
٥ـ٦أخبار األمانة العامة إلتحاد المؤرخين العرب
٧ـ٨كلمة اإلفتتاححسين أمين
٩ـ١٧البيروني عالم ساھم في تقدم العلومحسين أمين

١٨-٥٢اللغة والحضارة – آراء في الوزن الحضاري للغة وتطبيقھا على اللغة العربيةخليل ابراھيم الحماش
٥٣-٦٤ابن خلدون والحقيقة التاريخيةزاھية قدورة

تغلغل النفوذ األوربي وأثره في الحياة اإلجتماعية في مصر في عصر الخديويصالح رمضان
١٨٦٣-١٨٧٩) ٦٥-٩٤(إسماعيل

٩٥-١٢٣من أحداث ثورة المتزمتين Puritans اإلنكليزيةعبد  القادر أحمد اليوسف
١٢٤-١٤٢مذھب الجبرتي في كتابة التاريخ من خالل كتابة (عجائب اآلثار في التراجم واألخبار)محمد حسين الزبيدي

١٤٣-١٦٦حادثة األميرة عزة وأثرھا في انقالب بكر صدقي عام ١٩٣٦محمد أنيس
١٦٧-٢٠٧تأثير الحركة الوطنية على تطور التشريع التونسيمحمد منصور

٢٠٨-٢٢٠التراث الطبي العربي بين األصالة والتجديدمرسي محمد عرب
٢٢١-٢٣٤أھداف الدعوة اإلسماعيلية في مصر وبالد المشرق اإلسالمي منذ عصر مبكرموسى لقبال

٢٣٥-٢٤٥قانون إتحاد المؤرخين العرب
Helmut MejcherSome aspects of the German Baghdad Railway policy3-35

٥ـ١٢أھداف تربيتنا الوطنية حسين أمين
١٣-٤٠المولى اسماعيل وتحرير ثغور المغربجالل يحيى

٤١-٥٦الجامع عنصر وظيفي, عماري ومورفولوجي في المدينة العربيةخالص األشعب
٥٧-١١١معتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة واألحالم والشرورسامي سعيد األحمد

١١٢-١٣١مصادر تاريخ الحضارة اليمنية القديمة واإلسالمية وبعض المالحظات حولھاسلطان ناجي
١٣٢-١٥٦سياسة الدولة العباسية في عصرھا األول مع األمويين في األندلسعبد العزيز سالم

١٥٧-١٦٨تراث العرب الفكري والعلمي في فلسطين في ظل الحكم اإلسالميعواد مجيد األعظمي
١٦٩-١٨٧مالمح من تاريخ حركة الخوارج األباضية كما تكشفھا مخطوطة األزكويفاروق عمر فوزي

نظام الضرائب في مصر خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر و أثره في النواحيمحمد محمود السروجي
١٨٨-٢٢٤السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية

٢٢٥-٢٥٩األثر اإلقتصادي في الحياة السياسية في صدر اإلسالم والعصر األمويناجي حسن
Awad Mohammad KhleifatA study on the private life in the court of Hisham B. Abd Almalik3-20

٥كلمة العددحسين أمين
٧-٣٥المولى اسماعيل وتحرير ثغور المغربجالل يحيى

٣٦-٦٢اإلقتصاد في اإلسالمخيرهللا طلفاح
٦٣-٧٩ًالملك األفضل العباس الغساني مؤرخاشاكر محمود عبدالمنعم

٨٠-٩١دور البربر في سقوط الدولة األموية في األندلسعبدالجليل عبدالرضا الراشد
٩٢-١١٦المعز لدين هللا وجيل جديد من كتابهلقبال موسى

١١٧-١٢٨بواكير التنوير في الفكر الديني المصريمحمود اسماعيل
١٢٩-١٦٠الحقيقة التاريخية عند البيروني (١٩٧٣-١٠٤٨) بين المفھوم وتطبيقهمحمود زايد

