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 عنوان البحث اسم الطالبة اسم التدريسي ت

اسراء سجاد لطٌف  أ.د. صبٌح نوري خلف سعٌد 1
 بهٌر

 .و دورهم فً الحٌاة العامةالصابئة فً العراق 

-29دور المولدٌن فً حركات المعارضة فً االندلس أسماء ستار كاظم رزٌغ عصام كاطع داود جابرأ.د.  2

 هـ.299

أ.م. حٌدر عبد الواحد ناصر  3
 مطر

–1051االحوال التارٌخٌة لالسر الحاكمة فً اٌران  آمنة عبد المنعم خلف
1292. 

عبد العزٌز بن عبد الرحمن بن فٌصل بن تركً آل  نور رقٌب منخً 
 ( دراسة فً حٌاته السٌاسٌة .1210 - 1791سعود )

أ.د. سهٌلة مرعً مرزوق  4
 سهٌل

 االحوال العامة فً الدولة االشورٌة . آٌات عباس علً دمحم

اٌمان صبٌح خلف  أ.د. رحٌم حلو دمحم شناوة 5
 برغش

 طالب )ع(.حادثة اغتٌال االمام علً بن ابً 

أ.د. كفاٌة طارش خربوش  6
 فارس

الموالً و دورهم فً الحٌاة العامة اٌام الدولة االموٌة  بدور مؤٌد عبد هللا عبٌد
. 

مواقف نساء موالٌات لالمام علً )ع( من معاوٌة بن  تغرٌد اكرم سالم جارح أ.د. رباب جبار طاهر حسٌن 7
 ابً سفٌان .

تهانً طالب عبد  أ.د. عمار فاضل حمزة عباس 8
 الزهرة شٌاع

االوسمة و االنواط فً العراق فً العهد الملكً 
1291 – 1207 . 

أ.م.د. عمار دمحم كاظم فرج  9
 كاظم

–1791ةالعراقٌسٌاسة الدولة العثمانٌة تجاه العشائر  لفتهحنٌن فالح حسن 
1212. 

أ.م.د. علً صدام نصر هللا  11
 علٌوي

حوراء خلٌل ابراهٌم 
 دمحم

 عواصم الدولة الفاطمٌة بٌن التغٌٌر و االستمرار .

أ.م.د. عبد الغنً غالً فارس  11
 فالح

حوراء رضا علً 
 حسٌن

العالقات االشورٌة البابلٌة فً العصر االشوري 
 ( ق.م.119 - 211الحدٌث )

أ.م.د. عباس هادي موسى  12
 حسن

دعاء كرٌم عباس عبد 
 لفته

 . 1221ثورة ماٌس 

منتهى صبري مولى أ.م.د.  13
 حسن

دٌانا احسان ثابت عبد 
 العالً

 – 1250التطورات السٌاسٌة فً روسٌا القٌصرٌة 
1219 . 
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 عنوان البحث اسم الطالبة اسم التدريسي ت

م.د. عبد الحكٌم مهدي لفته  14
 فرج

 االتحاد االوربً . رقٌة علً شاكر دمحم

م.د. نغم حسن عبد النبً  15
 فرحان

 الصحابً الجلٌل ابو ذر الغفاري . رنا انور باسم عٌسى

دراسة فً الفكر العسكري للنبً دمحم )صلى هللا علٌه  زهراء عباس فاضل م.د. نزار علً حسٌن كثٌر 16

 و آله و سلم ( .

 زهراء كاظم ماهود م.د. سحر مهدي احمد عبد 17
 مهاوي

 خالفة االمام الحسن )ع( .

م.د. ضمٌر عودة عبد علً  18
 زوٌد

صالح زهراء ناظم 
 وادي

السٌدة فاطمة الزهراء )ع( بأقالم المفكرٌن المحدثٌن 
. 

م.د. كوثر غضبان عبد  19
 الحسن شاكر

 االمتٌازات النفط فً البحرٌن . سارة امجد طعمه

م.د. اثٌر عبد الكرٌم صادق  21
 الواحدعبد 

شجن دمحم محمود 
 عباس

 299 – 29المؤدبون فً االندلس / دراسة تارٌخٌة 
 م . 1501- 915هـ / 

م.د. علٌاء صادق عاشور  21
 فرحان

شٌماء صادق هادي 
 بطً

احوال التالمٌذ فً منطقة الشرق االدنى القدٌم )مصر 
 انموذجاً( .

