ألبي العباس احمد الطبري البغدادي المعروف ابن القاضي 
  م )٩٦٤هـ/٣٣٥(ت
  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    

  ٢٤/٩/٢٠٠٦تاريخ المناقشة        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

طالبة الدكتوراه    في التراث الفكري والعلمي العربي   زينب طارق                         .٤٢
  المهداوي

  الموضوع االغالبة في تونس وعالقتهم مع جزر البحر المتوسط  
  مكان المناقشة      معهد التاريخ العربي للدراسات العليا  

  ٤/١٠/٢٠٠٦تاريخ المناقشة         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ١٣

طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي عبدا  سعدون                         .٤٣
  الشمري

الموضوع:القضاء في حقبة ما قبل اإلسالم مقارنة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،دراسة 
  تاريخية مقارنة 

  بي للدراسات العليامكان المناقشة   ، معهد التاريخ العر    
  ١٠/٢٠٠٦/  ١٢تاريخ المناقشة         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هاشم حسن جاسم                         .٤٤

  الموضوع: مروان بن الحكم ودوره في نظام الحكم االموي
  نصرية مكان المناقشة : كلية العلوم السياسية في الجامعة المست

  ٣٠/١٠/٢٠٠٦تاريخ المناقشة ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وادي بداي البيضاني طالب الماجستير    في التراث الفكري والعلمي العربي -٤٥ 
  الموضوع:الليث بن سعيد ومروياته التاريخية 

  لعليامكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات ا    
  ٩/٢٠٠١/  ١٩تاريخ المناقشة         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  في التراث الفكري والعلمي العربي طالب الدكتوراه عبد لرضا  عباس عبد الرحمن  -٤٦

  الموضوع : السيوطي وموارده في كتابه طبقات الحفاظ
  ١٩/١١/٢٠٠٦تاريخ المناقشة ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه ناجي سعيد سلمان  في التراث الفكري والعلمي العربي -٤٧

الموضوع : النشاط التجاري في أسواق مدن العراق ،البصرة ولكوفة وواسط نموذجا من 
  هـ٢٤٧ -هـ ١٤سنة 

  ي للدراسات العليامكان المناقشة   ، معهد التاريخ العرب    
      ٢٣/١/٢٠٠٧تاريخ المناقشة  : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه عبدا لرحمن إبراهيم حمد في التراث الفكري والعلمي العربي - ٤٨   

  الموضوع : أهمية النسب عند العرب من جهة األم 
  عهد التاريخ العربي للدراسات العليامكان المناقشة   ، م    

  ٢٨/١/٢٠٠٧تاريخ المناقشة  :
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه: احمد حسن نعمة الموسوي في التراث الفكري والعلمي العربي-  ٤٩  
  الموضوع : الشيخ الكليني ومروياته التاريخية في السيرة النبوية 

  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    
  ٣١/١/٢٠٠٧تاريخ المناقشة  :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالبة الدكتوراه بثنية جبار زاجي في التاريخ اإلسالمي.٥٠

  الموضوع : الجانب الحضري في بغداد
  ٢٣/١١/٢٠٠٦قشة:تاريخ المنا

  مكان المناقشة   :الجامعة المستنصرية قاعة الرافدين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالبة الدكتوراه إيناس حسين عبد المنعم في التاريخ اإلسالمي  -٥١



 ١٤

  ن السابع الهجريالموضوع : الحياة االجتماعية في بغداد في القر
  مكان المناقشة   :الجامعة المستنصرية قاعة الرافدين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالبة الماجستير لمى سعد هللا في التراث العربي اإلسالمي -٥٢

الوضعية  الموضوع:الرقابة اإلدارية في النظام اإلداري اإلسالمي مقارنة مع القوانين
  ،دراسة تاريخية قانونية 

  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    
      ١٣/٨/٢٠٠٧تاريخ المناقشة  : 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العربي طالب الدكتوراه:     دمحم كريم صدام في التراث الفكري والعلمي  -٥٣ 
  صدام في التراث الفكري والعلمي العربي

  :قواعد السلم من المنظور اإلسالمي والقانون الدولي
  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    

      ٤/٩/٢٠٠٧تاريخ المناقشة  : 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه:    جبار دشر عليوي   في التراث الفكري والعلمي العربي - ٥٤
دراسة  –مالمح القضاء اإلسالمي التاريخية مقارنه مع القضاء العراقي لمعاصر الموضوع:

  تاريخية
  مكان المناقشة   ، معهد التاريخ العربي للدراسات العليا    

    ٥/٩/٢٠٠٧تاريخ المناقشة  : 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كلية التربية  –قسم التاريخ  –طالبة الدكتوراه:هيام عودة دمحم  -٥٥
  الموضوع:النشاط االقتصادي في بالد ما وراء النهر 

  مكان المناقشة :قاعة الرافدين ، الجامعة المستنصرية   
    ٢٣/١٠/٢٠٠٧تاريخ المناقشة  : 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير:إبراهيم الشعيبي -٥٦

  الموضوع : معجم الصحابة البن قانع
  مكان المناقشة : معهد التاريخ العربي للدراسات العليا

    ٢٧/١١/٢٠٠٧تاريخ المناقشة  : 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ندوة عبد المجيد البصري طالبة الدكتوراه -٥٧

  : كتاب الحاوي في الطبالموضوع
  مكان المناقشة : معهد التاريخ العربي للدراسات العليا

    ١٣/١٢/٢٠٠٧تاريخ المناقشة  : 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الماجسير ذيبان يوسف  طالب -٥٨
  الموضوع :مدينة بصرى ودورها الحضاري 

  مكان المناقشة : معهد التاريخ العربي للدراسات العليا
  ٢/٢/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :

  النتيجة :امتياز



 ١٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شهدانيطالب الدكتوراه :انس دمحم جاسم الم  -٥٩

  الموضوع :أهل الكساء وفضلهم ومكانتهم في اإلسالم
  ٣/٣/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :

  النتيجة :امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الماجستير: دمحم احمد سلطان -٦٠
  هولالموضوع :كوكب الفلك الزهري في مناقب الحسن البصري  لمؤلف مج

  مكان المناقشة : معهد التاريخ العربي للدراسات العليا
  ٢٠٠٨/ ٢٥/٣تاريخ المناقشة :

  النتيجة :امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه دمحم الشحومي   -٦١
  : التيجاني والتيجانية الموضوع

  ريخية في دمشقالزاوية التا مكان المناقشة :
  ٢٠٠٨/ ٢٠/٤تاريخ المناقشة :

  النتيجة :امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالبت الدكتوراه خالدة عبد الكريم النعيمي -٦٢
  :اثر الفكر الصوفي وإلرث الحضاري على غرر المصاحف حتى العصر العباسيالموضوع

  قاعة  في دمشق مكان المناقشة :
  ٢٠٠٨/ ٢٠/٤ريخ المناقشة :تا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فراس مد هللا مجيد احمد الدوري طالب الدكتوراه -٦٣

  : التصوف اإلسالمي في الدولة الغزنوية (الهجويري أنموذجا)الموضوع
  يامكان المناقشة : معهد التاريخ العربي للدراسات العل

  ٢٧/٤/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :
  النتيجة :امتياز

  موقع الدكتور خليل: رئيس لجنة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه عبد زعال صالح العلواني -٦٤
قاضي الجماعة في عصر اإلمارة في األندلس ودوره السياسي والفكري :الموضوع

  ٣١٦-ـه١٣٨واالجتماعي 
  ٢٩/٤/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :

  النتيجة :امتياز
  موقع الدكتور خليل: رئيس لجنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه:عبد الستار على نعمة ٦٥

  الموضوع :أصحاب اإلمام علي (ع) وفكرهم السياسي
  ٣٠/٦/٢٠٠٨تاريخ المناقشة : 

  النتيجة :امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب  الماجستير: خالد حسين ناعم ٦٦



 ١٦

  الموضوع : المسؤولية الجزائية لالغتصاب تاريخا وفقها وقضاءا
  ٦/٧/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ين عويشطالب الدكتوراه علي حس -٦٧

  علوم الحياة عند إخوان الصفا :الموضوع
  ١٥/٧/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :

  النتيجة :امتياز
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب  الماجستير: دمحم جاسم دمحم الدليمي٦٨
  الخليفة عثمان بن عفان ،دراسة في دوره في فتوحات المشرق اإلسالمي:الموضوع
  اشهر٦لغاء  الرسالة وتأجيل الرسالة النتيجة: إ

  ١٤/٧/٢٠٠٨تاريخ المناقشة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالبة  الدكتوراه حوراء مجيد الشمري  -٦٩
  الموضوع : مخطوطة الهداية الكبرى ألبي عبدا  الخصيبي

  ٢٠/٧/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :
  النتيجة : امتياز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه فاضل مجبل علي -٧٠

  الموضوع: البينات في تاريخ القضاء اإلسالمي
  ٢٣/٧/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :

  النتيجة :امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه عادل دمحم عبد الفهداوي -٧١
  هـ٤٤٧ع: األوراق المالية إحكامها ومقاديرها حتى سنة الموضو

  ٢٤/٧/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :
  النتيجة : امتياز 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير ،زرار فقي عبدا   -٧٢
  الموضوع :التنبيه في الفقه الشافعي

  ٢١/٨/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :
  النتيجة :امتياز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  طالب الدكتوراه عادل الساعدي   -٧٢

  الموضوع الفكر الثوري ألل البيت  
  ٢٧/٨/٢٠٠٨تاريخ المناقشة :
  النتيجة : امتياز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اه حميد احمد شرميططالب لدكتور ٧٤

  الموضوع المرويان التاريخية لألمام الغزالي
  ٧/٩/٢٠٠٨تاريخ المناقشة 



 ١٧

  النتيجة : امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الماجستير محفوظ حبيب داود -٧٥
  الموضوع: تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس

  ٩/١٠/٢٠٠٨شة تاريخ المناق  
  النتيجة : امتياز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير باسم جميل منصور -٧٦

  الموضوع: العدالة في القضاء االندلسي
  ١٨/١١/٢٠٠٨تاريخ المناقشة 
  النتيجة : امتياز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالبة لدكتوراه حمدية عبد العزيز الفياض -٧٧

  الموضوع: نظرية الحكم في الدولة العباسية 
  ١٩/١١/٢٠٠٨تاريخ المناقشة 

  النتيجة : جيد مع التعديالت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه :فائز قاسم مفتن -٧٨
استشهاد اإلمام الحسين عليه السالم في التراث  الموضوع: الجذور التاريخية إلحياء

  العربي اإلسالمي 
  ٢٥/١١/٢٠٠٨تاريخ المناقشة 
  النتيجة :امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه: احمد حبتر٧٩

  الموضوع:الخليفة المسترشد
  ٢٦/١١/٢٠٠٨تاريخ المناقشة:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير : منذر عريبي العزاوي -٨٠

  الموضوع:عمارة المساكن في التراث 
  ١٣/١/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :
  النتيجة : امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كتوراه: وليد الزبيديطالب الد -٨٢

  الموضوع:مخطوطة الشيزري
  ١٥/١/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :

  النتيجة :امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه احمد صالح نجيب -٨٣
  الموضوع: الوصايا والنصائح السياسية من األحاديث والسنة النبوية

  ١٧/٢/٢٠٠٩لمناقشة :تاريخ ا
  النتيجة :امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالبة الماجستير طيف خالد-٨٤



 ١٨

  الموضوع:الجزء الثامن من تاريخ هالل بن المحسن بن إبراهيم الصابي
    ٢/٣/٢٠٠٩تاريخ المناقشة:
  النتيجة :امتياز
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صفاء الدين يونس عزيز طالب الدكتوراه -٨٥
  هـ)٩٢٣هـ ٦٤٨النظام المالي والنقدي  في مصر خالل عصر المماليك ( الموضوع:

    ٣/٣/٢٠٠٩تاريخ المناقشة:
  النتيجة :امتياز  

  حسين كاظم خيون طالب الدكتوراه -٨٦
  راسة في منهجه ومواردهد -ابن أبي طيئ الموضوع:

    ٤/٣/٢٠٠٩تاريخ المناقشة:
  النتيجة :امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير  رشاد عبد الرزاق -٨٧

  الموضوع:قبائل مذحج ودورها السياسي واالجتماعي في العصر االموي
  ٩/٣/٢٠٠٩تاريخ المناقشة 

  جة :امتيازالنتي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه موفق سامي توفيق -٨٨
  الموضوع السكان عند البلدان العرب

  ٣٠/٣/٢٠٠٩تاريخ المناقشه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اسعد شوال طالب الماجستير -٨٩
  الموضوع:حجر بن عدي

  ٢٢/٤/٢٠٠٩تاريخ المناقشة 
  النتيجة : جيد جدا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الماجستير فاضل عباس    -٩٠

  الموضوع:  النظم اإلدارية لدى الدولة األيوبية 
  ٢٦/٤/٢٠٠٩تاريخ المناقشة 

  النتيجة : امتياز                 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

  طالب الماجستير تركي مخلف    -٩١
  الموضوع:   األوضاع السياسة في الدولة السلجوقية 

  ٢١/٥/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :
  النتيجة : امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه :جالل السعدون     -٩٢

 –الموضوع:    جريمة القتل العمد في الشريعة االسالمية وفي القانون المصري 
  دراسة مقارنة

  ٢٠/٥/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :
  النتيجة : امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ١٩

  طالب الدكتوراه عبد الرحيم الخالدي     -٩٣
  الموضوع :االصبهاني

  النتيجة : امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الدكتوراه تركي ناصر ذهب      -٩٤
  الموضوع التشريعات القضائية في الدولة االموي والعباسية    

  ١٧/٦/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :
  النتيجة : جيد جدا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه طالب دمحم حمدان    -٩٥
  الموضوع:السوق العسكري العربي في االندلس  

  ٢٥/٦/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :
  النتيجة امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير كاظم المحمدواي ٩٦
  الموضوع:والية المظالم

  ٢٥/٦تاريخ المناقشة :
  النتيجة : امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه جواد كاظم حسن الالمي    -٩٧
  هـ)دراسة تاريخية ٥٦٧ -هـ٣٥٨الموضوع:النظام القضائي في مصر (

  ٣/٨/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :
  النتيجة :جيد جدا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه احمد عبد دمحم حمادي    -٩٨