١٦١-١٦٩نبذة عن تاريخ مدينة لبدةّمحمود الصديق أبو حامد
١٧٠-٢٠٧يوحنا بن ھيالن معلم الفارابي في المنطقيوسف حبي

٢٠٨-٢٢٢دراسات في العصر السلجوقي (األمير جاولي سقاوة)رشيد الجميلي
٢٢٣-٢٢٤نشاطات األمانة  العامة إلتحاد المؤرخين العرب

H. AminThe Islamic concept of man and the fine arts3-8
Farouk OmarToynbee and the rights of the Arabs in Palestine9-17

٥المقدمةحسين أمين
٧ـ٢٠نشأة الحركة التعليمية في العراق و أثرھا في نھضة اآلداب والعلومحسين أمين

٢١-٤٢التنافس بين بريطانيا وفرنسا في البحر المتوسط بعد شق قناة السويسمحمد محمود السروجي

١٩٧٧
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العدد الثالث
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العدد الرابع

المؤرخ العربي
مجلة تصدرھا األمانة العامة إلتحاد المؤرخين العربي

العراق – بغداد
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٤٣-٥٥الرازي في مراسالت البيروني وابن سيناصالح الحمارنه
٥٧-٦٥األصول التاريخية للمالحم القحطانيةميخائيل بتروفسكي

٦٦-٧٤روابط اإليمان بين مصر وأفريقياعبدالمنعم ماجد
٧٥-٩٧الوجه النصراني للحضارة العربيةرشيد حداد

٩٨-١٢٢سيناء : كنوزھا وآثارھا التاريخية في العصور الوسطىجوزيف نسيم يوسف
١٢٣-١٢٩أضواء على مؤلفات علي بن الحسن الخزرجي المؤرخ اليمانياسماعيل بن علي األكوع

١٣٠-١٤٤رفاعة الطھطاوي فكره اإلجتماعي والسياسيمحمود اسماعيل
١٤٥-١٦٨دور ابن زيدون السياسي والدبلوماسي في األندلس في عصر ملوك الطوائفمحمد حسين الزبيدي

١٦٩-٢٠٩كتاب النبي صلى هللا عليه وسلمشاكر محمود عبد المنعم
٢١٠-٢١٥تعقيب على بحث  (الجامع عنصر وظيفي)محمد عبدالحميد عيسى

٢١٧-٢٢١نشاطات إتحاد المؤرخين العرببھجت كيطان بشير
Ramsay MacMullenBarbarian influence on Rome before the Great Invasions1-18

٧مقدمةحسين أمين
٩ـ١٣الصلة بين النظم اإلسالمية للماوردي والنظم في العصر السلجوقيحسين أمين

١٥-٣١تاريخ نشوء علم السكان ومنزلة ابن خلدون منهعبدالكريم اليافي
٣٣-٥٧دور األبلة في تجارة الخليجصالح الحمارنة
٥٩-٦٨علوم اإلنسان و أھميتھا في دراسة اليمنيين القدماءيوسف شلحد

٦٩-٨١الحاجة الى إعادة كتابة التاريخ اإلسالميمحمود يوسف زايد
٨٣-٩٤تجديد في ظل األصالةسعيد عبد الفتاح عاشور

٩٥-١١٩كربوغا صاحب الموصل ودوره في مقاومة الصليبيينابراھيم خليل
١٢١-١٣٢اللقاء الحضاري في األندلسعبدالعزيز األھواني

١٣٣-١٤٠بناء اإلنسان العربي الجديدكارل بتراجك
١٤١-١٥٧الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية في سجلماسة عاصمة بني مدرارالحبيب الجنحاني

١٥٩-١٧٥العصور الوسطى األوروبية حدودھا الزمنية والنظريات التي قامت حول بدايتھاجوزيف نسيم يوسف
١٧٧-٢٠٥مكة المكرمة مركز الدعوة العباسيةعلي عبدالرحمن ابا حسين

٢٠٧-٢٢٧مصادر تاريخ الجزيرة العربية في دار السجالت الحكومية في بومباىعبد األمير محمد أمين

