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 البحث
 

 ِعٕٝ إٌثٛج ٚاٌّععشج ٚاٌىزاِح أؼّذ ِٙذٞ عثذاٌّؽظٓ  أ.د.بشٌر مهدي الطٌف  .1

 االؼر١اط عٕذ األط١١ٌٛٓ  أؼّذ عثذ ِٕاف ظاطُ 

 اٌرخظ١ض عٕذ االط١١ٌٛٓ   ؼظٓ عالء اتزا١ُ٘ 

 طزق دفع اٌرعارع  ت١ٓ إٌظٛص  طعاد غاٌة فاضً 

 اٌظفح عٕذ االط١ٌٛٓ   عالء طٍّاْ عثذ ؼظٓ 

 إٌّطٛق عٕذ األط١١ٌٛٓ فالغ عثذاٌؽظٓ واظُ 

 اٌرطث١ك اٌّماطذٞ فٟ إٌّٙط اٌخٍذٟٚٔ دمحم عثذ ؼزتٟ طعّح 

 ِفَٙٛ اٌّظٍؽح فٟ اٌشز٠عح االطال١ِح ِظطفٝ طاٌة تذر 

 عثاص طثزٞ ٔاطز 
اٌم١ُ اإلطال١ِح فٟ اٌرع١ٍُ ٚآشار٘ا عٍٝ  

 اٌّعرّع

 دٚر االعالَ فٟ ا٠ضاغ ِماطذ اٌشز٠عح دمحم لاطُ عثذاٌىز٠ُ 

 أ.عبد الجبار عبد الواحد  .2
 عثاص عٍٟ تزع 

اٌرٛلع ٚاطرشزاف اٌّظرمثً فٟ اٌظ١اطح 

 اٌشزع١ح

 اٌرعذ٠ذ فٟ اٌفىز اإلطالِٟ  أؼّذ واظُ عىاب 

 ؼىُ اإلٔاتح فٟ ِٕاطه اٌؽط  ؼ١ذر عاِز طاٌػ 

 االطرشزاق إٌشأج ٚاٌذٚافع  طالَ ظ١ًّ راضٟ 

 اٌذ٠أح اٌع١ٕ١ح ِعرمذاذٙا ٚفٍظفرٙا   فالغ ٠ؽ١ٝ رضا 

 اٌرٍّـٛد ٚأشـزٖ فـٟ اٌفىـز ا١ٌٙـٛدٞ  دمحم عثذاٌؽافع عثذ 

 اٌذٔٛب ٚاٌؽمٛق فٟ اٌفمٗ االطالِٟ  ٚعذ ٘اشُ طثزٞ 

 فرػ ِىح االطثاب ٚإٌرائط ع١ذاْ ؼّادٞ ٠اص 

 ِعزوح ِؤذح اطثاتٙا ٚذزذ١ثاذٙا دمحم ِؽّٛد دمحم 

 فرػ اٌمذص ٚاٌعٙذج اٌعّز٠ح دمحم وز٠ُ ظ١اد 

 عذٞ لاطُ
اٌرع١ٍُ ٚاشز٘ا عٍٝ  اٌم١ُ االطال١ِح فٟ

 اٌّعرّع
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 د.دمحم سامً ابراهٌم  .3
 ِزذضٝ وز٠ُ ٘ادٞ 