  اتالموضوع: إزالة الشبهات عن اآليات واألحاديث المتشابه 
  ٣٠/٧/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :

  النتيجة  امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير نزال  علي دمحم شاوش    -٩٩

  الموضوع:اهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي
  ١٢/٨/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :

  النتيجة :امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مكان المناقشة :االكاديمة العليا للدراسات العلمية واإلنسانية في االنبار

  طالب الماجستير مجيد فرحان عيدان    -١٠٠
  الموضوع المغرب العربي عند قيام دولة االدارسة 

  ١٥/٨/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :



 ٢٠

  العليا للدراسات العلمية واإلنسانية في االنبار مكان المناقشة :االكاديمة
  النتيجة :جيد جدا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير وفاء عبدهللا حمد الطائي    -١٠١
  الموضوع مختصر وفيات االعيان البن خلكان

  ١٧/٩/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :
  :االكاديمة العليا للدراسات العلمية واإلنسانية في االنبار مكان المناقشة

  النتيجة جيد جدا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  عكاب حمد شهاب الطائي    -١٠٢

  الموضوع:االندلسيون والمغاربة وعالقتهم السياسية واالقتصادية                 
  ١٦/٩/٢٠٠٩اقشة :تاريخ المن

  مكان المناقشة :االكاديمة العليا للدراسات العلمية واإلنسانية في االنبار
  النتيجة جيد جدا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
  

  عبد المجيد عيد مطر    -١٠٣
  خالل كتاب نفح الطيب الموضوع:رحلة عرب المغرب واالندلس الى المشرق من

  ١٦/٩/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :
  مكان المناقشة :االكاديمة العليا للدراسات العلمية واإلنسانية في االنبار

  النتيجة :جيد جدا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير ياسر هنر عوني عقراوي    -١٠٤

مع الوسائل في شرح الشمائل تاليف المال علي القاري /دراسة الموضوع:ج 
  وتحقيق

  ٧/١١/٢٠٠٩تاريخ المناقشة : 
  النتيجة : امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير عبد الحق هنر عوني عقراوي    -١٠٥
تاليف المال علي القاري /دراسة  الموضوع:جمع الوسائل في شرح الشمائل

  وتحقيق
  ٧/١١/٢٠٠٩تاريخ المناقشة : 

  النتيجة : امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير منيب دمحم العقراوي    -١٠٦

الموضوع:جمع الوسائل في شرح الشمائل تاليف المال علي القاري /دراسة 
  وتحقيق

  ٧/١١/٢٠٠٩تاريخ المناقشة : 
  النتيجة : امتياز



 ٢١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير محمود عارف اسماعيل – ١٠٧
  الموضوع:رفع القدر في التوسل باهل بدر

  دراسة وتحقيق
  ٢٣/١١/٢٠٠٩تاريخ المناقشة :
  النتيجة : امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه ياسر دمحم البدري -  ١٠٨
  ابن حزم  الظاهري -الموضوع :رسالة الفضل والمفاضلة

  ١٤/١١/٢٠٠٩تاريخ المناقشة 
  النتيجة : امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه دمحم كطافة مشلوش ١٠٩
  الموضوع : السوق العسكري حتى معركة نهاوند 

  ٢٣/١٢/٢٠٠٩تاريخ المناقشة 
  النتيجة : امتياز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير هاشم عبد المحمدي ١١٠
  

  معارضة في الدولة االموية الموضوع :تاريخ حركة ال
  

  مكان المناقشة :االكاديمة العليا للدراسات العلمية واإلنسانية في االنبار
  ٢٩/١٢/٢٠٠٩تاريخ المناقشة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه عبدهللا الشمري  .١١١
   خيانة االمانة  الموضوع : 

  الكرادة -امعة سانت كرلمنت في بغداد ج
  ٢٣/١/٢٠١٠تاريخ المناقشة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  طالب الدكتوراه دمحمعزيز    .١١٢ 

  الموضوع : االمام دمحم الجواد عليه السالم 
  ١١/٢/٢٠١٠تاريخ المناقشة 

  النتيجة : امتياز 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دطالب الماجستير  عبد العزيز عبد الحمي    -١١٣

  الموضوع : امام المتكلمين في بالد ماوراء النهر الماتريدي
  ٢٠/٢/٢٠١٠تاريخ المناقشة 

  االكاديمية العلمية للدراسات االنسانية



 ٢٢

  النتيجة : امتياز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير  علي العذاري     -١١٤

  الموضوع : ظاهرة االحتكار في التاريخ االسالمي
  ١/٣/٢٠١٠تاريخ المناقشة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وشطالب الماجستير  كريم حر  - ١١٥
  األثر السياسي لوجود العرب في سمرقند
  ٢٠١٠االكاديمية العلمية للدراسات االنسانية  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الماجستير  ناجي حسن١١٦
  حنين بن اسحق
  ٢٠١٠ تاريخ المناقشة 

  المكان : معهد التاريخ العربي  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  فواز حسن المحيسن  طالب الدكتوراه - ١١٧

  الموضوع منهج ابن كثير ودوره في الحياة الثقافية  
  ٩/٣/٢٠١١ تاريخ المناقشة 

  المكان : معهد التاريخ العربي  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه مارد عبد الحسن الحسون - ١١٨
  الموضوع : قضاة بغداد خالل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي

  المكان : معهد التاريخ العربي 
  ٢٣/٤/٢٠١١: تاريخ المناقشة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شيخ ضاري الفياضطالب الدكتوراه علي ال - ١١٩

  الموضوع :اتحاف الرواة بمسلسل القضاة  البن الشلبي
  المكان : معهد التاريخ العربي 

  ٢٣/٤/٢٠١١ تاريخ المناقشة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير محسن رشك حمادي - ١٢٠

  يالموضوع نجد في القرن االول الهجر
  المكان : معهد التاريخ العربي 

  ٢٣/٥/٢٠١١التاريخ:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير هالل  سالم - ١٢١

  الموضوع ابن ابي اصيبعة منهجه وموارده
  المكان : معهد التاريخ العربي 



 ٢٣

  ٢٣/٦/٢٠١١التاريخ:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه اسعد الخزرجي ١٢٢
  منهج وموارد ابن الفوطي الحوادث الجامعة

  المكان : معهد التاريخ العربي 
  ١١/٧/٢٠١١التاريخ:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  غازي شندوخ حميد الساعدي١٢٣

  منهج وموارد االصبهاني في كتابه مقاتل الطالبين 
  : معهد التاريخ العربي  المكان

  ٢٠/٧/٢٠١١تاريخ المناقشة 
  
  
  

  طالب الماجستير صدام حمادي       -١٢٤
  الحياة الفكرية في شيراز 

  المكان : معهد التاريخ العربي 
  ٧/٩/٢٠١١التاريخ: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  لرحمن حسونطالب الدكتوراه عبد ا    -١٢٥
  تراجم اهل البيت عليهم السالم من خالل كتاب الوافي بالوفيات 

  ١٤/٩/٢٠١١تاريخ المناقشة    
  معهد التاريخ العربي المكان : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير علي زاير الشمري ١٢٦

  ١٨/٩/٢٠١١تاريخ المناقشة 
  الموضوع : القضاء في واسط في العصرين االموي والعباسي  تحت اشرافي

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  سلمان كاظم غركان     ١٢٧

  الموضوع :الصحاب رشيد الهجري
  تحت اشرافي

  ٢٧/٩/٢٠١١تاريخ المناقشة :
  : معهد التاريخ العربي  المكان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير  فراس زبون شلش  - ١٢٨
  الموضوع : الحياة االقتصادية في بالد الحجاز 

  ١٧/١٠/٢٠١١تاريخ المناقشة 
  المكان : معهد التاريخ العربي 



 ٢٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير  احمد لعيبي حسون  ١٢٩
  الموضوع :مورد ومنهج البدر الطالع بمحاسن البدر الطالع 

  ١٣/١١/٢٠١١تاريخ المناقشة 
  المكان : معهد التاريخ العربي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالبة الماجستير وسن السعيدي       ١٣٠
  مورد ومنهج االصفهاني  عن ال البيت 

  ١٣/١١/٢٠١١تاريخ المناقشة 
  المكان : معهد التاريخ العربي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  طالب دكتوراه  كاظم حميد شرهان          ١٣١

  عارض البينات البي غانم البغدادي الموضوع: مخطوطة ت 
  ١٦/١١/٢٠١١تاريخ المناقشة 

  المكان : معهد التاريخ العربي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  
  طالب دكتوراه  قيس عواد الكبيسي           ١٣٢

  الموضوع: موارد ونهج االزرقي في كتابه اخبار مكة  
  ٢١/١١/٢٠١١يخ المناقشة تار

  المكان : معهد التاريخ العربي 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               
  

  طالب الماجستير سعدون خليفة الفهداوي - ١٣٣
  الموضوع: العراق في معجم البلدان 

  ١١/١٢/٢٠١١تاريخ المناقشة 
  مكان : جامعة االنبارال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير صدام حسين عبود - ١٣٤
  الموضوع جندب بن سمرة 

  ٢٢/١٢/٢٠١١تاريخ المناقشة 
  المكان : معهد التاريخ العربي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  

  طالبة الماجستير سارة علي ياسين - ١٣٥
  الموضوع  الظاهر بيبرس سيرته وانجازاته

  ٢٤/١٢/٢٠١١تاريخ المناقشة  
  المكان : معهد التاريخ العربي 



 ٢٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
  

  يميطالب  الدكتوراه تركي مخلف الدل - ١٣٦
  الموضوع   القضاء في الدولة الزنكية 

  ٣١/١٢/٢٠١١تاريخ المناقشة  
  المكان : معهد التاريخ العربي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير معد بهلول خاجي  - ١٣٧
  الموضوع: عمران بن شاهين 

  ١٦/٢/٢٠١٢تاريخ المناقشة :
  ان : معهد التاريخ العربي  المك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتورا ه كاظم جواد كاظم - ١٣٨
  الموضوع:إخبار الدول واثأر األول للشيخ احمد بن سلمان القرماني 

  ٢٦/٢/٢٠١٢تاريخ المناقشة :
  المكان : معهد التاريخ العربي   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير علي عبدهللا عبد الحميد - ١٣٩
الموضوع:تلخيص اوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا للشيخ 

  الكرمي
  ٢٩/٢/٢٠١٢تاريخ المناقشة :

  المكان : معهد التاريخ العربي  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  زهير عبد زيد - ١٤٠

  دراسة وتحقيق –الموضوع الجوارح وعلم البيزرة 
    ٥/٤/٢٠١٢تاريخ المناقشة  

  المكان : معهد التاريخ العربي  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  فاتن إسماعيل منشد – ١٤١
ضوع منهج ألعاملي وموارده  في كتابه منية المريد في آداب  المفيد المو

  والمستفيد
    ١٠/٤/٢٠١٢تاريخ المناقشة  

  المكان : معهد التاريخ العربي  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير  علي نعيثل الغزي – ١٤٢

  تاريخية عند المتنبيالموضوع الرواية ال
    ١٢/٥/٢٠١٢تاريخ المناقشة  



 ٢٦

  المعهد العراقي للدراسات  العليا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالبة الماجستير  علياء مهدي القريشي  - ١٤٣

  الموضوع، القضاء والقضاة من خالل كتاب الخشني قضاة قرطبة 
     ١٤/٥/٢٠١٢اقشة    تاريخ المن

  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير  رفعت سوادي عبد - ١٤٤

  الموضوع علماء خرقة التصوف القادري
     ١٦/٥/٢٠١٢تاريخ المناقشة    
  ريخ العربي  للدراسات العليا  المكان : معهد التا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير  ياسين الزوبعي - ١٤٥
  هـ ) . ١١٤طالب الماجستير  مذهب عطاء ( ابن أبي رباح، ت 

     ٢٨/٥/٢٠١٢تاريخ المناقشة    
  ت العليا  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه دوبان يوسف - ١٤٦
  الموضوع دولة تدمر قبل اإلسالم   

    ٦/٦/٢٠١٢تاريخ المناقشة    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  ستيرعزيز صالح التميميطالب الماج - ١٤٧

  الموضوع :تحقيق مخطوطة سر االسرار في معرفة الجواهر واالحجار 
  ٢٨/٦/٢٠١١تاريخ المناقشة : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه : جاسم حسوني العقابي - ١٤٨
  الموضوع : االوائل عند الطبراني 

  ١٥/٧/٢٠١٢المناقشة :تاريخ 
  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير : ليث احمد لفته  - ١٤٩
الموضوع : الضمانات الدسنورية للحريات بين القانون الدستوري 

  والشرائع االسالمية 
  ١٥/٧/٢٠١٢المناقشة : تاريخ

  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



 ٢٧

  طالب الدكتوراه دمحم خاشع المعاضيدي - ١٥٠
  الموضوع :الفتاوى الشخصية عند الونسريشي

  ١٢/٧/٢٠١٢تاريخ المناقشة :
  التاريخ العربي  للدراسات العليا المكان : معهد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  طالب الدكتوراه قيس دمحم - ١٥١
  الموضوع: كتاب ابن وحشية الفالحة النبطية 

  ٢٨/٨/٢٠١٢تاريخ المناقشة : 
  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  طالبة الدكتوراه دعد عصام  ١٥٢
  االبتكارات الطبية في التراث العربي 

  ١٩/٩/٢٠١٢تاريخ المناقشة 
  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه جواد كاظم  - ١٥٣
  الجوانب المالية واالقتصادية  في كتاب المسند البي داود الطيالسي

  ١٩/٩/٢٠١٢تاريخ المناقشة 
  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  الماجستير سعد دمحم عباس الجميلي طالب    -١٥٤
  موارد عبد الرحمن ابن الجوزي ومنهجه في كتاب الحدائق

  ٣/١٠/٢٠١٢تاريخ المناقشة 
  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  حمادي طالب الدكتوراه شالل فياض    -١٥٥
  موارد ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق

  ٢٣/٩/٢٠١٢تاريخ المناقشة 
  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالبة الدكتوراه ساجدة محمود    -١٥٦
بن االثير في كتابه الكامل في الجوانب االجتماعية واالقتصادية عند ا 

  التاريخ
  ٣٠/٩/٢٠١٢تاريخ المناقشة 

  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير دمحم مخلف الجابري     -١٥٧