Douglas JacksonFrom the Arabian Gulf to the lands of Bulgars – an important
dimension in medieval Muslim trade229-243

٢٤٥-٢٥١نشاطات اإلتحاد
٢٥٣-٢٥٤ًأھم الكتب التي صدرت حديثا

٣ـ٤تقديم
٥ـ١٢المدارس اإلسالمية في العصر العباسي وأثرھا في تطوير التعليمحسين أمين

١٣-٢٨الحياة الدينية والدنيوية في مملكة غرناطة اإلسالميةأحمد مختار العبادي
ّالتكيف"محمد الھاشمي ٢٩-٣٣دور الفكر في عملية "

٣٥-٥٦طريقة تدريس الطب عند الرازيخالد ناجي
٥٧-٦٠التكامل في شواھد تاريخ اليمن القديميوسف عبدهللا

(تأليف) / مصطفى العبادي ا.ھـ.م.جونز
٦١-٩٧األمبراطورية الرومانية : العصر األخير ٢٤٨-٦٠٢ م(عرض وتحليل)

٩٩-١١٦تأسيس مدينة الكوفةّطاھر مظفر العميد
١١٧-١٢٥نھاية العصور الوسطى األوربية والنظريات التي قامت حولھاجوزيف نسيم يوسف

١٢٧-١٤٣الجزيرة العربية في أخبار المؤلفين الصينييننقوال زيادة
١٤٥-١٥٣الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربية في تونسرشاد محيي الدين اإلمام

١٥٥-١٧٧ظاھرة التواكب بين تاريخ المشرق والمغرب العربيينمحمد زنيبر
١٧٩-١٨٢أخبار علمية

J.C.WilkinsonSources for the early history of Oman3-10
Marwyn S. Samuels, Carmencita
M. Samuels

Islam in the southern seas : The impact of Arabian Gulf merchants in
the South China Sea ; 10th – 19th centuries C.E

11-33

٧مقدمةحسين أمين
٩ـ١٧مفھوم التاريخ اإلسالمي في العصر الحديثعبد المنعم ماجد
١٨-٢٣ّالقضايا األفريقية المعاصرة في التراث المكتوب للعالمة توينبيعبدالقادر زباديه
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٢٤-٣٨التأثير الشرقي على الفن المسيحي المبكر في إيطالياسامي سعيد األحمد
٣٩-٥٢سيرة الفكر التاريخي عند توينبيمحمود زايد
٥٣-٧٠عيذاب من الثغور العربية المندثرةأحمد دراج

٧١-٩٩الصراع اإلنجليزي الفرنسي في مصر "١٨٦٣-١٨٨٢"صالح رمضان محمود

تقارير القناصل البريطانيين في جدة كمصدر لتاريخ غرب الجزيرة العربية فيصالح العمرو
١٠٠-١١٥النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل العشرين

١١٦-١٥٧التنظيم العسكري لجيش صاحب الزنجعبدالجبار ناجي
١٥٨-١٦٨البطل التاريخي بين كاراليل وتوينبيمحمود إسماعيل

١٦٩-١٧٣من وحي مھرجان توينبيمحمد حسين فنطر
١٧٥-١٨٤من ھو مؤلف الروض المعطار في خبر األقطارصالح الحمارنه

Derek HopwoodThe continuity of Toynbee’s views on the Middle East3-12
Kennith W. ThompsonToynbee’s theory of international politics: concepts of war and peace13-20

٧مقدمةحسين أمين
٩ـ٢٠آرنولد توينبي المدافع عن العرب في الغربمحمد توفيق حسين

٢١-٣٢اآلثار اإلسالمية في األندلسأحمد فكري
٣٣-٥٧الحياة السياسية في بالد الھند في عھد الملوك والمماليكعصام الدين عبد الرؤوف

٥٨-٧٠المطھر بن محمد الجرموزي ومؤلفاته عن الدولة القاسميةعبدهللا بن حامد الحييد
٧١-٧٨دور اليمنيين في التاريخ اإلسالمي القديمھاشم جيت

