
 

 السنة العدد المجلد المجلة البحث عنوان االستاذ اسم ت

 احمد باسم 1

 هاشم

 التعايش لثقافة فكرية قراءة

 المجتمعات في السلمي

 موسى السيد عند تعدديةال

 إنموذجا لبنان( الصدر
 

 التربية كلية مجلة

 للعلوم للبنات

 االنسانية

2 27 2020 

 احمد باسم 2

 هاشم

 

 السياسية الطائفية

 محاضر في ومعالجاتها

 للبيانات النيابية المناقشات

 اللبنانية الوزارية

1958-1975 

 2020 11 36 الباحث مجلة

  محمد بيداء 3

 سلطانهم وانهيار تغلق بنو

 الطوائف ملوك يد على

 في الهند بالد في البهمانيين

 دلهي سلطنة عصر

 اإلسالمية

 2018 11 20 الباحث مجلة

  محمد بيداء 4

 بلدانية تاريخية قراءة)

 حيث من أنقرة لمدينة

 العسكرية أهميتها

 العصر خالل والتجارية

 (العباسي

 جامعة مجلة

  كربالء
17 1 2019 

  محمد بيداء 5

( زحيك آل) أسرة

(  الحائرية) الكربالئية

 العلمية وأسهامتهم

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 2018 21 بال

  محمد بيداء 6

 ألقمي عباس موارد

 صلى) الرسول لغزوات

 من(  وسلم وآله عليه هللا

 في الميسر كتاب خالل

 البشر سيد سيرة

 143-201 21 الباحث مجلة

 

2019 

  فاضل سالم 7

 في الحزبية لتعدديةا أزمة

 في سياسية دراسة" العراق

 بعد لما الحزبية التجربة

 "2003 عام

/ التربية كلية مجلة

 واسط جامعة
 العدد 1

 المؤتمر

 العلمي

 الدولي

 لقسم األول

 في التاريخ

 التربية كلية

2021 



 

  فاضل سالم 8

 لفكرة التاريخية األسس

 عام حتى الديمقراطية

1848 

 2016 1 14 كربالء جامعة مجلة

  حسن سلوى 9

 النيسابوري الفتال موارد

 من النبوية السيرة في

 روضة كتاب خالل

 الواعظين

 2018 11 20  الباحث مجلة

  حسن سلوى 10

 في الخصيبي منهج))

 خالل من النبوية السيرة

 (( الكبرى الهداية كتابه

 

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 2018 20 بال

 في العربية القبائل دور حسن سلوى 11

 الثقفي المختار حركة

 2020 26 1 البيت أهل مجلة

 ألقمي عباس موارد حسن سلوى 12

 صلى) الرسول لغزوات

 من(  وسلم وآله عليه هللا

 في الميسر كتاب خالل

 البشر سيد سيرة

 2019 143-201 21 الباحث مجلة

 في الطبرسي منهج حسن سلوى 13

 كتاب في النبوية السيرة

 مواليد في دالموالي تاج

 ووفياتهم االئمة

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2018 19 بال

  حسن سلوى 14

( هـ548 ت)الطبرسي

 العلمية ومكانته حياته

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 2018 19 بال

 عبد عبير 15

 الرسول

 

 االمام(  اتفاقية)  صلح

 عليهما) علي بن الحسن

 بن معاوية مع(  السالم

 هـ41 عام سفيان ابي

 ابجرد دار خراج بند)

 ( تحليلة دراسة ونسا

 2018 11 20 الباحث مجلة

 عبد عبير 16

 الرسول

 

 القانونية الخلفية

 للسياسة واألخالقية

 الفكر في اإلقتصادية

 األحكام) اإلسالمي

 (إنموذجا التشجيعية

 

 2017 11 19 الباحث مجلة



 

 

 عبد عبير 17

 الرسول

 السياسية اهداف

 فكرال في اإلقتصادية

 اإلسالمي

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 عبد عبير 18

 الرسول

 االقتصادية األزمات

 في معالجتها واجراءات

)  األول العباسي العصر

 - 750/ ه247 -132

 ( م1517

/ التربية كلية مجلة

 واسط جامعة
 المؤتمر 1

 العلمي

 الدولي

 لقسم األول

 في التاريخ

 كلية

 التربية

 للعلوم

 االنسانية

 عةجام في

  واسط

2021 

 عبد عبير 19

 الرسول

 مدينة   في العلميّة   الحياة  

 القرن حتّى كربالء

 الهجري العاشر

 2017 4 4 كربالء تراث مجلة

 عبد عبير 20

 الرسول

 الحرفي التنظيم نشأة

 العراق في وتطوره

 العباسي العصر خالل

 العميد مجلة

 
7 4 2018 

 عبد عبير 21

 الرسول

 في االقتصادية الكفاية

 التاريخ منظور

 االمام دولة)  االسالمي

 طالب ابي بن علي

 (إنموذجا( السالم عليه)