 ٢٨

  الزراعة والري عند العرب قبيل اإلسالم 
  ١٧/١٠/٢٠١٢تاريخ المناقشة 

  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه دمحم بخبت     -١٥٨
  المستوى المعاشي في العصر العباسي  

  ٧/١١/٢٠١٢تاريخ المناقشة 
  العربي  للدراسات العليا  المكان : معهد التاريخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير دمحم حسن موسى - ١٥٩
  الحياة االقتصادية واالجتماعية في اشبيلية  

  ١٤/١١/٢٠١٢تاريخ المناقشة 
  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه هشام عبد الكريم  ١٦٠
  القضاء والقضاة عند ابن الجوزي 

  ١٩/١١/٢٠١٢تاريخ المناقشة 
  المكان : معهد التاريخ العربي  للدراسات العليا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه احمد جاسم عطية الخز علي  - ١٦١
  الموضوع :النظام اإلداري والعسكري لدولة السالجقة  

  ٢٤/١٢/٢٠١٢تاريخ المناقشة :
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه حمود محسن اليعقوبي  - ١٦٢
تاريخية لضريح األمام علي بن أبي طالب وأثره الموضوع : الجذور ال

  في السياحة الدينية 
  ٣٠/١٢/٢٠١٢تاريخ المناقشة : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالبة الدكتوراه وفاء الزوبعي - ١٦٣
  مناقب العشرة المبشرين في الجنة من خالل كتاب الترمذي

  ٢١/١/٢٠١٣قشة :تاريخ المنا
  المكان : معهد التاريخ العربي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه محمود عارف ابراهيم  – ١٦٤
  هـ٤٩٠ -هـ٦٩٠الموضوع : جهاد العلماء المسلمين للصلبين 

  ٢٧/٢/٢٠١٣تاريخ المناقشة :
  لعربي المكان : معهد التاريخ ا



 ٢٩

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالبة  الدكتوراه ساجدة المقدادي  - ١٦٥

  الموضوع :  الجوانب االجتماعي واالقتصادي الابن كثير 
  ٢٧/٤/٢٠١٣تاريخ المناقشة :

  المكان : معهد التاريخ العربي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير  واثق رسول حسون - ١٦٦

  موارد بيت المال في اقليم خراسان  
  ١٦/٥/٢٠١٣تاريخ المناقشة :

  المكان : معهد التاريخ العربي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  يطالب الدكتوراه   حسن هاد.١٦٧

  االرث في القوانين العراقية القديمة واالسالمية 
  ١٦/٦/٢٠١٣تاريخ المناقشة :

  المكان : معهد التاريخ العربي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الماجستير ضياء جواد كاظم ١٦٨                  

  جزيرة العربامورد ومنهج الهمداني  في كتابه 
  ٢٤/٧/٢٠١٣تاريخ المناقشة : 

  المكان : معهد التاريخ العربي 
  النتيجة : امتياز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الماجستير نصار الجريا - ١٦٩
  نحو اسلمةالقانون الدولي

  ٤/٨/٢٠١٣تاريخ المناقشة :
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  صالح مهدي صالح .١٧٠

  منهج وموارد ابن المبارك في كتابه المستد
  ٥/٨/٢٠١٣تاريخ المناقشة :

  المكان : معهد التاريخ العربي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الدكتوراه  رائد العزاوي  - ١٧١

  قضاة الحروب الصليبية 
  ٢٩/١٢/٢٠١٣تاريخ المناقشة :

  المكان : معهد التاريخ العربي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ٣٠

  
  طالب الدكتوراه  عقيل سعدون سرهيد - ١٧٢

  ١٣٢ى سنة التعامالت التجارية في الدولة العربية حت
  ١/٢/٢٠١٤تاريخ المناقشة :

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مازن ساجت  -١٧٣ 

  اهل البيت في كتاب ابن عساكر 
  المعهد العراقي المكان :

  ٢٠١٤/ ٢تاريخ المناقشة /
    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  

  عبير نعمان       -١٧٤
  موقف الفكر االستشراقي  من التراث العربي اإلسالمي   

  ١٧/٢/٢٠١٤تاريخ المناقشة :
  المكان : معهد التاريخ العربي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ه  دمحم حبيب  خلف طالب الدكتورا - ١٧٥

  اوهام ابن ماكوال في كتابه تهذيب مستمر االوهام 
٢٠١٤/ ١٨/٢  

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الدكتوراه  علي المياح  - ١٧٦

  القضاة في كتاب ابن االثير 
  ٢٠١٤/  ٥/٣تاريخ المناقشة 

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الدكتوراه  عباس عالوي عبيس  - ١٧٧

 -١٣٢النشاط االقتصادي في المشرق االسالمي خالل العصر العباسي 
  هـ ٦٥٦

  ٢٠١٤/ ٢٢/٦تاريخ المناقشة                               
  المكان : معهد التاريخ العربي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالب الدكتوراه   احمد مرزة عبد الكريم  - ١٧٨
  موارد الزركشي  ومنهجه في كتابه النكت على ابن الصالح 

  ٢٠١٤/ ٢٥/٦تاريخ المناقشة                               
  المكان : معهد التاريخ العربي



 ٣١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

  
  طالب الماجستير باسم دمحم حسون       -  ١٧٩              

  موارد ابن دواد الصيرفي ومنهجه في كتابه انباء الهصر بابناء العصر                 
  ٢٠١/ ٦/٨تاريخ المناقشة                 

  مكان : معهد التاريخ العربي                 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طالب الدكتوراه لمى سعد هللا   ١٨٠                      
  موارد ابن سالم في كتابه االموال                 

  ١١/٢٠١٤/ ٢٤تاريخ المناقشه                 
  المكان معهد التاريخ               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

  
  

  طالب الدكتوراه خالد عباس      .١٨١     
    افظ شمس الدين المنهل العذب الروي في ترجمة قطب األولياء النووي/ لإلمام الح    

  هـ)٩٠٢السخاوي (ت،
  ٢٠١٤/ ١٢/ ١٨تاريخ المناقشة 

    المكان : معهد التاريخ العربي      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

  
  طالب الماجستير صدام جايد          ١٨٢

  ي الستظرف من كل فن مستظرفالجوانب االقتصادية في كتاب االبشيه
  ٢٠١٤/ ١٢/ ٢٨تاريخ المناقشة 

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

  
  طالب الماجستير دمحم حسين محمود ١٨٣

للنويري المتوفى التنظيمات العسكرية من خالل كتاب نهاية االرب في فنون االدب 
  م١٣٣٣هـ/٧٣٣

    المكان : معهد التاريخ العربي
  ٢٠١٥/ ١/ ٧تاريخ المناقشة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  طالبة  الدكتوراه ايمان دمحم نجم الطائي  - ١٨٤
  شهداء معركة اليرموك 

  ٢٠١٥/ ٢/ ١٨تاريخ المناقشة  
  عهد التاريخ العربالمكان : م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالب الدكتوراه دمحم عواد  - ١٨٥

  الموضوع :كراء  االرض في عهد الخالفة الراشدة 
  ٢٠١٥/ ٣/ ٢٦تاريخ المناقشة  
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  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  طالب الماجستير قيس غالب جاسم التميمي - ١٨٦
  الموضوع: موارد ابن دقماق  ومنهجه في كتابه االنتصار لواسطة عقد االمصار

  ٢٠١٥/ ٤/  ٢٧تاريخ المناقشة  :
  المكان : معهد التاريخ العربي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  طالب الماجستير دمحم علي خليل الدليمي – ١٨٧
  ، شرح الزيارة الجامعة الكبيرةالموضوع : موارد ومنهج الشيخ االحسائي في كتابه 

  ٢٠١٥/ ٥/  ٤تاريخ المناقشة  
  المكان : معهد التاريخ العربي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  طالب الماجستير دمحم عبد الحسين جاسم – ١٨٨
م) ومنهجه في كتابه ١٤٥٠هـ/٨٥٤الموضوع : موارد ومنهج االبشيهي المتوفى (

  المستظرف في كل فن مستظرف
  ٢٠١٥/ ٥/  ١٨تاريخ المناقشة  

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  طالب الدكتوراه احمد هادي علي الياسري – ١٨٩
  الموضوع : اإلشارة إلى محاسن التجارة  للدمشقي دراسة وتحقيق 
                                                                                                                 ٢٠١٥/ ٧/  ٦تاريخ المناقشة  :  

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  طالبة الماجستير مروة الرديني – ١٩٠
  الموضوع :منهج وموارد الثعالبي في كتابه ثمار القلوب

  ٢٠١٥/ ٨/  ٥تاريخ المناقشة  :
  معهد التاريخ العربي المكان :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  طالبة الماجستير سامر ناصر عبد خلف  - ١٩١
  الموضوع : أبنية القصور في العصر العباسي في العراق

  ٢٠١٥/ ١١/ ١١تاريخ المناقشة   :
  المكان : معهد التاريخ العربي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  طالبة الماجستير امجد كاظم                        -١٩٢

  الجوانب المالية واالقتصادية في كتاب  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  اياد ياسين خلف- ١٩٣
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  ي كتابه حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واالقرانموارد ابن الحمصي ومنهجه ف
  ٢٠١٦/ ٢/ ٢١تاريخ المناقشة   :

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  عبد القادر عبطان عباس                        -١٩٤
هـ) دراسة ١٠١٤يف مال عي بن سلطان القارئ(ت،زيارة القبر المكرم والمحل المعظم تال

  وتحقيق
  ٢٠١٦/ ٣/ ٩تاريخ المناقشة   

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  عامر مجيد جودة                  -١٩٥
الحسين بن علي عليهما السالم م عن االمام ١١٧٥هـ/٥٧١موارد ابن عساكر المتوفى 

  ومنهجه في كتابه تاريخ دمشق الكبير
  ٢٠١٦/ ٣/ ١٤تاريخ المناقشة    

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . حاتم انغيمش الزوبعي١٩٦

المشهورة بالجامع األزهر لمؤلفها حسن  تحقيق مخطوطة (الروض األنضر في مبادئ الفنون
  زغلول الزرقاني 

  ٢٠١٦/ ٤/ ٢٦تاريخ المناقشة    
  المكان : معهد التاريخ العربي

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . صباح كامل متعب ١٩٧
جه في كتابه بهجة م ومنه١٤٧٨هـ/٨٩٣مزارد يحيى بن ابي بكر العامري المتوفي 

  المحافل وبغية االماثل  في تلخيص السير والمعجزات والشمائل 
  ٢٠١٦/ ٥/ ٢٣تاريخ المناقشة 

  المكان : معهد التاريخ العربي
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ماجد حسون عباس ١٩٨

  ٢٠١٦/ ٩/ ٢٦تاريخ المناقشة    
  نب االقتصادية  والمالية قي كتاب  مجمع الزوائد للهيثميالجوا

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . علي  زاير واعي ١٩٩
م)ومنهجه  في كتابه ١٠٢٧هـ/٤١٨موارد ابي القاسم هبة هللا بن الحسن االلكائي المتوفى(

  مات اولياء هللا عزوجلكرا
  ٢٤/١٠/٢٠١٦تاريخ المناقشة    

  المكان : معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ص٢٠٠ م د ح   . صالح م



 ٣٤

ي (ت  مي ال ل عل ال للعال دمحم ب ع ال ة ذ الل والفه في اص ا ح  ش
ق هـ)٩٣٠،   دراسة وت

ي خ الع ار ان : معه ال   ال
ة     اق خ ال   ٢٨/١٢/٢٠١٦تار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ع علي ٢٠١ ل    . رس
خ االسالمي  ار اووس ودوره  في ال   ال 

ة  اق خ ال   ٢٠١٧/  ١/ ١٨تار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  طالب الدكتوراه :احمد سالم صالح .٢٠٢

  السادة االشراف  في الحجاز اابان الحكم االيوبي  اللملوكي 
  المكان : معهد التاريخ العربي

  ٦/٢/٢٠١٧تاريخ المناقشة    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  طالب الماجستير جميل غركان نعاس  - ٢٠٣

  الموضوع:موارد التميمي ومنهجه في كتابه تنقيح العقول 
  ٢٠١٧/ ٣/ ١٣تاريخ المناقشه:

  المكان معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  . طالب الماجستير:طاهر عبد االمير طاهر٢٠٤

  الموضوع : موارد ابن حبيش ومنهجه في كتابه الغزوات 
  ٢٠١٧/ ٥/ ١٠تاريخ المناقشه:

  المكان معهد التاريخ العربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عل ٢٠٥ ر هاد م اج : ح ال ال  .  
عاص  ة في الف االسالمي ال ع : االن ض     ال

ة : اق خ ال    ٢٠١٧/ ١٠/ ٤تار
ة  م االسالم ة العل ل ان :    ال

اني ر ل ح ال ف:أ.د خل   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
وخ  ٢٠٦ راه غاز ش   ال ال

ه اء عل ه ة ال ه فا ا ر في  اب اك ال ارد ال هج وم ع : م ض الم ال   ا ال



 ٣٥

ي  خ الع ار ان معه ال   ال
خ  ار   ٢٠١٨/  ٣/  ٨ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ان ٢٠٧ ام دمحم عل راه  اث ج ال ال .  

الني (ت، ة للق ا ال ا وات وال ع: الغ ض اه ١٥١٧ه/ ٩٢٣ال ه ال ا م) في 
ا ة  ن ة الل ح ال   ل

ة  اق خ ال   ٢٠١٨/ ٤/ ٢٥تار
ي  خ الع ار ان معه ال   ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
ن ٢٠٨ ا ح راه   حارث  ال ال  .  

اجي  ار ل ب ح ال اس االخ ار في م هة االخ ة ن ق م ع: ت ض ال
  ه٨٥٩

ة:تا اق خ ال   ٢٠١٨/ ٥/  ٢ر
ي  خ الع ار ان معه ال   ال

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ي٢٠٩ ل ل ال راه   دمحم علي خل ال ال  .  

ى عام  امة ح ات اله ع: م اهل ال م ال ض   م١٢٥٨ه/٦٥٦ال
ة: اق خ ال   ٢٠١٨/ ٦/  ٦تار

ي  خ الع ار ان معه ال   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ا ٢١٠ راه  ام هاد  ال ال  .  