٧٩-٨٨تخطيط المدن القديمة في وادي الرافدينخالص االشعب
٨٩-٩٩معركة حارم "التحالف البيزنطي الصليبي األرميني ضد نور الدين زنكي "مھدي سعيد عمران

١٠٠-١١٦حياة الملك األشرف اسماعيل الغساني و جھوده الثقافيةشاكر محمود عبد المنعم
١١٧-١٣٤اإلھتمام بمصادر التراث العربيسيدة اسماعيل كاشف
١٣٥-١٥١مالمح من النھضة العلمية في العراق في العصر البويھيمحمد حسين الزبيدي

١٥٢-١٨٠خصائص وأھمية الحركات الجماھيرية في المشرق العربي قبيل ثورة اإلتحاديينل.ن.كتلوف

Helmut MejcherPolitical challenges in the Middle East and some responses by the
young Arnold Toynbee3-9

٧مقدمةحسين أمين
٩ـ١٥الفالسفة المسلمون األوائل وأثرھم في التراث الفكريحسين أمين
١٦-٦١تاريخ اآللھة اليمنية والتوحيد اإللھيثريا منقوش

٦٢-٧٩مصادر تاريخ العراق والخليج العربي في دار السجالت الحكومية الھندية في  بومبايعبد األمير محمد أمين
٨٠-٩٢توينبيجواد علي

٩٣-١٠٤التراث الطبي العربي بين األصالة والتجديدمرسي محمد عرب

ھجرة القبائل العربية الى الكوفة في القرن األول الھجري وأثرھما في التنظيماتمحمد حسين الزبيدي
١٠٥-١١٧القبلية

١١٨-١٤٤أوراق البردى العربي مصدر أصيل للتأريخ اإلسالميأحمد الشامي
١٤٥-١٧٩سرية نخلة إحدى سرايا الرسول الھامةعبدالجبار منسي العبيدي

١٨٠-١٩٦أبو الريحان البيروني, دراسة حول نسبته وشخصيتهجالل شوقي
١٩٧-٢١٤الحركة الباطنية في شمال فارس وأثرھا السياسي والمذھبيفضيلة عبداألمير الشامي

٢١٥-٢١٦تحقيق كتب التراث ( كتاب عيون التواريخ / كتاب الفتح المبين)حسين أمين
Lutfi A.W. YehyaMyths on the conception of life between Mesopotamia and Homeric 5-14
Sami Said AhmedImportant ancient Mesopotamian palaces15-44

٩ـ٢١الدعوة العباسيةحسين أمين
٢٢-٤٠حركة الشيخ عز الدين القسامفالح خالد علي

٤١-٧٤أثر الماوردي في الفن السلجوقيسعاد ماھر

الوثائق البريطانية وأھميتھا في كشف المصالح البريطانية في جزيرة العرب بعدمصطفى عبد القادر النجار
١٩١٨-١٩٢٦) ٧٥-٨٧(الحرب العالمية األولى

٨٨-١١٤ظاھرة اإلستعمار اإلستيطاني في أفريقيا والشرق األوسطريتشارد ستيفنز

مالحظات حول بعض المخطوطات التاريخيةراضي دغفوس مصادر تاريخ جنوب الجزيرة العربية,
١١٥-١٣٣المخزونة في المكتبة الوطنية بباريس

العدد التاسع
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العدد العاشر
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العدد الثامن
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١٣٤-١٤٦حروب الفجار : أسبابھا ونتائجھاعبد الجبار منسي العبيدي
١٤٧-١٧٥من تاريخ الترجمة عند العربنافع توفيق العبود

١٧٦-٢٠١حمص في عصر األمراء األيوبيين ٥٧٠ ھ – ٦٦١ ھرشيد عبدهللا الجميلي
٢٠٢-٢٢١أھداف ونتائج التعليم الفرنسي في أفريقيا السوداء أثناء فترة اإلحتاللعبدالقادر زبادية