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2018 20 بال

 ساحة مظاهرات  عباس عالء 22

 عام الصين في تيانانمين

 األسباب 1989

 والنتائج

 كربالء جامعة مجلة

 
16 2 2018 

 المسلمين العلماء جمعية عباس عالء 23

 جزائريينال

)1931-1940) 

/ التربية كلية مجلة

 واسط جامعة

 

1 24 2016 

 والنهوض اإلصالح عباس عالء 24

 الصين في اإلقتصادي

(1978-1988) 

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 
25 

 في اإلداري النظام عباس عالء

 العهد في كربالء مدينة

 المتأخر العثماني

(1831-1917) 

 كربالء تراث مجلة

 
3 2 2016 



 

 

  

 للشيخ القيادي الدور عباس عالء 26

 الحائري تقي محمد

 عام ثورة في الشيرازي

 العراقية 1920

 كربالء تراث مجلة

 
4 1 2017 

 في الدين علماء موقف عباس عالء 27

 االحتالل من كربالء

 أبو الشيخ - البريطاني

 الكاشاني القاسم

 أنموذجا

 كربالء تراث مجلة

 
3 1 2016 

 النواب مجلس موقف حمزة علي 28

 مشاريع تجاه العراقي

 في الخيرية األوقاف

 -1925 العراق

1958 

 الباحث مجلة

 
35 11 2020 

 في السياسية الجوانب حسن كوثر 29

 قبل العرب تاريخ

 كتاب خالل من االسالم

 ام بأخبار الورى أتحاف

 القرى

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 واألعراف االحكام حسن كوثر 30

 العرب عند لقضائيةا

 وأقرتها االسالم قبل

 االسالمية الشريعة

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2018 19 بال

 الرؤية وفق األصنام حسن كوثر 31

 دراسة- القرأنية

 -تاريخية

 البيت أهل مجلة

 
1 25 2019 

 في تأريخية دراسة حسن كوثر 32

 قمبيز جنون قصة

 (م.ق 530-522)

 التربية كلية مجلة

 للعلوم سيةاألسا

 واإلنسانية التربوية

 

 2018 41 بال

 الدينية الخالئف نظام حسن كوثر 33

 المعتقدات يخص فيما

 عند الدينية والوظائف

 البعثة قبل العرب

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 األدارية الخالئف نظام حسن كوثر 34

 البعثة قبل العرب عند

 النبوية

 الباحث مجلة

 

 

21 201-143 2019 



 

 

 

  

 الباحث مجلة االناضول في الدانشمندية االمارة سلمان ليلى 35

 
21 201-143 2019 

 العـراق في ودورهـم السـالجـقـة سلمان ليلى 36

 ســنة من

 (م1160-1135/هـ530-555)

 التربية كلية مجلة

 للعلوم األساسية

 واإلنسانية التربوية

 

 2019 42 بال

 التربية كلية مجلة القرآن وعلوم كربالء علماء سلمان ليلى 37

 للعلوم األساسية

 واإلنسانية التربوية

 

 2019 43 بال

 محمد 38

 مهدي

 زكرويه أل) السواد قرامطة ثورة

 العامة وأثارها( 

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 محمد 39

 مهدي

 الفاطميين الخلفاء ثروات

/  هـ 567 – 358) وعائالتهم

 (م 1171 – 969

 الباحث مجلة

 
21 201-143 2019 

 محمد 40

 مهدي

 للدعوة األمويين مواجهة

 األندلس في اإلسماعيلية

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2018 21 بال

 ميثم 41

 مرتضى

 عليه علي بن العباس مواقف

 حملة الطف معركة في السالم

 أنموذجا   األولى الماء

 كربالء تراث مجلة

 
4 2 2017 

 ميثم 42

 مرتضى

 طريقتهم ـــ مأصله ـــ البكتاشية

 مدينة تكية ـــ تكاياهم الصوفية

 االشرف والنجف المقدسة كربالء

 أنموذجا

 جامعة مجلة

 كربالء

 