سي خ ال ة ع ال ال ة وال اد ان االق ع: ال ض   ال
ة:  اق خ ال   ٢٠١٨/  ٧/ ٥تار

ي  خ الع ار ان معه ال   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



 ٣٦

ر ح ٢١١ اس ع الغف راه    ال ال  .  
ان ب عفان (رض) فة ع ل عه ال ق الع ال  ع: ال ض   ال

ة:  اق خ ال   ٢٠١٨/ ١١/ ٢٨تار
ي  خ الع ار ان معه ال   ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
رجي .٢١٢ ان ال ام دمحم عل راه  اث ج   ال ال

الني( ة للق ا ال وات واس ع: الغ ض   م)١٥١٧ه/٩٢٣ال
ة:  اق خ ال   ٢٠١٨/ ١١/ ٢٦تار

ي  خ الع ار ان معه ال   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
نان٢١٣ ع ع راه راح صع اب ال  .  

ق  جه ع ال ل هللا ف ه ع ع: االمام ال ض ة  –ال   دراسة نق
ة:  اق خ ال   ٢٠١٩/ ١/ ٢تار

ان ة ال م اإلسالم ة العل ل  :  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
اج : . ٢١٤ ة ال ل ح عال اع    اس

ع   ض ي ال شاد للهاش ل ال اب اإلرشاد في س ة في  ال ة وال اد ان االق (( ال
  )م١٠٣٦هـ/ ٤٢٨(ت، 

ة:  اق خ ال   ٢٠١٩/ ١/  ٢٤تار
ي  خ الع ار ان معه ال   ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
اج٢١٥ ة ال ال وة عالء ع ال  .     :م

ع   ض ق  (( ال ء الى ال اة العامة م ال ة في ال نا ة غ ل دور فقهاء م
  م)١٤٩٢- ١٢٣٧ه/ ٨٩٧- ٦٣٥(

ة:  اق خ ال   ٢٠١٩/ ٥/  ٢٣تار
ي  خ الع ار ان معه ال   ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ٣٧

  
ادا - ٢١٦ ال ع علي  ل ل  راه رس   ل ال

فه ة ت ه العل ان اته م اد ح غ الني ق  ع: ع القادر ال ض   ال
ة:  اق خ ال   ٢٠١٩/ ٧/  ١٨تار

ي  خ الع ار ان معه ال   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٧ - : اج ة ال اءال ي أس   ال
ائي(ت،  ارد ال ع:م ض م علي ٣٠٣ال ائ ام ال ه خ ا ه في  ه ه)  وم
الم  ه ال ال عل   ب ابي 

ة:  اق خ ال   ٢٠١٩/ ٧/  ٢٩تار
ي  خ الع ار ان معه ال   ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الل س٢١٨ راه  ال ال ان .    ل

ي ل للعل ل اب االن ال اة العامة م خالل  اة على ال ع : دراسة اث الق ض   ال
ة:  اق خ ال   ٢٠١٩/ ٩/  ٣٠تار

ي  خ الع ار ان معه ال   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را٢١٩ ة ال ال ار علي  ه.    صاب س
ع : ض ء الف اإلسالمي  ال اثة في ض ع ال اثة وما  ه ال لل   ال

ة:  اق خ ال   ٢٠١٩/ ١٠/ ٥تار
ان ة قاعة أل ال ال م اإلسالم ة العل ل  :  

فا  اني م ر ل ال   أ.د خل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را. ٢٢٠ ة ال اض دمحم هال ن ت    م
اذج عاص رؤ ون و في الف االسالمي ال ح وع ال ع: ال ض   ال

ة:  اق خ ال   ٢٠١٩/ ١٠/ ٧تار
ان ة قاعة أل ال ال م اإلسالم ة العل ل  :  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راه ال. ٢٢١ اه : ال   اه ع االم 



 ٣٨

ة ع ب ع الع على ا ه س ا ه في  ه هللا ب ع ال  وم ارد ع ع: م ض ل
ه  ا   مارواه مال ب ان واص

ة:  اق خ ال   ٢٠١٩/ ١١/ ٢٠تار
ي  خ الع ار ان معه ال   ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء زه ع ال٢٢٢ اجة . عل    ال
ة  فه الى نها ه ال ي ة م (ت م ارة االسالم فه في ال ع: اث م ال ض ال

ة ) اس ولة ال   ال
ة: اق خ ال   ٢٠١٩/ ١١/ ٢٥ تار

ي  خ الع ار ان معه ال   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
د ح٢٢٣   . هاش سع

ا جاجي(ت،م اء٩٤٩ه/ ٣٣٧رد اب القاس ال ال العل ه م ا ه في  ه   م)وم
ة: اق خ ال   ٢٠١٩/ ١٢/ ٣تار

ي  خ الع ار ان معه ال   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
س .٢٢٤ اء ال راه ض  ال ال

ه ال ا ارد ال في  ع: م ض ة ال   اعي وال
ة: اق خ ال   ٢٠١٩/ ١٢/ ١٦تار

ي  خ الع ار ان معه ال   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
م .٢٢٥ راه: فاضل خلف    ال ال

ة  او ان ال ولة في االد م ال ع:مفه ض   ال
ة اق خ ال   ٢٠٢٠/ ٣/ ٤:تار

ان ة العال ل ة:  م اإلسالم اد  -ل غ   جامعة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ه العالق٢٢٧ راه سع م ال ال  .  



 ٣٩

ل ال  ه نفح ال م غ االن ا ق في  ة ع ال ان الع ع:ال ض ال
) ي ال ان ال ها ل   م )١٦٣١ه/١٠٤٢وذ وز

ةتار  اق   ٢٠٢٠/ ٤/ ١٨:خ ال
ي  خ الع ار ان معه ال   ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي  ٢٢٨ ام  علي لع اج ص   ال ال
ار  ه العف واالع ا قام ال و ع : اب ال ض   ال

ة: اق خ ال   ٢٠٢٠/ ٧/ ٢٢تار
خ ال ار ان معه ال يال   ع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  حيدر حسن كطافة  الياسري - ٢٢٩

ه  ن دراسة تار ال ال الت في أح ل في دراسة ال ب وال اف الع غ   دور ال
سة ق الء ال ه في جامعه  ه ال ل خ  ار   ق ال

ة: اق خ ال   ٤/٢٠٢٠/ ٢٢تار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راه  م سع م- ٢٣٠   ال ال
ع :  ض عاص ال دمحم دمحم صادق اال اسي اإلسالمي ال ادة في الف ال ل

ذجا) ر ان   ال
ة: اق خ ال   ٨/٢٠٢٠/ ١٠تار

اد غ ة جامعة  م االسالم ة العل ان :كل   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ر خل ٢٣١ راه ثام ب ال ال  .  

ع : ض خ االسالمي ال ار ار في ال ه ودورها الف وال اس اص ال   الع
ة: اق خ ال   ٢٠٢٠/ ٩/  ١٧ تار

ف  ة وال ام اعة ال ل م ال قع    على ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر  غال ال - ٢٣٢   ال ال
وات  واء وال ات وال صع في ال وال ه ال ا ارد اب االث و هج وم ع : م ض   ال

  ٢٠٢٠/ ٩/  ٢١ تاريخ المناقشة:
  على الموقع كوكل ميت الساعة الخامسة والنصف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ٤٠

  

ه ٢٣٣ ا ح راه ح اب ال ال  .  
ي  اج ال ه س ا ه   ه ي وم ارد اب الع ع :م ض ي ال ل ال   في س

ة: اق خ ال   ٢٠٢٠/ ١٠/  ٢١ تار
ف  ة وال ام اعة ال ل م ال قع    على ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ار ج الل٢٣٤ اج ع ال ال ال  .  

ة   اث ة وال ان ارات العل اجهة ال عاص في م ع ازمة الف االسالمي  ال ض ال
ة   ة نق ل ل   دراسة ت

ة: اق خ ال   ٢٠٢٠/ ١٢/  ١٥ تار
ة د خ م االسالم ة العل ل ان  فال ل ال   ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
اج رح م وداعة ٢٣٥ ال ال  .  

ار  ع: م ض يل ( دال اهات ١٣٦١ه/٧٦٣ابي ال ب اله ه ف ا ه في  ه م)وم
ار واالشعار ات االخ ار وم   االس

ة: اق خ ال   ٢٠٢٠/ ١٢/  ٣٠ تار
  وقع كوكل ميت الساعة الخامسة والنصف على الم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

اج .٢٣٦ ة ال ان رزاق دمحم علي ال   ج

اش  ةاإلمام الموضوع: ة الع ال ى نها فة ح ة في م ال ا وال
  م)٦٦٠ه/٤٠(

ة: اق خ ال   ٢٠٢٠/ ١٢/  ٢٩ تار
ف على ال ة وال ام اعة ال ل م ال   قع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان غ  ٢٣٧ راه ع ع   ال ال
ان ع: ال ض اد  ال ة في االق ال ائ ال ات والف ا ود وال ة لل اد االق

  االسالمي
ة: اق خ ال   ٢٠٢١/  ١/  ٢٦ تار

ا ة ال ا امعة الع ة ال م االسالم ة العل ل   ن 



 ٤١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر٢٣٨ اح ح م اج ص ال ال  .  
ع: الف ض ذجا) ال اق ان ة (الع اع ب ال اجهة ال   االسالمي في م

ة  اق خ ال   ٢٠٢١/ ٥/  ٢٥تار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

د اح  .٢٣٩ ام سع اج ع   ال ال
اد   غ خ  اب تار ة في  ع: اعالم وفقهاء االمام ض   ال

ة : اق خ ال   ٢٠٢١/  ٣/  ١٠تار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

راه ٢٤٠ ة ال اء  وهاب  ال   ن
ء الف االسالمي  ا في ض ه اه قاء وم عادة وال اب ال ع: اس ض   ال

ة : اق خ ال   ٣/٢٠٢١/ ٣تار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  
  

  التي شاركت فيهاالعربية والعاملية  املؤمترات والندوات العلمية     -سادسا 

  
  .١٩٩٨الندوة العالمية للبطل العربي خالد بن الوليد، سوريا/ حمص،      .١
  ١٩٩٩الندوة العربية للحروب الصليبية، جامعة اليرموك/ األردن،      .٢
  .٢٠٠٠الندوة العالمية لتاريخ العلوم عند العرب، االمارت العربية المتحدة،      .٣
  ٢٠٠٠ية/ األردن، الندوة العربية للصناعات في الحضارة العرب     .٤
  .٢٠٠١الندوة العالمية لمؤتمر العالقات اآلسيوية، الجامعة األردنية/ عمان،      .٥
  .  ٢٠٠٢مؤتمر تاريخ الرياضيات / مراكش، المغرب،      .٦
  . ٢٠٠٢مؤتمر العلوم والتكنولوجيا / اإلمارات العربية المتحدة،      .٧
  . ٢٠٠٢مؤتمر االثاريين العرب / القاهرة،      .٨
  . ٢٠٠٢مؤتمر تاريخ العلوم عند العرب / حمص، سوريا،      .٩

  . ٢٠٠٢مؤتمر الجمعية األردنية / األردن، اربد،                         .١٠
  . ٢٠٠٣مؤتمر االثاريين العرب / القاهرة،                         .١١
  ٢٠٠٢مؤتمر احتفاالت الجزائر عام                         .١٢
  ٢٠٠٤ندوة المخطوطات / اإلسكندرية                         .١٣
  م ٢٠٠٤مؤتمر بادية األمارات /                        .١٤



 ٤٢

  ٢٠٠٥ندوة الخليج الفارسي / طهران                         .١٥
  ٢٠٠٦مؤتمر التعليم االلكتروني / البحرين / نيسان                         .١٦
  ٢٠٠٦مؤتمر الجودة   / البحرين /حزيران /                        .١٧

  ٢٠٠٧مؤتمر الرسول األعظم (ص) طهران / إيران /  -١٨  
  ٢٠٠٧ندوة مدن المعرفة، ماليزيا / تموز /  -١٩
  ٢٠٠٧مؤتمر التعليم العالي /البحرين / -٢٠
  ٢٠٠٧ندوة  الفاطمية  في المغرب ومصر/ تشرين األول/ اوغندة -٢١

السباب صحيه  مؤتمر التعليم العالي /الظهران /السعودية لم يتمكن الباحث الحضور  - ٢٢
  م ٢٠٠٨

   موتمر اللغة العربية لغير الناطقين بها في السعودية  ٢٣
وفد مركز إحياء التراث الى جامعة فرونش الروسية لتوقيع اتفاقية التعاون العلمي  ٢٤

  ١١/٢٠٠٩والثقافي شهر 
المعهد الدولي للفكر اإلسالمي والحضارة  –زائر في الجامعة اإلسالمية  شارك كاألستاذ -٢٥

وألقى عدو محاضرات في العهد وفي  ١/٥/٢٠١٠إلى  ٢٠١٠م١/٤في ماليزيا للفترة من 
  قسم الشريعة  –الجامعة اإلسالمية في ماليزيا 

  جنوب روسيا  فرونشجامعة   رئيس وفد العراق لنصب مسالة حمورابي في  -٢٦
٢٦/١٠/٢٠١٠   

 ٧ -٥حضر مؤتمر تاريخ العلوم عند العرب في معهد حلب سوريا للفترة من    -٢٧
/١٢/٢٠١٠  

 - ٧الندوة العالمية  الثقافة الشعبية   بين تحديات العولمة في البحرين للفترة من   ٢٨ 
١١/٢٠١٢/ ٩  

  يف العراق  املؤمترات والندوات العلمية  سابعا :

  ٢٠١٢النجف االشرف  شباط  - بين الحوزة والجامعةالمؤتمر الثالث للوحدة    -١
لغرض عقد ندوتين في جامعة اربيل واخرى في  ٥/٥/٢٠١٢زيارة اقليم كردستان     -٢

  وزارة الثقافة 
 ٩ - ٧الندوة العالمية  الثقافة الشعبية   بين تحديات العولمة في البحرين للفترة من    -٣

/١١/٢٠١٢  
  ١١/١١/٢٠١٢النجف االشرف يوم  الندوة العالمية للغدير في   -٤
  ١٧/٢٠١٣ندوة صيانة المخطوطات في كلية التربية للبنات    ٥
  ١٩/٣/٢٠١٣ندوة جمعية البيئة  الوراثية    -٦
 ٤/ ٧ندوة اإلرهاب االلكتروني األساليب والمعالجات  ، مركز الدراسات التربوية    -٧

