
 

الشهادة الممنوحة وسنة 
 المنح

 ت اسم الطالب عنوان الرسالة او االطروحة

0202الماجستٌر/ دور عادلة عبد القادر بك فً االمور العامة  
9101-9581فً السلٌمانٌة   

 9 نورة وادي محمد

0202الماجستٌر/ الحركة العلمٌة اثناء موسم الحج فً العصر  
 العباسً

 0 حٌدر نوري دهش

0202الماجستٌر/ مارتن لوثر كنغ ودوره فً حركة الحقوق  
9195-9101المدنٌة االمٌركٌة   

 3 نور عماد سوادي

0202الماجستٌر/ محسن العٌنً ودوره السٌاسً فً الٌمن  
9130-9111  

 1 شهد علً عبد هللا

0202الماجستٌر/ المدرسة الرسالٌة لالمام علً بن موسى  
 الرضا )ع(

 8 دنٌا سلمان محسن

0202الماجستٌر/ 9191-9191لٌفً اشكول ودوره السٌاسً    9 سندس لطٌف جاسم 
0202الماجستٌر/ 9185-9109الحرس الملكً العراقً    1 شٌماء عادل عبد الكرٌم 
0202الماجستٌر/ -902حركة البٌاسً واثارها على االندلس  

م 9035-9003هجرٌة/939  
 5 اخالص جبار كاطع

0202الدكتوراه/ الحكومة البرٌطانٌة من الصراع موقف  
9150-9111االسرائٌلً -العربً  

 1 اسعد سعدون عبد العالً

0202الدكتوراه/ سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه ازمة  
9119-9191الطاقة العالمٌة   

 92 صباح صٌوان عوٌد

0202الدكتوراه/ العنف السٌاسً فً تارٌخ العراق المعاصر  
9119-9193  

 99 صالح عبد العالً خلٌف

0202الدكتوراه/ االمام علً بن الحسٌن )ع( فً رواٌات  
 العامة

 90 احمد فائق حمٌد

0202الدكتوراه/ 0220-9119مؤتمرات المعارضة العراقٌة    93 سعد عزٌز داخل 
0202الدكتوراه/ اثر مسالة حقوق االنسان فً سٌاسة الوالٌات  

ادارة كارتر المتحدة االمٌركٌة خالل عهد 
9111-9159  

 91 رغداء عباس كامل

0202الدكتوراه/ القوة الناعمة فً فكر االمام علً )ع( دراسة  
 فً نهج البالغة

 98 نور كاظم حمد

0202الدكتوراه/  99 زٌنب عبد الجبار سعٌد رعاٌة الطفولة عند ائمة اهل البٌت )ع( 
0202الدكتوراه/ اٌران وموقف السٌاسة الخارجٌة للعراق تجاه  

-9111الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة منها 
0223 

 91 فادٌة ٌعكوب ٌوسف

0202الدكتوراه/  95 رسول دفار عبد الرضا الواقفة فً الفكر الشٌعً 
0202الدكتوراه/  9151  -9111الحزب الشٌوعً االمرٌكً  

 دراسة فً نشاطه وفكره السٌاسً
 91 محمد قاسم علوان



0202الدكتوراه/ الحصون والقالع واثرها العسكري فً  
م9232-192هجرٌة/ 100-10االندلس   

 02 حٌدر ناجً مطلك

0202الدكتوراه/ منهج اهل البٌت )ع( فً حفظ التراث  
 الفكري

 09 فالح عبد عبادي

0202الدكتوراه/ التكامل الحضاري فً فكر االمام علً )ع(  
 دراسة فً نهج البالغة

 00 مسلم زغٌر كرٌم

0209الماجستٌر  محمد بن ابً بكر )رضوان هللا علٌه( فً  
 مصادر الجمهور

 01 احمد عزٌز حسن

0209الماجستٌر  المذاهب المسٌحٌة وكنائسها فً البصرة  
 خالل القرن العشرٌن

 08 هند عبد المطلب حرب

0209الماجستٌر  القضٌة االلبانٌة دراسة فً جانبٌها السٌاسً  
9125-9515والثقافً   

 09 مٌسون ناصح جواد

0209الماجستٌر  االحتالل االمٌركً لجمهورٌة نٌكاراغوا  
9190-9133  

 01 سهٌلة عبد الحسٌن ماضً

0209الماجستٌر  المعارضة والسلطة فً بالط الدولة  
 399-935االسالمٌة فً االندلس 

م119-188هجرٌة/  

 05 زٌدون خلف كلش

0209الماجستٌر  سٌاستً الرئٌس الشٌوعٌة من الحركة موقف  
جمال عبد الناصر الداخلٌة والخارجٌة 