14 3 2016 

 ميثم 43

 مرتضى

 في دراسات االسالمية العربية المدينة

 واالثار التاريخ

 

 

 بال
53 2016 

 ميثم 44

 مرتضى

 حياته ـــ الحائري هللا نصر السيد

 في ودوره العلمية إجازته, 

/  هـ1156 النجف مؤتمر

 م1743

 كربالء تراث مجلة

 
3 3 2016 

 الحرب من اإلسرائيلي الموقف راهي حاتم 45

 اللبنانية االهلية

(1975-1983.) 

 

 العلوم مجلة

 االنسانية

1246-1285 

3 23 2016 



 

 

 المسيحية الصهيونية العالقات راهي حاتم 46

 1978 -1975 لبنان في

 بالءكر جامعة مجلة

 
16 1 2018 

 الليبية الوحدوية المشاريع راهي حاتم 47

 دراسة( )1969-1974)

 (تاريخية

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 االرتيرية السياسية التطورات راهي حاتم 48

 الجبهة انبثاق في وأثرها

 ارتيريا لتحرير الشعبية

(1950 – 1991 ) 

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 من الكردية لعشائرا موقف جبار حسين 49

 للموصل البريطاني االحتالل

 1919 عام

 اآلداب مجلة

 

 2017 123 بال

 مشكلة وحل النميري جعفر جبار حسين 50

 السوداني والشمال الجنوب

1972-1981 

 الباحث مجلة

 
21 201-143 2019 

 2019 143-201 21 الباحث مجلة طوكيو – روما – برلين محور جبار حسين 51

 حيدر 52

 صبري

 الخارجية بريطانيا حروب

 توسعها على وأثرها

 (1763-1588) االستعماري

 2019 143-201 21 الباحث مجلة

 حيدر 53

 صبري

 على الفارسي -العثماني التنافس

 االوضاع على وأثره العراق

 المجتمع في العامة

 (1779-1534)العراقي

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 حيدر 54

 صبري

 السياسية التغيرات أهمية

 التي واالجتماعية واالقتصادية

 النصف خالل بريطانيا شهدتها

 عشر الثامن القرن من الثاني

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 حيدر 55

 صبري

 في وشعره السياب شاكر بدر

 تجاربه ضوء في المرأة

 الشخصية

 2019 143-201 21 الباحث مجلة

 حيدر 56

 صبري

 االقتصادية االوضاع

 في العاملة للطبقة واالجتماعية

 الصناعية المدن

 (1881-1848)البريطانية

 2019 143-201 21 الباحث مجلة

 حيدر 57

 صبري

 تجاه الخارجية روسيا سياسة

 -1855)  االوربية الدول

1871) 

 بابل مركز مجلة

 االنسانية للدراسات

 

9 3 2019 

 وابرز البيوريتان استيطان طالب حيدر 58

 في ونشاطهم معتقداتهم

 2019 143-201 21 الباحث مجلة



 في البريطانية المستعمرات

 الشمالية امريكا

 

 1921)العراقية اشهرالسجون طالب حيدر 59

 (م1958 -

 الباحث مجلة

 
17 10 2016 

 نشأتها)  اليونانية المدينة دويلة حبيب خلود 60

 أ نموذجا   إسبارطة(  وتطورها

/ التربية كلية مجلة

 واسط جامعة

 

1 28 2017 

 الثورة من إسبارطة موقف حبيب خلود 61

 أراَكوس ضد وحربها االيونية

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 ضوء في الهندي السياسي الفكر حبيب خلود 62

 الفيدا نصوص

 بابل جامعة مجلة

 
26 7 2018 

 االخميني العصر في الزواج حبيب خلود 63

 م.ق 559-330

 الدراسات مجلة

 التاريخية

 يةوالحضار

 

12 47/2 2021 

 جنون قصة في تأريخية دراسة حبيب خلود 64

 (م.ق 522-530) قمبيز

 التربية كلية مجلة

 للعلوم األساسية

 واإلنسانية التربوية

 