/٢٠١٥  
 ١٤٠٠هـ بمناسبة مرور  ١٤٣٦شوال  ٥مشاركته في مهرجان السفير الخامس    -٨

  سنة على اتخاذ األمام علي عليه السالم الكوفة عاصمة له في النجف االشرف
تقيم بحث دور االسالم في بناء الحضارة بموجب كتاب  مجلة العلوم االسالمية    -٩           

  ٢٠١٦/ ١/ ٢٦في  ٥٥المرقم 

ة ا.١٠             ل اد ع ل ت ال ا ت   ال ق ف  ة الع ة تف ب م االسالم لعل
عاص  لإلسالم ار  ال  ٢٠١٧/ ٣/ ١٤ال



 ٤٣

الم في  .١١ ه ال ة االمام ال عل ع ولي لالر ت ال ة في ال ار ال
ة  ع ان ال ة ع اض سة  ق ة ال ة ال الء في الع ة  اف م

ة خالل  م  ١٠٠االرع ة ي ار   ٢٠١٧/ ١٠/  ١٤عام دراسة ح
  

ب   .١٢ رخ الع اد ال ها  ، ات ان ات وص ق ال هج ت وة م  ٤/ ٢٧ن
ة ٢٠١٧/ ي  شهادة تق
اث ..١٣ اء ال ة م م اح ي ل على شهادة تق هح ار وة   ل في ن

ن  ة في   ٢٩/١١/٢٠١٧الع ار اع وال  في الع مقاالت لل اإلب
اق ( في الع    هـ)٢٦٠- ه١٩٤ل ب إس

ع ام .١٤ ا ل ق اه  ان وال ار االد اني ع ح ي ال ت العل ال
ق ضا ع دراسة   ٢٠١٨/  ١٥/٣وم ان ع االمام ال ار االد شار ب ح

ضاع ات االمام ال اض نادقة  في م اه االخ وال اب ال  واص
  
ب .١٥ خ الع اد ال ولي الت ت ال ة في ال ار عق في ال / ٣/ ٢٠ال

انه ٢٠١٨ ع ال ب ع ي ودوره في ال م ال ي امح ال   ال
  
ب .١٦ رخ الع اد ال اته ات قاته ومعال ات مع ق ال وة ت  ٤/ ١٩ن

ان ال  ٢٠١٨ ة ع ي خ شهادة تق الغ وال وال في ال
خ ات ال  دراسة في اخال

  
ت ا .١٧ ة في ال ار ة جامعة ال م اإلسالم ة العل ل ال ع في  ي ال لعل

رسة  اد ال غ ة في  ة اإلسالم ارة الع اد م خالل  م معال ال غ
ة في   ٢٠١٩/ ٣/ ١٣ - ١٢ال

  
ع في  .١٨ ارة األر اني ل ولي ال ت ال ة في ال ار ل م / ١٠/ ١٨ق

ع ٢٠١٨ ارة االر ي لل ع العال الم ب ع ال ه ال  ة لإلمام ال عل
  
اني  .١٩ ه ر دمحم جاس ال اذ ال ل االس ة م ق ل على اجازة عل ال

خ  ار  ٢٠١٨/ ١١/ ٢٦ب
  



 ٤٤

ة  .٢٠ ار ة شهادة م ل في ال اث ال اع في ال ة ع ال اض في القاء م
ذجا   ٢٠١٨/ ١٢/ ١٥ان

  
ة  .٢١ ار ة الشهادة م ة ال ة ال وة العل / ١٢/ ٦فة في م خالل ال

٢٠١٨ 
  
ة  .٢٢ م ة  ال ر ل  ال ة في ورشة الع ار ة م خالل ال ار شهادة م

ي  ت العل ي ا على هام ال ات وال ارة ال ة ل فل رؤ ة لل العقل
ة في  ة االساس ة ال ل ك   ٢/٢٠١٩/ ١٢االول في جامعة ده

  
الم) ا .٢٣ ها ال اء( عل ه ت ال ة في م ار ل م اني م خالل ق ولي ال ل

ة في  وني االخ على االس ال االل ن ووسائل االت / ١ اث االن
٢٠١٩/  ٣ 

  
اد م  .٢٤ غ ب في  رخ الع اد ال ولي الت ت ال ة في ال ار شهادة م

امح ع اهل ال وال انعق م ال س اكة في ال ال في  خالل ال
٢٠١٩/ ٤/ ١١  

  
ت  .٢٥ ة م م اإلسالم ة العل ان  م معال  ٢٠١٩ل ع ساه ب  

ة  رسة ال ة  ال ارة اإلسالم   ال
م      ٢٠١٩/  ٣/ ١١ي
ان  اث ٢٦ ع اه    ق ب ال ي لل ع العال ولي لل ت ال . ال

ة  وني االخ على االس اصل  االل ن ووسائل ال   االن
م   الء ٢٠١٩/ ٣/ ١ي   في 
  
  
  
  
  
  

  البحوث املنشورة والكتب   - ثامنا
  



 ٤٥

  عنوان البحث  ت

 

 السنة العدد جهة النشر

  
١ 

  العالقات االقتصادية يف 

  احلروب

  الصليبية

 

مؤمتر بالد الشام يف فرتة 
الصراع اإلسالمي اإلفرجني 

  هـ٦٩٠ـ٤٩١

  ٢٠٠دمشق /

 ٢٠٠سنة  مؤمتر 

٢   
العالقات اإلقطاعية يف احلروب 

 بية                                   الصلي

أيلول / تشرين األول  ٦ جملة صدى التاريخ 
٢٠٠٠ 

  
٣  

  
  
 

االصالة املعمارية لتصميم املساكن يف 
 املدينة اإلسالمية  

الندوة العاملية السابعة لتاريخ 
العلوم عند العرب نوفمرب  

 ٢٠٠٠مركز زايد للرتاث 
  مدينة العني 

 ملتحدة  األمارات العربية ا

 ٢٠٠سنة ندوة 

٤  

  
 

من الرتاث املعماري يف املدينة 
  اإلسالمية 

 

 ٢٠٠١سنة  كتاب  بغدا د

  بيت احلكمة وحرية العمل املهين  ٥

 

لد األول  ٢٠٠١ مؤمتر  بيت احلكمة /ا

٦   
 

حبوث ألقيت يف املؤمتر  
الثالث /اجلمعية األردنية 

 لتاريخ العلوم / عمان األردن 

 ٢٠٠١ مؤمتر 

  
٧  

 

 ٢٠٠١أكتوبر  ٣٥ جملة تراث األمارات  البار جيل يف الرتاث العريب 

  
٨  

 

 ٢٠٠١ديسمرب  ٣٧ جملة تراث األمارات  املشربيات اليمنية

 ٢٠٠١ابريل  ٢٩ جملة تراث األمارات صور اآلسيويني يف كتب الرتاث  ٩

تطور اإلقطاع العسكري وانتقاله وإثره  ١٠
 يف بالد الشام 

لدويل السادس لتاريخ املؤمتر ا
  بالد الشام 

  جامعة دمشق 

 

 ٢٠٠١نوفمرب مؤمتر 



 ٤٦

   صور االسيوين  ١١
 جملة الرافد 

 ٢٠٠١ ٥٢العدد 

  جملة العلوم االجتماعية  التجارة العربية مع الصني  ١٢

 

٢٠٠١ ٢١ 

العالقات اإلقطاعية يف احلروب  ١٣
 الصليبية 

 ٢٠٠١ ٢٢ جملة العلوم االجتماعية

 ٢٠٠١ ٢٢ جملة العلوم االجتماعية ف لنا الرحالة الطعام كيف وص ١٤

١٥  

 

  
 عمارة املساكن يف الرتاث

  جملة الرافد

 

 ٦٢  

 

  
 ٢٠٠٢نوفمرب

  نداءت الباعة اجلائلني  يف العراق  ١٦

 

 ٢٠٠٢مايو  ٤٢ جملة تراث األمارات

ت يف تراثنا العريب  ١٧  ٢٠٠٢سبتمرب  ٤٦ جملة تراث األمارات القيسار

١٨   
  الشناشيل والبادكري  يف تراثنا 

  
 املعماري اإلسالمي  

  
 جملة أفاق الثقافة والرتاث  

  
٣٨  

 

  
  
 ٢٠٠٢متوز 

١٨   
 الشناشيل البغدادية 

 ٢٠٠٢سبتمرب  ٤٦ جملة تراث األمارات

السرداب ووسائل التربيد    يف  تراثنا  ١٩
  العريب املسكن العريب 

 

  
  جملة تراث األمارات    

 

  ٢٠٠٢ سبتمرب  ٤٦ 

٢٠   
  املدخل املنكسر يف البيت العريب

  
 

 ٢٠٠٢سبتمرب  ٤٦ جملة تراث األمارات

  
٢١  

  
  
 

 ٢٠٠٢   بغداد  صور اآلسيويني يف كتب الرتاث العريب 



 ٤٧

٢٢  

  
 

املوقف القومي للشعب العراقي جتاه  
 الثورة اجلزائرية  

 ٢٠٠٢   بغداد 

  
٢٣  

 

الدين اإلسالمي والعالقات العربية 
 مية اإلسال

 ٢٠٠٢ ٦٤ جملة الرافد 

  
٢٤  

 

مشاهدات وانطباعات   الرحالة العرب 
 عن  الصني 

 ٢٠٠٢ ٥٣ جملة الرافد 

  دراسات يف التاريخ االقتصادي  ٢٥

  
 

 ٢٠٠٣ كتاب  بغداد 

املظاهر االقتصادية و احلضارية كما  ٢٦
 يرويها الرحالة العرب  

 ٢٠٠٣ كتاب  بغداد 

ن انطباعات الرحالة عن ا ٢٧   ليا

  
  
  
  
 

  
 الرافد 

 ٢٠٠٣مارس  ٦٧

الصناعات يف اخلليج العريب من خالل    ٢٨
  كتب الرحالة 

  
 

لة العلوم  االجتماعية   ٢٠٠٤ ٣٦ ا

٢٩   
اثر التجار العباسيني  يف الوضع 

  السياسي 

  
 

لة العلوم  االجتماعية  ٢٠٠٤ ٣٨ ا

  سوق عكاظ يف الرتاث العريب   ٣٠

  
 

لة العلوم  اال  ٢٠٠٤ ٣٩ جتماعيةا

٣١   
  

الظواهر االجتماعية اليت نشاءة بعد 
  احتالل العراق 

 

ندوة اخلليج الفارسي الدولية 
 اخلامسة / طهران  

 ٢٠٠٥آذار / ندوة 



 ٤٨

٣٢   
الفوائد املنتقاة يف طباق مساع  

  املخطوطات املوقعة  

 

منشور  املؤمتر الدويل 
للمخطوطات يف االسكتدرية 

٢٠٠٥ 

  
  
  
 

٢٠٠٥ 

منشور يف مركز املخطوطات /  فقه العمارة اإلسالمية       ٣٣
 الكويت  

  
  
  
  
 

٢٠٠٥ 

  اإلسالم يف أفريقيا الشرقية      ٣٤

 

   جملة منار اإلسالم
  
 

  
٢٠٠٥  

 
ختطيط املستشفيات يف املدينة  ٣٥

 اإلسالمية

    جملة املدينة العربية  الكويت
  
  
 

   ٥٥العدد ألماراتجملة تراث ا انطباعات الرحالة عن روسيا ٣٧
٢٠٠٦  

 
ختطيط اخلدمات العامة يف املدينة   ٣٨

  اإلسالمية 

 

    جملة املدينة العربية  الكويت
  
 

  مشروعية احلوار يف القران الكرمي     ٣٩

 

   كتاب    
٢٠٠٦  

 
    منشور يف جملة تراث األمارات   قلعة اربيل ٤٠

٢٠٠٤  

 
٤١   

  جذور املدرسة املالكية  

  
 

ارة الشؤون مؤمتر يف وز 
  اإلسالمية يف األمارات 

 

   
٢٠٠٣ 

  زايد وسباقات اهلجن   ٤٢

 

منشور يف جملة ليوا  مركز  
ئق يف األمارات     الو

 

 ٢٠٠٥ 

مي يف الرتاث    ٤٣   السو

 

  /جملة منار اإلسالم  

 

   ٢٠٠٥ 

  املراسيم والتشريفات يف الرتاث العريب    ٤٤

 

 ٢٠٠٥   جملة الرتاث األمارات    

ر احلضارية واالقتصادية والثقافية   ٤٥ اآل
  اليت تركها العرب يف اندونيسيا   

 

 ٢٠٠٤  جملة الرتاث األمارات   

خنلة التمر عند الرحالة  ندوة النخيل   ٤٦
  يف الرتاث    

 ٢٠٠٦  معهد الرتاث يف حلب



 ٤٩

  
 

 اخلدمات التحتية يف املدينة اإلسالمية   ٤٧

   
  
 

   ة  الكويتجملة املدينة العربي

  االستشراف احلضري يف املدينة    ٤٨

  
  
 

منشور يف مركز املخطوطات / 
 الكويت  

  

٤٩   
  دور املعلم يف التعليم االلكرتوين 

 

 ٢٠٠٦  حولية اقرا

٥٠   
  حدائق احليوان يف الرتاث

 

  جملة الرافد

  
 

 ٢٠٠٦ 

٥١   
السلوك االخالقي والسياسي عند ابن 

 خلدون 

  
  

  نسانية جملة العلوم اال

 

 ٢٠٠٦ جملة الكرتونية 

   األخالق والسياسة عند مسكويه" ٥٢
جملة العلوم االنسانية  علمية  

  فصلية حمكمة 

 ٣٣العدد

  ٢٠٠٧ جملة الكرتونية

 اذار

   فقه العمارة اإلسالمية       ٥٣
  جملة افاق الثقافة والرتاث 

 

جملة فصلية تصدر عن مركز 
 مجعة املاجد

  ٢٠٠٦تشرين االول 

  
  
  
  
 

مظاهر النشاط االقتصادي زمن الرسول  ٥٤
  الكرمي (ص)

  
  
 

منتخب البحوث املقدمة اىل 
 -١٩املؤمتر الدويل اصفهان 

 ٢٠٠٦ديسمرب  ٢٠

   ايران 
  ديسمرب٢٠٠٦

  
 

٥٥   
الوسائل لتعليمية يف احاديث الرسول 

  االعظم (ص)

 

املؤمتر العاملي للرسول االعظم 
 ، طهران 

 ١٩/٥/٢٠٠٧ ايران 

  املعلم يف التعليم الكرتوين دور ٥٦

 

