
ا.م.د.عامر  ...1878 – 1868رصاع االفكار يف الحركح االشرتاكيح الثىريح يف روشيا  1

 كليح االداب / جامعح الترصج –خالد رمضان الرةيعي 
1 – 46 
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 التاحث: وشام خليل إةراهيه... الرق يف الدياناخ الصامويح دراشح داريخيح

 78 - 47 امعح الترصجكليح اآلداب / ج – األشذاذ الدكذىر: شاكر مجيد كاظه

3 
أ.د. صتيح نىري خلف  ... اةن عتاس ودضارب الرواياخ حىل كضيح أمىال الترصج

 108-79 م.م مهدي صالح لفذه الخفاجيو   كليح الرتةيح للتناخ/ جامعح الترصج - الحلفي 
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املعاااال العنرانياااح يف مديناااح ايتاااح  املعاةااادل خاااسل عهااادي الدولاااح الىشااا   

كليااااح االداب /  –ق.م ل..  ا. د. أميااااان شاااانخي جاااااةر 1085 –ق.م  2060والحديثااااح  

 تاحثح مها جىاد نصار املنصىريجامعح الترصج وال

109- 152 
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... ا.م.د.عا  جاىدج 1991 – 1990املىكف االردين مان االحاذسل العراكاي للكىيار 

 مركز دراشاخ الترصج والخليج العريب / جامعح الترصج –صتيح 
153- 177 
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 ..مل945-932ه / 334-320  دور الغلامن الحجريح الصيايس يف العرص العتايس

 198-178 كليح اآلداب /جامعح املىصل  - أ.م.د. رائد محند حامد
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جامعاح  – أ.م.د. جاىاد كااظه ح ااب... 2017-2003الصعىديح  –العسكاخ العراكيح 

 230 -199 ج والخليج العريبمركز دراشاخ الترص الترصج / 
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 ملارةاخ يف رؤي ةادريشا كرون ومايكل كىك -اإلشسم املتكر ونظريح الهاجريح

 263-231 كليح الرتةيح -جامعح ميصان -أ.م.د شهيد كريه محند

9 

 ... 1914 – 1850الذ ىراخ العلنيح والفكريح واألدةيح يف روشيا الليرصيح 

 294-264 لذاريخيح/ جامعح ةاةلمركز ةاةل للدراشاخ الحضاريح وا –ا.م. د.ناديح جاشه كاظه 
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م م.د.اثري 1031 -710هاا /422 -92املؤدةىن وإشهامادهه العلنيح واإلداريح يف األندلض

  جامعح الترصج /كليح الرتةيح للتناخ  -عتد الكريه صادق 
295- 315 
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اشااهاماخ الصاايد عتااد العزيااز شااال يف كذاةااح داااري  االناادلض.. م.د ةثينااح عااادل 

 كليح الرتةيح للتناخ  -جامعح الترصج -عنران 
316 - 340 

 املحذااىياااخ
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مسةض اتلاخ األغنياء يف الدولح العرةيح اإلشسميح حذ  نهايح العرص األمىي 

املديريح    -مل  دراشح داريخيحل.. م.د.محند عتاس حصن ال ايئ 749ه/132 

 العامح للرتةيح يف ةاةل

341-371 
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الفريجيىن إةان اللرنني العارش والذاشع كتل امليسد.. م.د علياء صادق عاشىر                       

 كليح الرتةيح للتناخ –جامعح الترصج 
372 – 386 
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..         يف اللاارنني الراةااع والخااامض الهجااري النشاااا الحااديثي لاادي علااامء اإلماميااح

 جامعح الترصج/ مركز دراشاخ الترصج والخليج العريب – م. عتاس جاشه نارص
387 - 416 
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 دينح املىصل من خسل كذث الرحالحالحياج االجذامعيح والعنرانيح يف م

              كليح اآلداب جامعح االنتار/ – محند جهاد عتدم.م. ..والتلدانيني

 ليح الرتةيح للتناخكعح الترصج / جام -كاشه ع يح  م.م.عتاس

417 - 437 

16 

                 .جىن جلكرايصر أمنىذجااااً. حاادثح الفيل يف دراشاخ املصذرشكني

 جامعح ةاةل/ مركز ةاةل للدراشاخ الحضاريح والذاريخيح -ميثاق عتيض حصنيم.م.
438 - 474 
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جامعااح  -غالااث عتااد الل يااف   م.م  إفهااام.. الاادس والذزوياار يف الروايااح الذاريخيااح

 ةيح للتناخ كليح الرت -الترصج 
475- 501 
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_ 1852التعثح الروشايح ا  ةيار امللادس ومشاكلح كنيصاح اللياماح وحارب اللارم 

 جامعح الترصج / كليح الرتةيح للتناخ –محصن م.م.جعفر جتار .. 1856
502- 522 