ٚاالؼاد٠س  اإلِاَ ِاٌه تٓ أٔض األطثغٝ 

 االلرظاد٠ح فٟ وراتح اٌّٛطأ

 خثز اٌفاطك ٚأشزٖ فٟ رٚا٠ح اٌؽذ٠س   أٔٛر ٔاظٟ راضٟ 

 أً٘ اٌُظفّح فٟ عظز اٌزطاٌح   ؼ١ذر عثذ اٌمادر ٔاظٟ 

 ِٕٙط ط١ذٔا دمحم ) ملسو هيلع هللا ىلص( فٟ اٌرزغ١ة   طادق ظثار رطٛي 

 ِفَٙٛ اٌفطزج ٚعاللرٗ تاٌذ٠ٓ    عٍٟ ٘اشُ ِٙذٞ 

 أؼاد٠س ٔفمح اٌفزٚع ٚاالطٛي دراطح فم١ٙح  ِؽظٓ ؼاظُ ِؽ١ظٓ 

 أٛاع رٚا٠ح اٌؽذ٠س   دمحم فاضً عثاص 

 اٌؽذ٠س اٌّزطً ٚاٌّمطٛع ِشراق ٔعُ عثذهللا 

 عّار ٔاظٟ ظاطُ 
اٌظ١اطح اٌشزع١ح ِٚرغ١زاخ اٌٛالع  

 اٌّعاطز

 ِشزٚع١ح اٌعًّ تاٌظ١اطح اٌشزع١ح   دمحم تز٘اْ ضاؼٟ 

 ِفَٙٛ اٌمظح اٌمزآ١ٔح ٚأٔٛاعٙا ٚعٕاطز٘ا  وزار ٔا٘ذ واظُ  د.دمحم احمد حسٌن  .4

 أؼّذ ِاظذ أ١ِٓ 
اٌم١ُ اٌرزت٠ٛح فٟ لظض طٛرج اٌىٙف   

 )دراطح ذؽ١ٍ١ٍح ِماطذ٠ح(

 ؼارز ظاطُ دمحم 
االِصاي فٟ اٌمزآْ اٌىز٠ُ )دراطح   

 ِٛضٛع١ح(

 تحرٌر كاظم حسٌن 
االستبداد السٌاسً واثره على العمٌدة  

 اإلسالمٌة

 ط١ف اٌذ٠ٓ رعذ عٍٟ 
ِفَٙٛ اٌطغ١اْ ٚاٌطاغٛخ فٟ اٌمزآْ  

 اٌىز٠ُ

 ِفَٙٛ اٌرفىز ٚاٌرذتز فٟ اٌمزآْ اٌىز٠ُ عٍٟ راضٟ غاٚٞ 

 اٌث١اْ فٟ اٌظٛر اٌّى١ّح ِٓ اٌمزآْ اٌىز٠ُ وزار ٔظ١ف ظاطُ

 ِفَٙٛ األِح فٟ اٌمزآْ اٌىز٠ُ  دمحم عثذاٌزضا ٔعّح 

 اٌفزق ت١ٓ اٌرفظ١ز ٚاٌرا٠ًٚ ٠ٛٔض ِاٌه ؼظٓ 

 اشز إٌّطك فٟ اشثاخ اٌّظائً اٌّرعٍمٗ تاإل١ٌٙاخ عٍٟ اطٛد لاطُ 

أؼىاَ األخزص اٌّخرٍف ف١ٙا ت١ٓ    ٘ا٠ٚٓ عثذاٌٛ٘اب أؼّذ  د.صبرٌة علً صالح  .5
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 ِمارٔح(اٌفمٙاء)دراطح فم١ٙح 