 2018 41 بال

 عبد رحيم 65

 الحسين

 في الداخلية السياسية التطورات

 ( 1973 – 1968)  العراق

 كربالء جامعة مجلة

 
15 1 2017 

 بدع رحيم 66

 الحسين

 في السوفيتية الستراتيجية

 1980-1970 العربي الخليج

 2019 143-201 21 الباحث مجلة

 عبد رحيم 67

 الحسين

 العراق في الوزارية التغيرات

1973- 1979 

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 عبد رحيم 68

 الحسين

 العراق في الكردية القضية

 دراسة"  1971 – 1968

 " تاريخية

 2019 143-201 21 الباحث مجلة

 عبد رحيم 69

 الحسين

 في الصحية المؤسسات تطور

(  1958 – 1921) الحلة لواء

 وثائقية دراسة

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2018 20 بال

 عبد رحيم 70

 الحسين

 الواقع تاريخ الى لمحات

 كربالء لواء في الصحي

(1921-1958) 

 كربالء تراث مجلة

 
3 1 2016 

 لواء في المحلية االدارة دورة حاتم عدي 71

 1958 التعليم لشؤون الديوانية

 (وثائقية دراسة) 1963 –

 الباحث مجلة

 
21 201-143 2019 

 وجهوده البهبهاني الوحيد الشيخ حاتم عدي 72

 األصولية المدرسة ترصين في

 العراق في

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2017 17 بال



ون   حاتم عدي 73 قاطََعة   ش ؤ  ن   اميّةالشّ  م   م 

الل ت الل   َوثائ ق   خ   االح 

 1918 لعام البريطانيّ 

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 

 شبانه) العراقية القبلية المرتزقة حاتم عدي 74

 - انموذجا   الحلة مقاطعة( روز

 -تاريخية دراسة

 التاريخ في دراسات

 واالثار

 

 2019 69 بال

 من كربالء أهالي موقف حاتم عدي 75

 العراق في البريطاني االستفتاء

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 واالجتماعية الثقافية المظاهر حاتم عدي 76

 كربالء مدينة ألهالي

(1979-1968) 

 السبط مجلة

 
1 10 2020 

 اإلقتصادية األوضاع حاتم عدي 77

 من كربالء في واإلجتماعية

 السنوي البريطاني التقرير خالل

 م1917 لعام

 السبط مجلة

 
1 5 2017 

 في والثقافية التعليمية الخدمات حاتم عدي 78

 كربالء مدينة

 (م1968-1979)

 السبط مجلة

 
2 10 2020 

 البريطاني التقرير في كربالء حاتم عدي 79

 1917 لعام السنوي

 2016 2 3 كربالء تراث مجلة

 المقدسة كربالء مدينة حوزة حاتم عدي 80

 من التاريخية أدوارها في قراءة

 (هـ 1205 – 305) سنة

 كربالء تراث مجلة

 
4 1 2017 

...  الدين شرف الحسين عبد طاهر علي 81

 ومنهجه فكره في تحليلية قراءة

 التاريخية الكتابة في

(1873-1957) 

 التاريخ في دراسات

 واالثار

 

 2017 59 بال

 بين هللا فضل رابح حركة طاهر علي 82

 والدعوة المهدية الحركة

 1900-1879 السنوسية

 العلوم مجلة

 االنسانية

 

4 23 2016 

 مدينة في االقتصادية األوضاع طاهر علي 83

 1958 -1939 كربالء

 الباحث مجلة

 
34 11 2020 

 دوره. حياته. بيئته.  هاشم جواد طاهر علي 84

 عصره احداث في السياسي

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 في ومنهجه الكليدار الجواد عبد طاهر علي 85

 كربالء تاريخ) التاريخية الكتابة

ا( العام  أ نموذج 

 كربالء تراث مجلة

 
6 4 2019 

 ألبي المغيَّب الفكريّ  الدور طاهر علي 86

 السالم عليه العباس الفضل

 كربالء تراث مجلة

 
4 2 2017 

 2017 1 4 ءكربال تراث مجلة الشعبانية االنتفاضة الى لمحات طاهر علي 87



  هـ1411 -م 1991 كربالء في

 في ودروه ألجلبي الحسين عبد حسن فالح 88

 العراقي األمة مجلس

1925-1937 

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 

 

 

 

 االلوسي عاكف ابراهيم حسن فالح 89

 دراسة( ))1899-1958)

 ((وثائقية تاريخية

 جامعة مجلة

 كربالء

 

16 3 2018 

 سيرة) الدملوجي هلل عبد حسن فالح 90

 (1971-1890 تاريخية

 التاريخ في دراسات

 واالثار

 