  جملة حولية اقرا

 ٢٠٠٦العدد التاسع 

 ٢٠٠٦العدد  الشارقهاالمارات العربية املتحدة 



 ٥٠

٥٧   
  مجع الكتب وحرقها يف احلضارة العربية 

 

ندوة الكتاب العريب ،مركز 
  احياء الرتاث

١٨/٢/٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٨ جامعة بغداد

٥٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٥٩ 

  
  
عرب الطعام كيف وصف لنا الرحالة ال  

م   يف رحال

  
  
  
 

  ندوة الطبيخ يف الرتاث العريب

 

 ٢٠٠٨ جامعة بغداد

  الزخارف اهلندسية يف العمارة العربية 

 

 ١٢٩جملة الرافد العدد 
٢٠٠٨  

 

  

  
٦٠  

 

  
لرتاث ملوسيقى    العالج 

 

  
 ١٢٩جملة الرافد العدد 

٢٠٠٨ 

  

  االنطباعات االقتصادية عن روسيا ٦١

  
 

لعريب اليت جملة الرتاث ا
  يصدرها مركز احياء الرتاث

 ٢٠٠٩العدد السابع 

  

٦٢  

  
 

  
  ابواب بغداد

 

ندوة مدينة بغداد مدينة 
  السالم

 

١٧/١١/٢٠٠٩  

  
 

 

  
٦٣ 

  
اثر الفكر العمراين  يف بغداد على العامل 

 االسالمي

  
حتاد    -١١الندوة العاملية 

 ااملؤرخنب   

  
  

١٢/١/٢٠١٠ 

  
  
  
 

  ٢٠١٠/ ٢٦/٩ ندوة مركز احياء الرتاث السالميالزراعة يف الرتاث ا ٦٤

   ٢٧/١٠/٢٠١٠ ندوة مركز احياء الرتاث  اجلمال احليواين يف كتاب اجلاحظ  ٦٤
  
 

 ٦٥  

 

نمع     ٢٥/١١/٢٠١٠   ندوة املراكز البحثية   الرتاث العلمي يف خدمة ا

 

  
 

  
٦٦  

  
  
 

  
  خمطوطة اخبار اهلند والصني 

  
 

  
ريخ العلوم عند ا لعرب ندوة 

  حلب 

  
 

   
  
١٢/٢٠١٠ ٧-٥  

 

  
  
  
  
 

٦٧  

  
  

  منهج ابن كثري 

  
  

جملة الرتاث العريب اليت 
  يصدرها مركز احياء الرتاث

  

  ٢٠١٠العدد السابع 

  
  

 



 ٥١

   

  
  

٦٨  

  
  
 

  
  

  بيت العنكبوت يف القران 

  
  
 

ندوة علوم القران  اليت اقامها 
مركز القران يف الوقف الشيعي 

لتعاون مع مركز احياء 
  الرتاث

 

  
  

٢٠١٠  

  
  
 

 

  
  

٦٩  

  
 

  
  

حدائق احليوان يف بغداد يف العصر 
  العباسي

  
 

التارخيي مع وزارة  دمؤمتر بغدا
 ٢٥/١٢/٢٠١١الثقافة 

  
  

٢٠١١ 

 

٧٠  

  
  
  
 

  الوحدة بني احلوزة واجلامعة  

  
 

مركز الدراسات التخصصية  
 بني احلوزة واجلامعة 

٢٠/٢/٢٠١٢  

71  
  
 

العالمة حسني علي حمفوظ عالمة  
  راق وشيخ بغدادالع

 

  جملس الربيعي

  
 

١٤/٣/٢٠١٢  

  
 

 

  
  

٧٢  

 

  
  مسك البلطي بني الفقه والشريعة 

  

  
ندوة مسك البلطي متحف  

  التاريخ الطبيعي 

  

  
  

٢٠/٦/٢٠١٢  

  

 

  
٧٣   

  
  البيوت الرتاثية 

  
   ندوة مركز احياء الرتاث 

١٢/٦/٢٠١٢  

  

 

  
٧٤  

  
البيت  –عمارة البيت الشعيب 

  ذجا البغدادي واملوصلي امنو 

  

  الندوة العاملية للثقافة الشعبية 

  
  
  
  
  
  

  
  

  ٧/١١/٢٠١٢البحرين 

  
  
  
  

 



 ٥٢

٧٥    
إعراض بعض املؤرخني عن موضوع 

   غدير خم 

  ندوة الغدير العاملية 

  
  
  
  

ندوة كلية العلوم السياسية 
٢٧/١٢/  

٢٠١٢  

  النجف االشرف

  
  جامعة بغداد

   ندوة كلية العلوم السياسية 
٢٧/١٢/٢٠١٢  

 

٧٦   

  
  
  
  
  
  
  

  
التعايش السلمي يف احلضارة العربية 

  االسالمية 

  
مركز احياء الرتاث مع وزارة 

  ٢١/٥/٢٠١٣الثقافة 

  
  جامعة بغداد 

  
  مركز احياء 

 

  
٧٧  

  
  
  

  
  
صيانة املخطوطات واحلفاظ ندوة   

  عليها 

  

  
  
 ٢/٦كلية التربية للبنات   
/٢٠١٣  
   

   
  
  مركز احياء الرتاثلتعاون  مع  

  
  
  

 

  
٧٨  

  
  

  مركز احياء الرتاث  بغداد  القبب املخروطية يف بغداد  عمارة 

  جامعة بغداد

  

 

٧٩  

  

لدولة  ن   عالقة اهل الذمة  ندوة التسامح بني االد
٩/٦/٢٠١٣  

  

  
  مركز احياء الرتاث 

 

٨٠     
  الشخصية العراقية بني الرتاث واملعاصرة

  

  ندوة الشخصية العراقية 

٢٠١٣/ ٤/٦  

  

  مركز احياء الرتاث

  دادجامعة بغ

  

 

  البيئة يف القران   ٨١

  

     جملة علوم االحياء والرتاثية  

  
١١/٢٠١٣/ ٢  

ندوة علوم احليوان بني الرتاث 
  واملعاصرة 

  

 



 ٥٣

الدروس املستفادة من دور السيدة  ٨٢ 
  زينب يف معركة الطف 

عليه السالم مهرجان احلسني (
 (  

/  ١٢/  ٢جامعة  بغداد 
٢٠١٣  

 

عريب والرتاث لبادكري بني الرتاث الا  ٨٣
  الشعيب 

  

ندوة االستفادة من الرتاث 
  العريب والرتاث 

  

 ١٢/ ٤مركز احياء الرتاث 
/٢٠١٣  

 

  
٨٤   

  
  
  
 

   
  

  ثري االنرتنيت على االسرة املسلمة 

 

  
   حماضرة يف الوقف الشيعي

 ٢٠١٤/ ٩/ ١٠  

  
  
 

  
  
   
  
  
  
 

  
٨٥  

     اثية  جملة علوم االحياء والرت   البيزرة يف الرتاث العلمي العريب 

  
  
  
  
  

  
منشورة ضمن وقائع املؤمتر 

كانون األول    ٣٠املنعقد يف 
٢٠١٣  

  املناطق اخلضراء يف بغداد   ٨٦

  
  
  متحف التاريخ الطبيعي ندوة  

٢٠١٥  

  
  

  

 

االرهاب االلكرتوين وسبل التصدي له   ٨٧
  للمحافظة على الوحدة الوطنية 

  

  
حماضرة يف بيت احلكمة 

٦/٥/٢٠١٤  

  
  

  

 

ب االلكرتوين وسبل التصدي له االرها  ٨٨
  للمحافظة على الوحدة الوطنية 

  ندوة مركز الدراسات الرتبوية

  
  
  
  
  
  
  

٢٠١٥/ ٤/ ٧  

  

 



 ٥٤

التسامح  عند الرسول االعظم ص   ٨٩
  واهل بيته ص بني الواقع والطموح

  كلية العلوم االسالمية مؤمتر

  
  
  
  

٢٠١٥/ ٤/ ١٥  

  
 

  
٩٠  

  

  
  االرهاب االلكرتوين وسبل التصدي له 

  
  

  
  جامعة االمام الكاظم 

  

  
٢٠١٥/ ٤/ ١٦  

  
  

 

  
٩١  

  
  
  

الصناعة يف العراق للفرتة 
 م١١٦٠هـ٥٥٥م ٩٣٥هـ/٣٣٤
  العريب

  
  

حبث منشور  يف جملة مركز 
  احياء الرتاث

  م ٢٠١٥العدد االول  

  

 

التسامح عند الرسول االعظم واهل بيته   ٩٢
  رؤية يف قبول االخر

  
  

حلقة نقاشية بعنوان سرية 
  فى (ص)املصط

٢٠١٥/ ٤/ ٣٠  

اجلامعة  –كلية الرتبية االساسية 
  املستنصرية

 

٩٣    
حكم استخدام البصمة الوراثية يف جمال 
  النسب

  
  
  

حبث منشور يف جملة االنساب 
العربية العدد الثاين 

  ٢٠١٦هـ/١٤٣٧

  

  

 

  
٩٤  

  
  
 

  
املظاهر التشريعية يف تكرمي املراة يف 
  االسالم

  
 

  
  

المشاركة في المؤتمر 
لمي االول مكتب الع

النخب النسوية في حزب 
 ١٢/ ١٧الفضيلة  يوم 

/٢٠١٦  
 

  
  
  
 

 

٩٥   
الفكر االسالمي واثره يف البناء 
  االجتماعي 

    

  
المشاركة في المؤتمر 
السنوي للكلية االداب  

 ١٢/ ١٩يوم االثنين 
/٢٠١٦  

   
  
  
  
 

 



 ٥٥

   
  
 

ثري االنرتنيت ووسائل االتصال  ٩٦
  االلكرتوين 

 

  
مؤتمر  المشاركة في

  مجلس محافظة بغداد
 

٢٠١٧/ ١/ ٢٢  
  
 

 

الوسائل  واملعاجلات للتفكيك بنية  ٩٧
  االرهاب  والعنف

 

املشاركة يف مؤمتر كلية العلوم 
 ٢٠١٧/ ١٥/٣االسالمية 

٢٠١٧/ ١٥/٣  

٩٨  

  
  
 

للمؤتمر الوطني حول االعتدال 
 في الدين والسياسة

 

   جامعة كربالء 
 

  
٢٠١٧/  ٣/ ٢٢  

  
  
  
 

  
  

٩٩  

  
  تمر االصالح التخصصي مؤ

اإلصالح الفكري عند االمام جعفر 
  الصادق 

  
  

  الجامعة المستنصرية  
  

  
٢٠١٧/ ٣/ ٢٧  

  
  
  
  

 

االهوار عند الرحالة العرب   ١٠٠
  واالجانب

  
  

  
مجلة االتحاد المؤرخين 

  العرب

  
  
  

  
  

   

 

االصالح في فكر االمام الصادق   ١٠١
  عليه السالم

  
  

  
مجلة كلية الرشيد 

العدد السابع الجامعة  
٢٠١٨  

    

  
  
   

  
 

التسامح   الديني ودوره  في   ١٠٢
  الحد من التعصب  الديني 

  

مجلة المؤرخ العربي 
/  السنة  ٧٢العدد 

  م٢٠١٩

  
  
  

 



 ٥٦

االبداع في السماع في التراث   ١٠٣
  الصوفي المولوية انموذجا 

  

مجلة العربية للجودة 
وافضل الممارسات العدد 

  ٢٠١٩السنة  ٢
  

  
  

 

رة جديدة للمواطنة في ضوء نظ  ١٠٤
  الفكر االسالمي 

  

مجلة العربية للجودة 
وافضل الممارسات العدد 

  ٢٠١٩السنة  ٢
  
  

  

 

بغداد التاريخ والحضارة      ١٠٥
جمالية القبب المخروطية في 

  بغداد

مجلة المؤرخ العربي 
  ٢٠١٩السنة  ٧١العدد 

  
  
  
  

  

 

ابي الفضل العباس  في التراث   ١٠٦
  الشعبي 

 ٣٩والقلم  العدد  مجلة ن
  ٢٠٢١تموز 

  

  
 

االحكام الفقهية في عمارة   ١٠٧
  المساكن 

مجلة الجامعة العراقية  
  ٢٠٢١-٤٩العدد

  
 

العلم والعلماء في كتاب االداب   ١٠٨
الشرعية والمنح المرعية عند 

  ابن مفلح المقدسي
  

  
 ٣٨ مجلة ن والقلم  العدد

  ٢٠٢١اذار 
  

  

 

١٠٩    
رد على الدراسات االيرانية في ال

التبشير المسيحي االوربي في 
  العصر الصفوي

  
  
  

المشاركة في المؤتمر  
الدولي  الموسوم 

يرانية الدراسات اال
ماضيها وحاضرها  

اب  ٢٤-٢٣ومستقبلها  
٢٠٢١  

  

 

  

  

  اخلربة العلمية  تاسعا :

اني ل     .١ ا اح مع لف ال ل  ال ة ،ح ع ي ال ال ة في م ة ال  ال
ات م  ة ثالث س اد ل ة ١٩٨٦غ   ١٩٨٩ولغا

ات م      .٢ عة س ة أر قافي ل اد ال غ ي ل  ان م ة ح  قا ة ال  ١٩٨٩ال
ة    ١٩٩٣لغا

عل      .٣ ال ال وني ح دخل في م عل االل مات وال عل ا ال ج ل ال ت ة في م ال
مها في م ات ق اض وني م خالل م ال  عام االل ا ال ة ال في ه ل

٢٠٠٦   



 ٥٧

ي م      .٤ خ الع ار عه ال ة ل ة العل ر اله   ٢٨/٨/٢٠٠٨مق

عه     .٥ ة في ال قات العل ا ة ال   رئ ل

ة      .٦ اذ ة االس ت اث الى م اء ال ار م م اح ة ز رة فا ة ال ة ل ة العل   ال

ة لال     .٧ ة العل راهال ل ال اني لل ه ة ال ة ان اح راه لل   وحة ال

ان      .٨ ه ا ا ف في  ارد ال هج وم مة م س راه ال وحة ال ة ال ة العل ال
خ  ار ان ال ب   ١٩/٣/٢٠٠٨الع وأع

اءات ال     .٩ مة دور االدعاء العام في االج س راه ال وحة ال ة ال ة العل ة ال ائ
خ  ار عة ب   ١٩/٣/٢٠٠٨ال