٢٢٢-٢٢٩مطالعات في الكتب (كتاب الھاجرية / كتاب جزيرة العرب ألبي عبيد البكري)حسين أمين
A.L. TibawiAnglo-Arab relations and the question of Palestine 1914-19217-8
A. ScholchToynbee and the Palestine mandate9-17

٩ـ١١أحاديث في التراث (عمر المختار شھيد الوطنية)حسين أمين
١٢ـ٣٠الدبلوماسية العراقية والنزاع العربي – الصھيوني (١٩٥٥-١٩٥٨)ممدوح عارف الروسان

الواليات المتحدة األميركية وبدء اإلحتالل البريطاني لمصر"دراسة لموقف الوالياترأفت غنيمي الشيخ
١٨٨٢م يوليو – ٣١-٤٧"المتحدة أثناء ضرب االسكندرية

٤٨-٥١علة ركود حضارة العرب في العصور الوسطىمحمد الھاشمي
٥٢-٨٦حكام العراق وموظفوه في عھد المغول اإليلخانيين ٦٥٦-٧٣٨ھ / ١٢٥٨-١٣٣٨معماد عبد السالم رؤوف
٨٧-١٠٣األسعار في العراق في العھد البويھيمحمد حسين الزبيدي

١٠٤-١٥٤عودة لمسألة تاريخ السودان الحضاري في المرحلة اإلنتقالية الثانية (١٧٠٠-١٥٨٠ق.م)أسامة عبد الرحمن النور
١٥٥-٢٠٧صفحات مجھولة من تاريخ الغزو التتري : التتر في ديار بكر ودور األراتقةعماد الدين خليل

مسار قبائل بني ھالل وبني سليم من الحجاز ونجدالراضي دغفوس مراحل تاريخ الھاللية في المشرق:
٢٠٨-٢٣٥الى أفريقية والمغرب

٢٣٦-٢٥٤الحركة الوطنية في العراق عام ١٩٥٤ في وثيقة ملكيةعبد األمير ھادي العكام
٢٥٥-٢٧٦تغير طرق التجارة والتنافس بين مينائي طرابلس واالسكندرون في القرن السابع عشرخليل ساحلي اوغلي

٢٧٧-٣٠٥تاريخ التمثيل القنصلي في مصر (١٨٤٩-١٨٧٩)صالح رمضان محمود
٣٠٦-٣١٥مراجعة كتاب آثار األردن وفلسطين في العصور القديمة تأليف محمود أبو طالبصالح الحمارنة

بول اديساجدة عمر "فضيحة بلومبات" تأليف دافن بورت, حول امتالك اسرائيل للسالح الذري
٣١٦-٣٣٣وبيتر كيليمان

٣٣٤-٣٥٩الدولة اليعفرية بصنعاء والجند ونشاطھا السياسي والعسكري من عام ٢٢٥ھ-٣٩٣ھفضيلة الشامي
٣٦٠-٣٦١النشاطات التي يعتزم اتحاد المؤرخين العرب القيام بھا في خطته المقبلة

Ahmad Abd Ar RaziqLes muhtasibs de Fostat au temps des mamluks7-30
Lutfi A.W.YehyaHomer and Egypt31-39

٩ـ١٨دراسة تاريخية للخليج العربيحسين أمين
١٩-٥٦الخليج عند اليونان والالتينجواد علي

٨٦-٥٧النشاط التجاري القديم في الخليج العربي وآثاره الحضاريةرضا جواد الھاشمي
العالقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق األقصى وأثر ذلك في بعض الجوانباحمد الشامي

١٣٤-٨٧الحضارية في العصور الوسطى
١٦٢-١٣٥سامي خوندة في منفاه في جزيرة ھنجاممحمد حسين الزبيدي

١٦٣-١٨٤المصادر التاريخية لتجارة الخليج العربي خالل العصور الوسطى اإلسالميةلبيد ابراھيم أحمد
الشرآات التجارية اإلحتكارية اإلنكليزية في منطقة الخليج العربي خالل القرنين السابععبداألمير محمد أمين