2 72 2020 

 الباحث مجلة طوكيو – روما – برلين محور حسن فالح 91

 
21 201-143 2019 

 أوضاعه في دراسة توات اقليم ناصر هاشم 92

 عشر الثاني القرن حتى العامة

 الهجري

 جامعة مجلة

 كربالء

 

14 1 2016 

 دينةم في العلويون السادة ناصر هاشم 93

 المجاب ابراهيم/  كربالء

 انموذجا  

 الباحث مجلة

 
21 201-143 2019 

 الدولة في والتقاليد العادات ناصر هاشم 94

 خالل من االسالمية العربية

 والجغرافيين الرحالة كتب

 والمسلمين العرب

 اكليل

 
 خاص عدد 1

 وقائع

 مؤتمر

2021 

 المروزيّ  طاهر الزمان شرف ناصر هاشم 95

 في الموارد استخدام في منهجه

 والهند والترك الصين ابواب

 الحيوان طبائع كتابه في ونقدها

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 السيرة في الطبرسي منهج ناصر هاشم 96

 المواليد تاج كتاب في النبوية

 ووفياتهم االئمة مواليد في

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2018 19 بال

 حياته( هـ548 ت)الطبرسي ناصر هاشم 97

 العلمية ومكانته

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2018 19 بال

 للمروزيّ  الحيوان طبائع كتاب ناصر هاشم 98

 أحوال في األولى المقالة

 الهند باب)  وحضارته األنسان

 حضارية دراسة( 

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 الصعيد وتاريخ الجغرافية كاظم حسين 99

 وصفية دراسة المصري

 باحثال مجلة

 
21 201-143 2019 

 انتصار 100

 لطيف

 الجوانب في الموالي اثر

 سنة نهاية حتى االدارية

 الباحث مجلة

 
21 201-143 2019 



 هـ132

 انتصار 101

 لطيف

 االبرش الفضل بن سلمة مروية

 نبينا على الوحي نزول عن

 وآله عليه هللا صلى) محمد

 تحليلية دراسة( وسلم

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 

 

 انتصار 102

 لطيف

 السالم عليهم البيت اهل موقف

 التي السياسية المشاكل من

 من االسالمية الدولة اصابت

 هـ114-هـ40 سنة

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2018 19 بال

 انتصار 103

 لطيف
  البيت أهل أئمة تشخيص

 السياسية للمشكالت

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2018 20 بال

 االثنى األمامية الوزراء أثر جبير عباس 104

 العمرانية النهضة في عشرية

 مصر في الفاطمي الحكم إبان

 (م1171-968/هـ358-567)

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 عالوي 105

 مزهر

 الدولة في الخراج حساب

 اإلسالمية

 دراسات مجلة

 تربوية

 

11 41 2018 

 عالوي 106

 مزهر

 صاحب الهروي الصلت أبي

 السالم عليه الرضا االمام

 البيت أهل مجلة

 
1 19 2016 

 في والعلمية االجتماعية الحيـاة كريم حسين 107

 االسرة زمن االسالمي المشرق

 الطاهرية

 الباحث مجلة

 
21 201-143 2019 

 مخطوطة في الحنفية بن محمد كريم حسين 108

 اآلثار وفنون األخبار عيون

 عماد إلدريس الرابع السبع

 قراءة هـ 872 ت القرشي الدين

 االسماعيلي الفكر في

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 جامعة مجلة [صوحان بن زيد]الصحابي كريم حسين 109

 كربالء

 

16 2 2018 

 في طوس مدينة علماء اسهامات كريم حسين 110

 من بغداد في الفكرية الحركة

 بغداد تاريخ كتاب خالل

 "ه463ت البغدادي للخطيب

 اسالمية دراسات

 صرةمعا

 

 2018 19 بال

 المعارف في الهند علماء أثر كريم حسين 111

 اإلسالمي العالم في والعلوم

 دراسات مجلة

 تاريخية

 

1 27 2019 



 عبد نعيم 112

 جودة

 في الدينية التعليمية الحركة

 السابع القرن خالل من كربالء

 هجري التاسع القرن حتى

 كربالء تراث مجلة

 
3 3 2016 

 عبد نعيم 113

 ودةج

 اإلقتصادية األوضاع

 من كربالء في واإلجتماعية

 البريطاني التقرير خالل

 م1917 لعام السنوي

 السبط مجلة

 
1 5 2017 

 

 