 أؼىاَ األٌعاب اٌمرا١ٌح فٟ اٌفمٗ اإلطالِٟ  اطاٚر ا٠اد واظُ 

 س٘زاء طالَ ظاًِ 
أؼــىاَ اٌؽٍــف تاٌطَّـــالق فٟ اٌفمٗ  

 اإلطالِٟ

 فاطّح عثذ إٌّعُ دمحم 
ؼم١مح اٌزضاعح ، ِٚشزٚع١رٙا ، ٚأروأٙا  

 ، ٚشزٚطٙا

 االطالِٟ اتزاَ اٌذِح فٟ اٌٍفمٗ س٠ٕة اتزا١ُ٘ ٘اشُ 

 فزغ ِع١ٓ دمحم 
أؼىاَ اطر١فاء اٌظذاق اٌّؤخز فٟ اٌفمٗ 

 اإلطالِٟ

 د.ورلاء عبد السالم  .6
 ٘ذٜ طارق دمحم 

ِزاذة اٌمٛج فٟ ذمز٠زاخ إٌثٟ )طٍٝ هللا 

 ع١ٍٗ ٚطٍُ( 

 دالٌح اٌظ١اق ِؽىّح دعاء راضٟ فاضً 

 ِفَٙٛ اٌّخاٌفح فٟ اٌثؽس  االطٌٟٛ ط١ثح ظثار طٍّاْ 

 إ٠ٕاص فزؼاْ دمحم 
االلٛاي فٟ اٌمزآْ اٌىز٠ُ ٚاشز٘ا عٍٝ 

 اٌٛلف ٚاالترذاء

 اٌٛلف ٚاالترذاء فٟ اٌمزاءج اٌمزآ١ٔح ش١ّاء شاًِ عٍٟ 

 االطّاء اٌّٛطٌٛح ذف١ذ اٌعَّٛ ٔٛر تٙعد تالي 

 ِٛلف اٌشز٠عح ِٓ ذاظ١ز االرؼاَ طٕار٠ا عثذاٌٛ٘اب أؼّذ  د.أروى نهاد اسماعٌل  .7

 اؼىاَ تطالح االئرّاْ فٟ اٌفمٗ االطالِٟ  ٔٛرج ١ٌٚذ خاٌذ 

 ؼىُ غظ١ً االِٛاي فٟ اٌفمٗ االطالِٟ  س٠ٕة لاطُ عٍٟ 

 ؼم١مح اٌّضارتح فٟ طٛق االطُٙ ٚآشار٘ا   ٘ثح شائز غاسٞ 

 طعذ٠ح واًِ تذاٞ 
ؼىُ إطماط د٠ٓ اٌّذ٠ٓ اٌّعظز ٚاعرثارٖ ِٓ 

 اٌشواج

 زٌد حاتم نوح 
اثر األخالق اإلسالمٌة  فً حكام االندلس  

 على بناء الدولة اإلسالمٌة فً عهد االمارة

 مظفر أسماعٌل أنور 
أسالٌب التربٌة وغاٌاتها وأهدافها وأثرها    

فً أسالٌب التربٌة الحدٌثة)لصة 
 ٌوسف"علٌه السالم"( انموذجا  

 االطالِٟأٛاع عذج اٌّزاج فٟ اٌفمٗ  ٔظز٠ٓ ٔاطز ؼظ١ٓ 

 اٌّععشج ٚاٌىزاِح ٚاالطرذراض ذثارن ؼظٓ ِىٟ  د.شهد حسٌن علً  .8
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 اٌفزق ت١ٓ اٌّالئىح ٚاٌعٓ رغذج عاِز أؼّذ 

 عم١ذج اال١ٌ٘ٛح عٕذ ا١ٌٙٛد   ط١ثح عّار ظثار 

 ِا اذفك ع١ٍٗ اٌّظٍّْٛ ِٓ اٌعمائذ ع١ٍاء ِع١ٓ دمحم 

 ٚاالخر١ار فٟ عٍُ اٌىالَِفَٙٛ اٌعثز  ؼ١اج عثذاٌعثار عثذ 

 اشرزاط عذَ اإلٔعاب فٟ عمذ إٌىاغ ؼ١ٕٓ تاطُ واظُ  م.م.هالة احمد عبٌد  .9

 االؼرىار فٟ اٌفمٗ اإلطالِٟ رٔا عٍٟ ظاطُ 

 اؼىاَ اٌطٙارج فٟ غ١ز اٌثالد االطال١ِح فاطّح طعذ ٔاظٟ 

 فمٗ اٌطالق فٟ االطالَ رفً غاسٞ ِظٍػ 

 غ١ذاء رضا رش١ذ 
ِٛلف اٌشز٠عح اإلطال١ِح ِٓ ذؽذ٠ذ ظٕض 

 اٌع١ٕٓ

منتظر شاطً عبد  أ.م.د.خلود مصطفى .22
 الكرٌم 

 الشرطة فً االندلس

 النظام الحربً للجٌش االسالمً جمال سلمان فرحان 

 سامر سعد ناصر
النظام االداري فً عهد الرسول )صلى هللا 

 علٌه وسلم(

 

 : ٌحك للتدرٌسً ان ٌغٌر عنوان البحث وفك تخصصه. مالحظة