١٨٥-٢١٥عشر والثامن عشر
٢١٦-٢٣٠التهديد البرتغالي لسواحل جزيرة العربحسن أحمد محمود
٢٣١-٢٦٢الواليات المتحدة األمريكية وسلطنة مسقط وعمان أثناء الحرب العالمية الثانيةرأفت غنيمي الشيخ

٢٦٣-٣٠٢من هم أقدم سكان الساحل العربي في الخليج منذ فجر التاريخ حتى ظهور اإلسالمجعفر الخليلي
الهجرة العمالية و التغير في مجتمع الخليج العربي بالكويت – دراسة سوسيومحمد محجوب

٣٤١-٣٠٣انثروبولوجية في حياة الحضر
ليونيد ايفانوفتش مدفيدآو/ترجمة هاشم

٣٤٢-٣٧٨معرآة النفط في الخليج العربيصالح التكريتي

٣٧٩-٤٠٥الوجود التركي في قطر |١٨٧١|-١٩١٥احمد العناني

سياسة الفاطميين في الخليج العربي مستمدة من السجالت المستنصرية, وثائق فاطميةعبدالمنعم ماجد
٤٠٦-٤١٢معاصرة

٤١٣-٤٥٣القوى االستعمارية والخليج العربي ١٦٠٠-١٩١٤عباس ياسر الزيدي
٤٥٤-٤٥٥ًالنشاطات التي يعتزم اإلتحاد القيام بھا إعتبارا من تشرين األول (اكتوبر) ١٩٧٩

Sami Said AhmedImportant ancient Mesopotamian temples456-483

العدد الثالث عشر
١٩٨٠

العدد الحادي عشر
١٩٨٠

العدد الثاني عشر
١٩٨٠



٨ـ١٢دولة الموحدينحسين أمين
١٣-٢١السياسة المالية للدولة المرابطيةالحبيب الجنحاني

٢٢-٦٢قرطبة في العصر اإلسالميالسيد عبدالعزيز سالم
٦٣-٧٧صاحب الشرطة في األندلسمحمد عبدالوھاب خالف

٧٨-٩٣ابن خلدون والتطور العمراني في المغرب اإلسالميالحبيب الجنحاني
٩٤-١٠٠منھجية جديدة إلبن خلدون في علم التاريخعبد المنعم ماجد

١٠١-١٣١المرأة العربية في األندلسمحمد عبدالعزيز عثمان
١٣٢-١٤٣التقدم الفكري عند أھل األندلس حتى عصر المرابطينعبدالجليل الراشد

١٤٤-١٧٠من آثار حضارة العراق على بالد األندلس : زرياب "البغدادي" موسيقار األندلسأحمد ابراهيم الشعراوي
١٧١-١٨٨سجل الوصفات الطبية العربية: "آتاب الوساد" البن وافد الطليطليحكمة علي األوسي

١٨٩-١٩٨الوثائق والمخطوطات العربية لتاريخ الجزيرة العربيةرشاد االمام

٥مقدمةحسين أمين
٧ـ٢٢تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق في العصور اإلسالميةحسين أمين
٢٣-٤٣دراسة لرحلة برتراندون دي ال بروآييه الى فلسطين وسورية " ١٤٣٢م "محمود زايد

٤٤-٦١الرحالة األجانب في الجزيرة العربية قبل القرن التاسع عشرمحمد محمود الصياد
٦٢-١٢٣الحقوق اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية للمرأة في المجتمع اليمنيسلطان ناجي

١٢٤-٢٠٤ّإبن شداد في كتابه االعالق الخطيرة " قسم الجزيرة"محمد سعيد رضا
٢٠٥-٢٢٨وحركة التعليم في تمبكتو مركز التبادل الثقافي األول مع العرب ١٦ القرنعبدالقادر زباديه

"يوميات مقيمية البصرةعبداألمير محمد أمين ٢٢٩-١٨١١٢٥٣-١٧٩٨ "سجالت
بدء تحديث السودان عامسعاد عبدالعزيز أحمد ٢٥٤-١٨٢١٢٨٩