اح                         .١٠ اسي لل ضي ودوره ال اج ال ال سالة ال ة ل ة العل ال
اني   عادل زامل ال

ا                         .١١ راسات العل ي لل خ الع ار ارة في معه ال خ وال ار رئ ق ال
٢٥/٣/٢٠٠٩  

ف                         .١٢ ف االش افة معه العل في ال   ٢١/٣/٢٠٠٩اس

ة                          .١٣ ي اق وال رسة الع ة ب م ار ة ال الت الف ة  ال ة العل ال
اج   رسالة ال

راه                        .١٤ وحة ال اك أ اب اب ع ة أل ال م خالل    س

عل                          .١٥ ي في وزارة ال ق العل اف وال سلة م جهاز االش ة ال ة العل ال
ة ال  اه مة ((  س اج ال سالة ال ي ل م عل ي   مق العالي وال العل

اسي  اق في الع ال ة ه  ٩٤٥ -٧٤٩هـ/٣٣٤- ١٣٢في الع ال م )) لل
فاجي م خالل ا ق خ ال   ٢٠١٤/ ٥/٨في  ٢٠٣٤ابه 

ي في وزارة                          .١٦ ق العل اف وال سلة م جهاز االش ة ال ة العل ال
مة ((   س اج ال سالة ال ي ل م عل ي   مق عل العالي وال العل ال

ة  ) ه دراسة تار ه ( رضي هللا ع ل مال ب ن ل ابي ال ال  فالح ال ) لل
ا ج ع س  ا  ابه  اح م خالل  ل ع ال  ٢٤/٨في  ٢٢٠٥٦ش

/٢٠١٤   

ة في                          .١٧ ات العل ة ال ادق ل احة وادارة الف ة ال ل ة م  ة العل ال
ق  ي ال ابها ال وال عل ٧/١/٢٠١٥في  ٢ك ة العامة لل ي  اب ال

خ  ار ار ب اني ت ف ال اق لل اب معال واثار الع ي اس ال ه   ٢٠١٥/ ١٣/١ال



 ٥٨

راة انعام                         .١٨ ة ال ال ق لل اف وال ل جهاز االش ي م ق ق العل ال
مة  س ها ال وح ار ع ا خ جامعة االن ار ة ق ال ة ال ل م م  ح ش

ة  ر ا ة في الع االم ل غ   ه١٠٦٧ - ه٩٢٣ال

فة في                         .١٩ ام في م ال قافي ال ف ال جان ال قة مه ا ا ل  ٢٧خ
 /٢٠١٥/  ٧  

رس األول                         .٢٠ راه ال حلة ال ة في م ارة اإلسالم ر مادة ال ق ب
٢٠١٦  

ة اه                        .٢١ ى س مة في واس  ح اح ١٢٥٨ه/٦٥٦ل ال اج اف ة ال ال م  
  ٢٠١٦/ ٢٢/٣ح ع ح 

امعة                         .٢٢ ة ال ة االساس ة ال ل ة ش دمحم م  ة ل ة العل ال
ة    ال

اء ال٢٣ لة م اح ل م سل م ق ل ال س ة ال ان ة ل ان ة العل اث لل . ال
م    ٢٠١٧/ ١٠/ ١٣ال ي

ان ٢٤ راسات في دي ث وال ة ال لة في دائ ة ال ات العل ة ال . ع ل
عي .   ال ال

ة ٢٥ ه ف ال ف الب ال عة اح  ا اسل ل ة ال ال س ة الى م ان ارة ال   . ال
ة الع. ٢٦ ل ال ع لل ت ال ة لل ة العل ة ع الل م االسالم   ٢٠١٩ل
ة ٢٧ ع ال ض ار ح  في م راه ع ال  ج ال ال اف على    . االش

  ٢٠١٩ال امة في الف االسالمي 
ة ٢٨ ة عل ج . خ رس   ة الى لق م ي وزارة ال ر ة اح ت م خالل ت

اب    ٢٠١٨/ ١٢/ ٢٧في  ١٣٥٦ك
ي ٢٩ دة ال العل اب  . تق  ج ع م خالل  د وال مة الف ودوره في خ

ة  م االسالم ة العل   ٢٠١٩/  ٣/ ٦في  ٨٨٦كل
ل م ٣٠ ب واالن غ الد ال ي الى  ق الع الد ال ة ال م  .تق  ح

د  ة في الع لة دراسات ت   ٢٠١٨/  ٩/ ٣٠في  ١٨٠١٤خالل م
ي الفقه االسالمي م خال ٣١ ة . تق  ت م االسالم ة العل ل اب  في  ٧٦٦ل 
٢٠١٩/ ٣/ ٢  

اج ٣٢ ل على ال ا ناص لل اج س ع ال ال ال اف على  . االش
اعة ال االسالمي  ه  ات وعالق ان ال عه فقه ع ض   في م

  



 ٥٩

  
  
  
  
  

  
  
  

  النشاطات الثقافية عاشرا :

  أ. احملاضرات  العلمية و الثقافية 

اء محاضرة عن دور المعلم في التعليم االلكتروني في دار الحسين الفكرية إلق     .١
١٥/١٠/٢٠٠٨  

  ١٠/١١/٢٠٠٨إلقاء محاضر ة في نقابة الصحفيين العراقيين      .٢
  إلقاء محاضرة معهد المعلمين في الدجيل عن التعليم االلكتروني     .٣
  ٩/٥/٢٠٠٩اإلسالم  إلقاء محاضرة في دار الحسين الفكرية عن الحوار في     .٤
   ١٢/٥/٢٠٠٩إلقاء محاضرة في الجامعة المسنتصرية عن التعليم االلكتروني       .٥
  ٢١/١١/٢٠٠٩إلقاء محاضرتين في جامعة فرونش الروسية في      .٦

  االولى عن تاريخ مركز احياء التراث واالخرى عن دور العرب في اوربا 
ب  التراث على اساتذة مركز القاء محاضرة عن صور االسيوين في كت     -٧

  ٢٠١٠احياء التراث 
القاء محاضرة عن ثورة الفيس بوك في مركز احياء التراث يوم      -٨

٩/٣/٢٠١١  
  ٤/٢/٢٠١٣القاء محاضرة عن السيدة زينب في المنتدى البغدادي      -٩

القاء محاضرة عن ادب الحوار في االسالم في دار الحسين في مدينة            -١٠
  لة الشع

وصيانتها في كلية التربية للبنات  المخطوطاتالقاء محاضرة عن            -١١
٥/٣/٢٠١  

 ٢/  ٢٥القاء محاضرة في كلية العلوم االسالمية في جامعة بغداد يوم            -١٢
بعنوان االرهاب االلكتروني وسبل التصدي له وتم توجيه كتاب  ٢٠١٥/ 

  شكر ونسخة من القران الكريم 
القاء محاضرة في كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية            -١٣

  ٢٠١٥/ ٤/ ٣٠التسامح عن رسول هللا وال بيته  رؤية في قبول االخر
القاء محاضرة عن التوعية بترشيد الماء بين التراث والمعاصرة كلية            -١٤

  ١٣/١/٢٠١٦العلوم االسالمية يوم 
  ٢٠١٦/ ٤/ ١٣رة في المجلس الثقافي لمنظمة بدرمحاض إلقاء           -١٥
عن  ٢٠١٦/  ٤/ ١٩محاضرة في متحف التاريخ الطبيعي  إلقاء           -١٦

  الشخصية العراقية 
  ٢٠١٦/ ٦/ ١٥القاء محاضرة عن  التراث الشعبي في االهوار اليوم            -١٧

ا إلقاء.  ١٨ ه ائ الف اإلسالمي في قاعة ال ة ع خ اض عا م ء عل
م  الم ي   ٢٠١٧/ ١/ ٢١ال



 ٦٠

ة  ١٩ ض الف ه ة ال ة في ج ا ة الع ة ع ع ال اض . إلقاء م
٢٠١٧  

ة ٢٠ ة س الم خالل م ه ال ة االمام ال عل ة ع ارع اض . القاء م
اد  غ ة جامعة  م االسالم ة العل ل   ١١/٢٠١٧/ ١٥في 

ال ١٠٠ن  ل  ل س قع  ة  على ال ل   لغة االن
قها  ٢١ ع ال وح اه ع ج ة في قاعة الف اض / ٤/ ٨القاء م

٢٠١٨  
ع وادارة االزمات في . ٢٢ اء ال م ب س ي ال ت العل ر ال ة ح دع

ة في  ة ال ار  ٢٠١٩/ ١/ ١٧ال اقي لل ع الفقهي الع ل ال م ق
اء    العل

ة في اتعل ال٢٣ اض ع في . القاء م ارة االر ي لل ار ع ال  ع ال
ة والف االسالمي  ٢٠١٨/ ١١/ ١٤   في م العق

ة م ٢٤ اض ة االف ان ال ع عل ال  ة في ال ر ر دورة ت . ح
ق  ة  ال م االسالم ة العل ل اب    ٢٠١٨/ ١١/ ٢٨في  ٦٠٥٩خالل 

ــاب علـى دورة اال ٢٥ ة فـي االن اضــ ــاد . القـاء م ة فــي ات عقـ ــاب ال ن
م  ب يــ رخ العــ ــ ــ مــ  دراســة فــي ٢٠١٩/  ٤/ ٢٥ال ق ــاب ال ك

(ت، ت ال اق ة ال ل ه اب ج   م )١٢٢٨ه/٦٢٦ك
  النشاطات يف القنوات الفضائية   ب.

ة  - ١       ة وال ة حلقة ع الغ ان ة ال ا اة الع   ١٦/٤/٢٠١٣ق

ات  حلقات ع والدة - ٢ اة الف م  ق ل األع ي س   ٢/٤/٢٠١٣ال

ن  - ٣ انات واالن ات حلقة ع االم اة الف   ٢٠١٣/ ١٥/٤ق

ة  - ٤ اد غ اس ال ات حلقة ع اإلع اة الف   ٢٠١٣/ ٣/٥ق

ة  - ٥ اد غ امات ال ات حلقة ع ال اة الف   ٢١/٦/٢٠١٣ق

ات  - ٦ ات وال الد حلقة ع ال اة    ٤/٧/٢٠١٣ق

نا - ٧ الد ب اة  اق ق لقة االثار في الع ع ال ض اح م مج ن ال
١٧/٨/٢٠١٣   

ة   - ٨ ع االهل ا لقة ال ع ال ض ال م نامج ص هللا  ات ب اة الف ق
٢٥/٨/٢٠١٣  

ان   - ٩ عة م الف ة ود مع م نامج جل ات ب اة الف   ٢٠١٤/ ١٨/١ق



 ٦١

ة  -١٠ ل ة ال ن على االس ة ع تاث االن اض  ٢٠١٤/ ١٨/٦القاء م
عي  جامعة  ف ال ان في م ال ة ق االد ات ب ال ا ض ن

اد    غ

ة  -١١ لة ال لقة ع ال ال ال نامج ص هللا  ات ب اة الف  ٢٥ق
/٢٠١٤/ ٨  

م  -١٢ ر ي لقة ع الع ال ال نامج ص هللا  ات ب اة الف  ٩/ ٨ق
/٢٠١٤  

نامج ص -١٣ ات ب اة الف ة ق ماس بل ة ال ق لقة ع ال ال ال  هللا 
م    ٢٠١٥/ ٣/١ي

رجة  -١٤ ق ال لقة ع س ال ال نامج ص هللا  ات ب اة الف  ٣/ ٨ق
/٢٠١٥  
  

ه             -١٨ ائل في ال لقة الع ال ال نامج ص هللا  ات ب اة الف ق
٢٠١٥/ ٤/ ٨  

نامج ص           -١٩ ات ب اة الف ور ق ل في ال لقة ال ال ال  هللا 
اني    ٢٠١٥/ ٨/  ٢٥ال

  

  النشاطات الصحفية  -ج

  
عمود صحفي في جريدة العرب اليوم بعنوان (بين نقطين ) الموضوع التسامح      .١

أيلول  ١٧في  ٢٦٧عند الرسول األعظم وأهل بيته عليهم السالم ( العدد 
٢٠١٣   

رب اليوم بعنوان (بين نقطين ) الموضوع اكو فد عمود صحفي في جريدة الع     .٢
  ٢٠١٣تشرين اول  ٢٩في  ٣٣٠واحد مع التحية العدد 

مقال (حينما ٢٠١٤/ ٦/ ١٩الخميس  ١٥عمود صحفي إنباء اليوم العدد      .٣
  يستنهض تاريخهم يخرج العراقيون قوة التقهر

مقال  ٢٠١٤/ ٦/ ٢٥في  ٦٠٣عمود صحفي في جريدة العرب اليوم العدد      .٤
  (من اجل زخم وادمة المعركة في العراق وتحقيق النصر

مقال   ٢٠١٤حزيران  ٢٩االحد  ١٦عمود صحفي في جريدة انباء اليوم  العدد      .٥
  رمضان يوحدنا نحن العراقيون 

مقال  ٢٢/٧/٢٠١٤الثالثاء  ١٨عمود صحفي في جريدة انباء اليوم   العدد      .٦
  ظة على تراثنا الشعبي دعوة مخلصة من اجل المحاف

خطر  ٩/٢٠١٤/ ٢٤االربعاء  ١٩عمود صحفي في جريدة انباء اليوم   العدد      .٧
  االرهاب االلكتروني وسبل التصدي له للحفااظ على الوحدة الوطنية 

  عمود صحفي شجرة الدرة عند البغداديين جريدة انباء اليوم العدد      .٨



 ٦٢

  ٢٠١٥/ ٣/٣في ٢١بغداد انباء اليوم العدد عمود صحفي مفارقة بين امناء      .٩
 ٣/ ٣١في  ٢٢عمود صحفي من التراث الشعبي الورد العدد                         .١٠

/٢٠١٥  
عمود صحفي االفالم الداعشية بين الواقع والحقيقة انباء اليوم العدد                         .١١

٢٠١٥/ ٤/ ٢١ ٢٣  
في ٢٣ود صحفي حكاية عمر الخيام  ورباعياته انباء اليوم العدد عم                        .١٢

  ٢٠١٥نيسان  ٢٩
 ٢٥عمود صحفي صفات الجمال اإلنساني ، جريدة انباء اليوم العدد                         .١٣

