
نسبة  عنوان البحث اسم التدريسي ت

 االنجاز

-1980برنامج االصالح االقتصادي واثره على االوضاع االقتصادية في ترطيا  أ.م.د. فراس صالح خضر 1

1983 

20 % 

أ.م.د. عبد السالم جمعة  2

 محمد امين

اسرة الصولي ودورها السياسي واالداري والثقافي في العصر العباسي سنة  -1

 م( 946-749هـ /  132-335)

بنو سرور المقادسة واسهاماتهم االدارية والفكرية في بالد الشام من منتصف  -2

 القرن السادس حتى القرن العاشر الهجري

10% 

 %15 االله هبل ، دراسة في جذوره التاريخية ومكانته الدينية عند العرب قبل االسالم ا.د. محمود عباد محمد 3

 عوادا.م.د. مثنى عباس  4

 د. عمر احمد سعيد

 %25  590-334الضرائب في العراق في العصرين البويهي والسلجوقي 

 %27 الرد الحميدي على اساليب الصهونية في اقامة وطن لليهود في فلسطين ا.د. سامي صالح محمد 5

 الصحة والحياة في فكر ابن خلدون -1 ا.د. خالد محمود عبدهللا 6

 ضمان الشرعية في الحكم االندلس -2          

 سيادة المذهب الظاهري في االندلس/ عصر دولة الموحدين انموذجا-3         

24% 

ا.م.د. حارث عبد الرحمن  7

 الطيف

 %25 1939 – 1925موقف الحزب الشيوعي الفلسطيني من ابرز القضايا الدولية 

 ا.م.د. ثامر عزام حمد 8

د الرحمن ا.م.د. حارث عب

 الطيف

 المغرب في سنوات االزمة االقتصادية العالمية

 1929-1933 

35% 

 %32 1935-1921االيطالية  –العالقات العراقية  ا.م.د. ابتسام حمود محمد 9

تطبيقات نظام الملل العثماني ، القدس الشريف في القرن الثامن عشر الميالدي  -1 ا.م.د. احمد حسين عبد 10

 انموذجا

الصراع على وراثة العرش العثماني واثره على امارة دلغادر التركمانية  -2 

1481 -1522  

 م17هـ / 11اوقاف مكة المكرمة والمدينة المنورة في فلسطين في القرن -3

  1909- 1876االقليات الدينية والمصالح التنصيرية االوربية في العراق -4

 م19ل النصف الثاني من القرن سياسة فرنسا تجاه اليهود في فلسطين خال-5

 وقفية السلطان المملوكي االشرف قايتباي في القدس الشريف خالل العهد العثماني-6

34% 

ا.م.د. حارث عبد الرحمن  11

 الطيف

 %20 1918-1914اثر الحرب العالمية االولى على االوضاع الداخلية في فرنسا 



 ا.م.د. ابتسام حمود محمد

 خليفة عبيدا.م.د. صدام  12

 م.د. احمد عماش عبدهللا

 %29 العالقة بين   والوالة العثمانيين )داود باشا انموذجا(

 %31 حلب في رحلة الهولندي ليونهارت راووف في القرن السادس عشر الميالدي أ.م.د. طه خلف محمد 13

 %38 سينكونسكي انموذجامحمد علي باشا من وجهة نظر المستشرقين الروس )اوسيب  أ.م.د. طه خلف محمد 14

 %20 1909-1888اثر التجارة في التطورات االقتصادية في والية بيروت  أ.م.د. طه خلف محمد 15

 أ.د. محمود عباد محمد 16

 م.د. انتصار نصيف شاكر

علماء الموصل واثرهم في الحركة الفكرية في مدن اعالي الجزيرة الفراتية وبالد 

 الشام

41% 

م.د. انتصار  17

 نصيف  شاكر

 % 20 مدينة بخارى واهم المظاهر الحضارية فيها خالل العصور االسالمية

 %10 دراسة تعويذات باللغة االرامية أ.د. عدنان حميد طه 18

 أ.م. ادريس حردان محمود 19

الباحثة / نبراس صالح 

 الدين سعودي

 %15 1980-1975االمريكي تجاه القضية القبرصية  –الموقف الثنائي الليبي 

 %25 1939- 1932تطور التعليم في كركوك  ا.م.د. انس عبد الخالق عايد 20

 %10 نشاة وتطور الدراسات المسائية في كلية التربية / جامعة تكريت ا.م.د. انس عبد الخالق عايد 21

 %20 1954فيضان عام الموقف الدولي من  ا.م.د. انس عبد الخالق عايد 22

 %25 1933 -1929موقف مجلس النواب العراقي من القضية االثورية  ا.م.د. انس عبد الخالق عايد 23

حركة النهضة االسالمية وعالقتها مع النظام التونسي بين المشاركة والمواجهة  ا.م.د. عواد ابراهيم خضر 24

1979 - 2007 

28% 

 أ.د. محمود عباد محمد 25

 انتصار نصيف شاكرم.د. 

- 41العوامل المؤثرة في نشاة وتطور الطرز الفنية في الحضارة االسالمية من 

 دراسة تاريخية فنية -هـ   250

43% 

أ.م. عدنان محمود عبد  26

 الغني

هـ موارده ومنهجه في كتاب الذخيرة السمنية  741ابن ابي زرع القاسمي المتوفي 

 في تاريخ الدولة المرينية

29% 

أ.م. عدنان محمود عبد  27

 الغني

 %25 هـ موارده ومنهجه في كتاب اخبار القضاة 306محمد بن خلف بن حيان المتوفي 

أ.م. عدنان محمود عبد  28

 الغني

هـ موارده ومنهجه في كتابه مناومة االطالل  1343عبد القادر بدران المتوفي 

 ومسامرة الخيال

35% 

أ.م. عدنان محمود عبد  29

 الغني

هـ/  667مفردات الحياة العامة عند امراء بني مرين في بالد المغرب واالندلس 

 هـ 785

20% 



أ.م. عدنان محمود عبد  30

 الغني

 %21 المناسبات واالعياد على عهد الدولة المرينية في المغرب االقصى

 %23 العالقات السياسية لدولة االشراف السعيدين مع االتراك أ.د. محمد احمد هربود 31

 % 20 االثر العلمي للعالمة ابو حفص عمر الملقب بابن الملقن أ.د. محمد احمد هربود 32

 ا.د. محمود عباد محمد 33

 م.د. انتصار نصيف شاكر

هـ /  41العوامل المؤثرة في نشأة وتطور الطرز الفنية في الحضارة االسالمية من 

 هـ دراسة تاريخية فنية 250

10% 

 تركي فارسأ.د. محمود  34

 م. د. سهاد فاضل عباس

 %15 مؤسسة الخالفة في الدولة العربية االسالمية

 %25 الموالي واثرهم في الحياة العامة حتى نهاية الخالفة العباسية م. د. سهاد فاضل عباس 35

 %15 االولى الموارد االقتصادية في مدن بالد ما وراء النهر في القرون الثالثة عشر م. د. سهاد فاضل عباس 36

المشاركة السياسية لالقلية العربية في الكنيست االسرائيلي والمجالس المحلية  م.د. دحام فرحان عبد 37

 1995-1977االسرائيلية 

17% 

 ا.م.د. احمد حسين عبد 38

 ا.م.د. طه خلف محمد

 %30 1949-1947االدارة العسكرية العراقية لمدينة نابلس 

 