 عبد نعيم 114

 جودة

 البريطاني التقرير في كربالء

 1917 لعام السنوي

 كربالء تراث مجلة

 
3 2 2016 

) االردبيلي علي بن محمد  محمد عمار 115

 في دراسة( هـ1101ت

 العلمية ومكانته سيرته

 الباحث مجلة

 
34 11 2020 

 التقية واظهار الحكمة اسلوب محمد عمار 116

 عليهم) البيت اهل أئمة عند

 (السالم

 التربية كلية مجلة

 للعلوم األساسية

 واإلنسانية التربوية

 

 2017 36 بال

 وأصل الصفرية الخوارج محمد عمار 117

 منظور في نشأتهم

 (هـ548:ت) الشهرستاني

 كربالء جامعة مجلة

 
17 3 2019 

 في ونشأتها جذورها الجهمية محمد عمار 118

 والنحل الملل كتاب

 (هـ548:ت) للشهرستاني

 كربالء جامعة مجلة

 
17 3 2019 

 السياسي الجناح صراع محمد عمار 119

 زمن في العسكري والجناح

)  السفاح العباس ابو الخليفة

 ( هـ136 ـ 132

 كربالء معةجا مجلة

 
15 1 2017 

 معرفة في االفكار نزهة محمد عمار 120

 بن يوسف.  العصر اهوال

 الميقاتي طوقان

 اكليل

 
 خاص عدد 1

 وقائع

 مؤتمر

2021 

 دراسات مجلة القديم العهد في الخطيئة قصة محمد عمار 121

 تاريخية

 

1 27 2019 

 في العسكري اإلنفاق أوجه عبيد زمان 122

 من لمدةل اإلسالم صدر

 (م661 -622/ ه1-41)

 كربالء جامعة مجلة

 
14 4 2016 

 فكر في االقتصادية التنمية عبيد زمان 123

( السالم عليه) علي اإلمام

 لعامله عهده ضوء في دراسة

 الحارث بن مالك مصر على

 المبين

 
1 3 2017 



 األشتر

 المارات التجارية السياسة عبيد زمان 124

 االسالمي المشرق

 لباحثا مجلة

 
21 201-143 2019 

 طبقات تركيب كيفية في مقالة عبيد زمان 125

 العين

 2020 4 1 اكليل

 خطاب في التمدن رمزية عبيد زمان 126

 الحسينية الثورة

 كربالء تراث مجلة

 
3 1 2016 

 

 

 نشأتها االوليغاركية الفئة عبيد زمان 127

 االقتصادي وأثرها

 عصر لمكة واالجتماعي

 الكريم القرآن في ةدراس النبوة

  دراسات مجلة
 

1 25 2018 

 كربالء في والوّراقون الوراقة   عبيد زمان 128

 عشر الثالث القرن حتى

 للهجرة

 كربالء تراث مجلة

 
5 3 2018 

 المالية والرقابة التوزيع عبيد زمان 129

 االقتصادية التنمية في واثرها

 علي المؤمنين أمير عهد في

 (لسالما عليه) طالب ابي بن

 دراسات مجلة

 تاريخية

 

1 27 2019 

 ممالك في والحرف الصنائع عبيد زمان 130

 العامة واثر الغربي السودان

 العاشر القرن نهاية حتى فيها

 الهجري

 التربية كلية مجلة

 للعلوم األساسية

 واإلنسانية التربوية

 

 2020 47 بال

 معرفة في االفكار نزهة عبيد زمان 131

 بن يوسف.  العصر اهوال

 الميقاتي طوقان

 اكليل

 
 خاص عدد 1

 وقائع

 مؤتمر

2021 

 ألمير المالية السياسة عبيد زمان 132

 طالب ابي بن علي المؤمنين

 المال وأدوات السالم عليه

 الصامت

 اكليل

 
2 2 2021 

( ص)الرسول دولة سرايا عبيد زمان 133

 االقتصادي واثرها

 حدود تثبيت في واالجتماعي

 الدولة

 كليلا

 
2 2 2021 

 في الدينية التعليمية الحركة عبيد زمان 134

 القرن خالل من كربالء

 التاسع القرن حتى السابع

 هجري

 كربالء تراث مجلة

, 3 المجلد, 2016
 الصفحات, 3 العدد

20-45 

3 3 2016 

 في االجتماعي المنظور أثر عبيد زمان 135

 للحرفيين االقتصادي النشاط

 دراسات مجلة

 تاريخية
1 29 2020 



 سنة حتى الكوفة في الموالي

 م945/ه334

 