  ٢٠١٥ايار  ٤االثنين 
  ٢٦لعدد عمود صحفي ،فلسفة الحب عند العرب جريدة انباء اليوم ا                        .١٤

  ٢٠١٥/ ٥/  ٢٥االثنين 
/  ٣،   ٢٧عمود صحفي شذرات من التراث جريدة انباء اليوم العدد                         .١٥

٢٠١٥/  ٦   
  

 ٣٠،   ٢٨عمود صحفي شذرات من التراث جريدة انباء اليوم العدد                         .١٦
/٢٠١٥/ ٦  

  
 ٨/  ١٩ ٣١استاذ ورئيس قسم في الميزان العدد  عمود صحفي                        .١٧

/٢٠١٥  
  

  ٢٠١٥/ ٨/ ٢٦في  ٣٢عمود صحفي فلسفة الحب عند العرب العدد                        .١٨
  

عمود صحفي هجرة الشباب العراقي الغير شرعية والصمت                         .١٩
  ٢٠١٥/ ١٠/ ٢٨في  ٣٦الحكومي  جريدة انباء اليوم العدد 

  
  

عمود صحفي فوضى االصالحات سلم الرواتب انمودجا، جريدة انباء                         .٢٠
  ٢٠١٥/ ١١/ ١في  ٣٧اليوم العدد

  
عمود صحفي بعنوان غركنه واليحبنه يغرك ويانه جريدة الخقائق                         .٢١

  ساعديتحت اسم مستعار احمد ال ٢٠١٥/ ١١/ ٢االلكترونية نشرت في 
  

في  ٣٨عمود صحفي بعنوان مقالة المقاالت ، جريدة انباء اليوم العدد                        .٢٢
٢٠١٥/ ٢٥/١١  

عمود صحفي بعنوان كلمات احلى من الذهب جريدة انباء اليوم العدد                         .٢٣
  ٢٠١٥االثنين كانون االول  ٤٠

 ٤١في بعنوان من كنوز الحكمة جريدة انباء اليوم العدد عمود صح                        .٢٤
  ٢٠١٦االثنين كانون االول 

عمود صحفي بعنوان بناة الحضارة االسالمية  جريدة انياء اليوم                         .٢٥
  ٢٠١٦/ ٢/ ١٤االحد   ٤٣العدد 

تكنوقراط جريدة انياء عمود صحفي بعنوان اللعبة الجديدة حكومة ال                        .٢٦
  ٢٠١٦/ ٣/ ٣٠  ٤٦اليوم العدد 

عمود صحفي بعنوان بديع الزمان الهمداني جريدة انياء اليوم العدد                         .٢٧
٢٠١٦/ ٤/ ٢٠  ٤٧  



 ٦٣

عمود صحفي بعنوان بناة الحضارة االسالمية ، جريدة انياء اليوم                         .٢٨
  ٢٠١٦/ ٢/ ١٤في  ٤٣العدد 

عمود صحفي بعنوان موجة الحر زادت الشعب العراقي اشتعاال ضد                         .٢٩
  ٢٠١٥/ ٩/ ٩الفاسدين ، جريدة انياء اليوم العدد 

 ٩/ ١٤عمود صحفي بعنوان كلمات اكثر من رائعة جريدة انياء اليوم                         .٣٠
/٢٠١٥  
 ٨٣مود صحفي بعنوان كنوز الحكمة جريدة انياء اليوم العدد ع                        .٣١

٢٠١٦/ ١٣/١  
عمود صحفي بعنوان كلمات اغلى من الذهب جريدة انباء اليوم العدد                         .٣٢

٢٠١٥/ ١٢/ ٢٨  ٤٠  
 ٣٨عمود صحفي بعنوان مقالة المقاالت ، جريدة انباء اليوم العدد                         .٣٣

/٢٠١٥/ ١١/  ٢٥  
عمود صحفي بعنوان فوضى االصالحات سلم الرواتب انموذجا                         .٣٤

  ٢٠١٥، ١/١١، ٣٧جريدة انباء اليوم العدد،
عمود صحفي بعنوان هجرة الشباب العراقي الغير شرعية  والصمت                         .٣٥

  ٢٠١٥/ ،١/١٠، ٣٨الحكومي ، جريدة انباء اليوم العدد،
عمود صحفي بعنوان كلمات اغلى من الذهب ، جريدة انباء اليوم                         .٣٦

  ٢٠١٥/ ٣٩/١٢/١٠العدد،
عمود صحفي بعنوان اللعبة الجديدة حكومة التكنوقراط ، جريدة انباء                         .٣٧

   ٢٠١٦/ ٣/ ٣٠، ٤٦اليوم العدد، 
عمود صحفي بعنوان بديع الزمان الهمداني اول رائد لفن المقالة                          .٣٨

  ٢٠١٦/ ٤/ ٢٠في  ٤٧الصحفية في االدب العربي جريدة انباء اليوم العدد،
  

ض إقامة. ٣٩ ي األول  مع ر  ال ةلل ا نغ اد  الف غ ان  امع زمان على هام  أ
م  ة العل ل ت    ٢٠١٧/ ٣/ ١٥ ة اإلسالمم

م اقامة ا ة العل ل ت  ة على هام م ر االثار االسالم اني ل ي ال ض ال ع ل
ة    ٢٠١٨/ ٣/ ١٥االسالم

ة في ٤٠ ون ة ال اض اك  ٢٠٢١/ ٢/ ١٨. ت القاء م ارة ال ة في ع ام الفقه   ع االح
  

  وعضوية اجلمعيات العلمية   النشاطات حادي عشر :

  ـ عضو اتحاد المؤرخين العرب      .١
  عضو جمعية المؤرخين واآلثار يين العراقية ـ٢
  ـ عضو جمعية ا آلثار يين العرب في القاهرة٣
  ـ عضو جمعية العلوم ا الجتماعية٤
  ـ عضو الجمعية األردنية لتاريخ العلوم عند العرب ٥
  ـ عضو جمعية اإلغاثة اإلنسانية في العراق  ٦
  عضو نقابة المعلمين في العراق ٧
  مي للتقريب بين المذاهبعضو المجمع العال- ٨
  عضو نقابة الصحفيين العراقيين - ٩

  عضو مؤسسة السجناء السياسيين -١٠



 ٦٤

ة ١١ اق األكاد. ع ج    الع
لف العال ١٢   . ع ال
دة  وال١٣ ة ال لة الع ة لل ار ة االس   .ع اله
  

  التكرميات وكتب الشكر: ثاني عشر :

  عبد العزيز بوتفليقة .  السابق االستقالل الجزائري من قبل الرئيس الجزائرينال وسام      .١
  نال أكثر من عشر ين  كتب كر من قبل رئيس جامعة بغداد لجهوده العلمية.      .٢
كتاب شكر وتقدير من رئيس لجنة التعليم العالي الدكتور عبد ذياب العجيلي يوم      .٣

  في مؤتمر الحيوانات الداجنه لتقديمه بحثا متميزا  ١٤/١١/٢٠١٢
تكريم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة حصول المركز على المرتبة      .٤

  األولى بين المراكز 
  تكريم درع السجناء السياسين  ١٢/٦/٢٠١٣     .٥
  تكريم مركز الدراسات الدولية كوني من التاريخيين  المتميزين  ١٩/٦/٢٠١٣     .٦
شهادة تقديرية من رئيس الجامعة للمشاركة  في مؤتمر علوم الحيوان بين التراث      .٧

  ٢٠١٣كانون االول  ،  ٣٠ –كانون األول الى  ٢٩والمعاصرة التي عقد 
  ٢٠١٣قدم لمدة شهر من قبل السيد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي      .٨
  كتب من السيد رئيس الجامعة  ١٠حصل على      .٩

 ٣٨بمناسبة الذكرى  ٢٠١٥/ ٢/ ٢٤تكريم من قبل مركز احياء التراث يوم                         .١٠
  لتاسيس المركز 

  ٢٠١٥/ ٣/ ٢٦حصل على وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب                         .١١
  ٢٠١٤/ ٦/  ٢٤ي حصل على كتاب شكر من رئيس بيت الحكمة ف                        .١٢
حصل على شهادة تقديرية من كلية العلوم اإلسالمية لمساهمته في مؤتمر                         .١٣

  ٢٠١٥نيسان  ١٦التوافق المحتمي المنعقد في 
حصل على شهادة تقديرية من أمانة مسجد الكوفة لمشاركته في مهرجان                         .١٤

  ٢٠١٥/  ٧/  ٢٢السفير الخامس 
حصل على كتاب شكر من السيد عميد كلية العلوم اإلسالمية بمناسبة                         .١٥

  مشاركته في مؤتمر التسامح جامعة  االمام الكاظم 
  حصل على كتاب شكر من مدير متحف التاريخ الطبيعي بمناسبة الق                        .١٦

  ائه محاضرة عن الشخصية العراقية 
حصل على شهادة تقديرية من جامعة الكاظم بمناسبة مشاركته في مؤتمر                         .١٧

  التسامح المجتمعي 
  حصل على شهادة تقدير بمناسبة إلقائه محاضر عن اإلرهاب عن المرأة                        .١٨
   ٢٠١٧العلمية . حصل على كتاب شكر من عميد كلية العلوم اإلسالمية لنشاطاته ١٩
. حصل على كتاب شكر وتقدير من اتحاد المؤرخين العرب للمشاركته في ندوة الحوار ٢٠

  ٢٠١٨/ ٣/ ٢٠والتسامح في االسالم 
. شكر وتقدير من جامعة ال البيت عليهم السالم للمشاركة في مؤتمر  االلحاد المعاصر ٢١

  ٢٠١٨/ ١٢/ ١٢في مدينة قم الذي عقد في 
قامته االتحاد  ا ة للمشاركته  في المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي. شهادة مشارك٢٢

  ٢٠١٩/  ٣/ ١العالمي للنساء المسلمات في 
. شكر وتقدير للجهود المبذولة للشاركة في مؤتمر االلحاد المعاصر في جامعة ال البيت ٢٣

  ٢٠١٨/ ١٢/ ١٢في قم بتاريخ 



 ٦٥

العلمية للمؤتمر الثالث عشر في كلية . شكر وتقدير  من خالل المشاركة في اللجنة ٢٤
  ٢٠١٩/ ٨/٤في  ١٤٣٦العلوم االسالمية في كتابها 

. شكر وتقدير للمشاركة في مؤتمر الدولي التحاد المؤرخين العرب الذي انعقد في بغداد ٢٥
تحت عنوان اوجه التسامح والتعاون بين المسلمين والمسيحين خالل االريخ االسالمي 

  ٢٠١٩/  ٤/ ١١ والحديث المنعقد في
  

اث  .٢٦ اء ال ة م م اح ي ل على شهادة تق هح ار وة   ل في ن
ن   ٢٩/١١/٢٠١٧الع

م   27. ة العل ل اني ع لل ي ال ت العل ة في ال ي ل على شهادة تق ح
ة   ٢٠١٨/  ٣/ ١٥االسالم

ولي ٢٨ ت ال ة في ال ار ب لل رخ الع اد ال ة م ات ار اد .شهادة م الن
امح في االسالم  ار وال رخ ال  ٢٠/٣/٢٠١٨ال

ال ع ٢٩ ت ال ة في ال ار ة  لل م االسالم ة العل ل ة م  ي .شهادة تق
٢٠١٩/ ٣/ ١٢  

  

  الزيارات  امليدانية 
ا خلف .٣٠ غام   ال ض اف على ال ة لإلش ا ة ال س ة لل ان ارة م   ز
رس  .٣١ ة لل ان ارة م فى   هاش ز ال م اف على ال ل لالش   ة الق
ان  .٣٢ ب داود سل عق ال  اف على ال اح  لالش رسة ال ة  لل ان ارة م   ز
هال على ح  .٣٣ ة اب ال اف على ال ة  لالش ه ان ال ة ال اد ة الاع ان ارة م   ز
  

  عشر الكتب املؤلفة أو املرتمجة ثالث 

  لمدينة العربية اإلسالمية. التراث المعماري ل     .١
  تجربة أمانة بغداد في معالجة مشكلة المتجاوزين على األراضي العائدة للدولة      .٢
  دراسات في االقتصاد اإلسالمي.      .٣
  صور اآلسيويين في كتب التراث.      .٤
  الموقف القومي للشعب العراقي تجاه الثورة الجزائرية. وزارة المجاهدين     .٥
  المظاهر الحضارية واالقتصادية للرحالة العرب     .٦
  دراسات في التاريخ االقتصادي.     .٧
  الزالزل في التراث العربي اإلسالمي      .٨
  هـ ٥٥٥هـ /  ٣٣٤السمات العامة للوضع االقتصادي في العراق للفترة      .٩

  ٢٠٠٩فقه العمارة اإلسالمية                         .١٠
  ٢٠١٠التعليم االلكتروني ودوره في تطوير التعليم العالي                          .١١
  م٢٠١١دراسات في التراث العربي                         .١٢
  ٢٠١١تخطيط المدينة اإلسالمية                         .١٣
  السمات العامة للوضع االقتصادي في بغداد ١٥



 ٦٦

  ٢٠١٨ اري لسلطنة عمان التراث الحض                        .١٦
  ٢٠١٨والمستشرقين   واألجانب. بغداد في كتابات الرحالة العرب ١٧
  ٢٠١٨خالل مئة سنة ، دراسة وثائقية وحضارية   األربعين. زيارة ١٨
    ٢٠١٨. المدينة اإلسالمية في كتابات المستشرقين ١٩
 لإلمامبعينية . نشرت جامعة ال لبيت بحثي الموسوم البعد العالي للزيارة األر٢٠

   الحسين (عليه السالم ) على شكل كتيب وأعطته للزور االربعينة 
.االطعام الحسيني خالل زيارة االربعينية لالمام الحسين عليه السالم  اسرار ٢١

  ٢٠١٩وخفايا
  ٢٠٢١. الحضارة االنسانية تحت الطبع نشر دار الكتاب الجامعي ، بيروت ،٢٢

  

  نية املشاركات االلكرتورابع عشر 
ن  ٢٠١٧/ ٤/ ١٩ت في .  ة على االن ة ال عة العال س ا (ال ة ال اء صف أن

ا  ث  وت ن 
ة . االر ١ اج   ضي ال
اد .٢ غ اب   أب
خ  .٣ ار فة ال م فل   مفه

  
  