 القٌسً الٌمانً الصراع ضحى مسلم مناحً م.د. بثٌنة عادل عمران حمزة 22

عذراء عبد الكاظم  م. تنٌن صادق جعفر داود 23
 علً عطوان

 اصالحات سلٌمان القانونً .

 .1000-1009الحرب العثمانٌة الصفوٌة  ضحى عادل حمٌد

م. اخالص مرتضى حمٌد  24
 محسن

 الشٌخ المفٌد و دوره العلمً . غفران عبد الزهرة

منذر سماري غفران  م. دمحم حسن عبٌد كصٌب 25
 مسلم

 . 1277 – 1275الحرب العراقٌة االٌرانٌة 

 . 1292الثورة االسالمٌة االٌرانٌة  نهى علً حسٌن

م.م. أفهام غالب عبد اللطٌف  26
 نجم

فاطمة الزهراء 
 ٌعقوب شهاب احمد

الحٌاة زمن الخلٌفة االموي عمر بن عبد العزٌز 
)دراسة سٌاسٌاً و اجتماعٌاً و اقتصادٌاً و علمٌاً 

 شاملة( .

فاطمة حاجم ماجد  م.م. عباس فنجان صدام منشد 27
 سلطان

السٌاسة االقتصادٌة الجدٌدة فً مالٌزٌا خالل حكم 
 . 1291 – 1295تون عبد الرزاق 

فاطمة عبد كمر  م.م. ورود هاتو هادي علً 28
 سلمان

 . 1291معاهدة الصداقة و التعاون الهندٌة السوفٌتٌة 

نور الهدى عبد 
 الكاظم جابر

 1291التعاون المصرٌة السوفٌتٌة معاهدة الصداقة و 
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 عنوان البحث اسم الطالبة اسم التدريسي ت

م.م. عطارد عبد االمٌر  29
 حوشان فٌصل

فاطمة علً عبد 
 الحسٌن

تركٌا فً عهد مصطفى كمال تطور نظام التعلٌم فً 
 اتاتورك .

احمد عبد الحسٌن سعٌد م.م.  31
 عبد هللا

فاطمة منتصر عباس 
 لفته

 الحركة الوطنٌة فً فٌتنام .

 . 1271 – 1291العالقات العراقٌة العمانٌة  هاجر محسن عبٌد

م.م. فرح فاضل شرهان  31
 خنٌفر

فاطمة دمحم عدنان 
 مخوع

 
 )دراسة تارٌخٌة( .نصٌر الدٌن الطوسً 

 

32 

م.م. هنٌة سلمان عبد الحمٌد 
 خلف

كوثر صالح صكبان 
 حسٌن

 القٌس . امرؤ بنت الرباب

هدى عبد االمٌر 
 عدنان ناصر

 ( .ع) الجواد االمام

مراحب نبٌل عبد  م.م. جعفر جبار محسن سفٌح 33
 الرزاق

 نشاطه و الجزائرٌٌن المسلمٌن علماء جمعٌة
 . 1202 – 1201 الجزائر فً االصالحً

م.م. ٌسرى عماد دمحم سعٌد  34
 عبد الودود

مروة عبد الكرٌم 
 حمزة غضبان 

 . 9550 – 1225 العراقٌة المعارضة مؤتمرات

م.م. دعاء عدنان رمضان  35
 مخور

مرٌم علً حربً 
 مصبح

 رواٌة و التارٌخٌة الرواٌة بٌن الشرٌف النبوي المولد
 ( .ع) البٌت اهل

 دراسة" 1211 – 1201 االٌرانٌة العراقٌة العالقات نرجس حسن برغش سٌف معتز عمر ٌوسفم.م.  36
 " . سٌاسٌة تارٌخٌة

كر االسالمً كعب االحبار فالٌهود و أثرهم على ال لطٌف نور ماجد عبد الحسٌن مزهرم.د. رواء  37
 انموذجاً .

 