 عبد اياد 136

 الحسين

 خبر( ع) الحسين تلقي رواية

( ع) عقيل بن مسلم استشهاد

 تحليلية دراسة

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 عبد اياد 137

 الحسين

 كتاب في وبيئته االنسان نظافة

 الكبرى السنن

 1065/ هـــ458:ت)للبيهقي

 (م

 لباحثا مجلة

 
21 201-143 2019 

 

 

 عبد اياد 138

 الحسين

 التاريخية المرويات جذور

 المقاصد ذات النبوية للسيرة

 هللا رسول إصابة االجتماعية

( وآله عليه هللا صلى) 

 إنموذجا   بالجنون

 الباحث مجلة

 
21 201-143 2019 

 عبد اياد 139

 الحسين

 هللا صلى) الرسول وصايا

 لذمــــةا أهل في(  وآله عليه

 والممــــــــلوك

 كربالء جامعة مجلة

 
14 3 2016 

 عبد اياد 140

 الحسين

 التاريخية مرويات جذور

 المقاصد ذات النبوية للسيرة

 هللا رسول اجراءات السياسية

 في( وآله عليه هللا صلى) 

 العريش واتخاذه القتال

 انموذجا

 الباحث مجلة

 
21 201-143 2019 

 عبد اياد 141

 الحسين

 هللا عجل) الحسن بن الحجة

 وفلسفة(  الشريف فرجه تعالى

 الحيرة زمن - االنتظار

 - انموذجا

 العميد مجلة

 
5 2 2016 

 عبد اياد 142

 الحسين
A Dissertation in 

Criticizing Dozy’s by 
Hibt ul Din 

Al-Shehristaani 

 كربالء تراث مجلة

 
6 2 2019 

 محمود 143

 حمزة

 في التاريخ قسم طلبة اتجاهات

 اإلنسانية للعلوم التربية كلية

 المقالية االسئلة نحو

 والموضوعية

/ التربية كلية مجلة

 واسط جامعة

 

1 35 2019 

 وسيلة: المعلوماتية تكنولوجيا حسن كاظم 144

 قدرات تطوير وسائل من

 ميدان) العراقي الباحث

 (انموذجا التاريخية الدراسات

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 



 محمد 145

 حسين

 ادريس

 الشريف الحسيني الركب

 دراسة) الكوفة أهل رسائل

 (تاريخية

 الباحث مجلة

 
20 11 2018 

 محمد 146

 حسين

 ادريس

 و البصرة أهل رسائل

 من موقفهم و مؤتمراتهم

(  السالم عليه)  الحسين اإلمام

 دراسة ه - 6061 عام

 تاريخية

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 محمد 147

 حسين

 يسادر

 خبر( ع) الحسين تلقي رواية

( ع) عقيل بن مسلم استشهاد

 تحليلية دراسة

 الباحث مجلة

 
19 11 2017 

 

 

(( الحشيشية)) النزارية الفرقة محمد جواد 148

 وفعالياتها عقيدتها في دراسة

 اسالمية دراسات

 معاصرة

 

 2021 27 بال

 The American role in فاضل سالم 149
the Anti-Soviet 

Afghan War (1977- 
1980) 

Humanities & 
Social 

Sciences 
Reviews 

9 5 2021 

 برقة في السنوسية الدعوة محمد جاسم 150

 دراسة1859ــ1837

 مقارنةتاريخية

 الكوفة اداب مجلة

 
1 27 2016 

 بين هللا فضل رابح حركة محمد جاسم 151

 والدعوة المهدية الحركة

 1900-1879 السنوسية

 العلوم مجلة

 االنسانية

 

4 23 2016 

 نشاطهم رشادة التبو محمد جاسم 152

 واالجتماعي االقتصادي

 التاسع القرن في والسياسي

 العشرين القرن ومطلع عشر

 كربالء جامعة مجلة

 
15 1 2017 

 ودوره سيرفانتس دي ميگيل محمد جاسم 153

 بانيااس في األدبية النهضة في

1547- 1616 

 كربالء جامعة مجلة

 
14 2 2016 

 برقة إقليم في البحرية التجارة محمد جاسم 154

 باشا يوسف عهد في

 1832-1795القرمانلي

 العلوم مجلة

 االنسانية

 

2 24 2017 
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