9181-9198  

 01 كاظم وادي خشان

0209الماجستٌر  االحتالل االمٌركً لجمهورٌة الدومٌنٌكان  
9199-9101  

 32 ربٌعة شهٌد محمد

0209الماجستٌر   9115-9115الحزب الشٌوعً االسرائٌلً  
 دراسة تارٌخٌة

 39 حسن احمد عٌسى

0209الماجستٌر  معوقات انتشار االسالم فً خراسان  
 وماوراء النهر خالل الحكم االموي

 30 داود عٌدان داود

0209الماجستٌر  بنو الحسٌن ذو الدمعة ودورهم فً الحٌاة  
 العامة حتى نهاٌة العصر العباسً

 33 ثمٌنة مزهر محمد

0209الماجستٌر  خلفمخلص كامل  المجتمع العراقً فً فكر اهل البت )ع(   31 
0209الماجستٌر  السٌدة فاطمة الزهراء )ع( فً مصنفات  

م112هجرٌة/ 392الطبرانً /ت   
 38 طاهر علً عبٌد

0209الماجستٌر  المجتمع  علىالحرب االقتصادٌة وانعكاساتها  
م182هجرٌة/ 930االسالمً حتى عام   

 39 علً خالد عبد

0209الماجستٌر  علً )ع(  صدام الحضارات فً فكر االمام 
 دراسة فً نهج البالغة

 31 علٌاء باسم عبد فاضل

0209الماجستٌر   080-015الخلٌفة المستعٌن باهلل العباسً  
م599-590هجرٌة/  

 35 منى ٌعقوب عباس

0209الماجستٌر  استهداف الرمز المقدس وانعكاساته على  
هجرٌة 930المجتمع االسالمً حتى سنة   

 31 علً عبد الرضا مهدي



0209الماجستٌر  السٌاسة االمرٌكٌة تجاه الجمهورٌة العربٌة  
  9112-9111الٌمنٌة 

 12 فادٌة ثجٌل جمعة

0209الماجستٌر  امارة موسكو الكبرى فً عهد االمٌر اٌفان  
  9828-9190الثالث 

 19 دٌنا محمد جاسم

0209الماجستٌر  ، القران الكرٌم  الشباب فً الفكر االسالمً 
 والسنة النبوٌة واحادٌث اهل البٌت )ع(

 10 عادل عبد النبً ضاٌف

0209الماجستٌر  هجرٌة( موارده 898ابن فندق البٌهقً ) 
ومنهجه فً كتاب لباب االنساب وااللقاب 

 واالعقاب

 13 سجى صباح حبٌب

0209الدكتوراه  المصرٌة -العالقات السٌاسٌة البرٌطانٌة 
9111-9112  

 11 اسراء حمٌد حنون

0209الدكتوراه  سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه  
9112-9181كمبودٌا   

 18 مشتاق عٌدان اعبٌد

0209الدكتوراه  كسوة الكعبة حتى نهاٌة العصر العباسً  
م 9085هجرٌة/ 989  

 19 حامد جراح فرحان

0209الدكتوراه  موقف برٌطانٌا من الحزب الشٌوعً  
  9193-9131العراقً 

مكً فرهود ةحمٌد  11 

0209الدكتوراه  محافظة المثنى ، دراسة فً احوالها العامة  
9191-9112  

 15 محمد جبار خضٌر

0209الدكتوراه  عالقات جمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة الشعبٌة  
9158-9191باالتحاد السوفٌتً   

 11  شروق سعود عبد خنجر

0209الدكتوراه  رواسب الجاهلٌة وانعكاساتها فً عقلٌة  
 المسلم زمن الرسول )ص(

 82 اكرم سعود حاجم

0209الدكتوراه  المعارضة والسلطة فً بالط الحاكم للدولة  
م 599-999هجرٌة/ 011-19االسالمٌة   

 89 جاسم حسن جابر

0209الدكتوراه   سٌاسة اٌرلندا الخارجٌة تجاه الصراع بٌن 
9188-9111المعسكرٌن الغربً والشرقً   

 80 مٌثاق عبد العزٌز سلمان

0209الدكتوراه  السٌاسة البرٌطانٌة تجاه مستعمرة هونغ كونغ  
9519-9191  

 83 عمر عدنان داود

0209الدكتوراه   81 عاتكة حبٌب عبد هللا الحرف والمهن عند ائمة اهل البٌت )ع( 
0209الدكتوراه  -9191الكونغولٌة -االمرٌكٌةالعالقات  

9111 
 88 وداد سالم محمد

 