٢٩٠-٢٩٥الفتوح العربية – اإلسالمية ودوافعھاعبدالجبار منسي العبيدي
٢٩٦-٣١٦البيروني ومنھجه في البحث التاريخيسيد رضوان علي

٣١٧-٣٥٥بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلميةرمزية محمد االطرقجي
٣٥٦-٣٦٣حول طبيعة اإلستشراقساجدة عمر فوزي

العالقات التجارية بين روسيا وبالد الشامسميليا نسكايا/ترجمة نوري عبدالبخيت ٣٦٤-١٩١٤٣٨٢-١٩٠٠
٣٨٣-٣٨٥النشاطات التي يعتزم اإلتحاد القيام بھا

العراضة في الحكاية السلجوقية – حضارة العرب – (نشأة الحركة األباضية كتب جديدة
٣٨٦-٣٨٨ومراحل تطورھا عبرالعصور

Jacqueline S. IsmaelThe emergence of revolutionary consciousness in Palestinian poetry7-26
 

٥مقدمةحسين أمين
٧ـ٢٢الدولة السامانيةحسين أمين
٢٣-٣٩مالبسات فتح دمشـق في روايات المؤرخين العربأمينة البيطار

٤٠-٦٣روسيا ومشروع سكة حديد بغدادنوري عبدالبخيت
البحرين والكويت فترة ما بين ١٩٢٠محمد جابر األنصاري تاريخ الحرآة الديمقراطية األولى في الخليج العربي,

-٦٤-١٩٤٠٨٠
٨١-٩٩أثر الفرنسيين في القضاء على مكانة اللغة العربية في أفريقيا الغربيةعبدالقادر زبادية

١٠٠-١٧٤العصر الذهبي عصر اإلزدهار الحضاري وبدايات التدهور السياسي اإلداريفاروق عمر فوزي
١٧٥-٢١٤بيئات وعلماء اسفرايينمحمد بدري عبدالجليل

٢١٥-٢٥٣شهيرات نساء العصر األمويرمزية األطرقجي
٢٥٤-٢٦٥الفكر العربي بين الجبر واإلختيارصالح الحمارنة
٢٦٦-٢٨٦"تيمورلنك  في دياربكر"عماد الدين خليل

لمحة من مخطوطة تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن للعالمة الحسين بن عبدالرحمنعلي عقيل
٢٨٧-٢٩٨األهدل

٢٩٩-٣١٦مالمح من الهجرة األجنبية الى منطقة الخليج العربي وأثرها على عروبة المنطقةعلي عجيل منهل
٣١٧-٣٤٤بنو معن ثم آل زريع في عدنمحمد أمين صالح

٣٤٥-٣٤٧النشاطات التي يعتزم اإلتحاد القيام بها
٣٤٨-٣٤٩آتب قامت بنشرها األمانة العامة إلتحاد المؤرخين العرب

Khalil I. Al-HamashThe cultural weight of the Arabic language5-28
Al Tayib Z. Al-AbdinThe Free Yemeni Movement (1940-48) and its ideas on reform29-51

العدد الخامس عشر
١٩٨٠

القسم األول / العدد السادس عشر
١٩٨٠

العدد الرابع عشر
١٩٨٠



٧ـ٨مقدمةحسين أمين
٩-٤٢أثر الرسالة اإلسالمية في الحضارة اإلنسانيةعمر فروخ

٤٣-٩٤الفتح اإلسالمي لشمال أفريقيامحمد محمد زيتون
٩٥-١٠٨نظرات في ھجرة المسلمين الى الحبشةأحمد الشامي
١٠٩-١٣٢التفرقة العنصرية واإلسالممحمد البھي

١٣٣-١٦٠بعض مقومات الحضارة ونظم الحكم اإلسالمية في عھد الرسولعبد الشافي غنيم عبد القادر
١٦١-١٧٨المنھج العلمي في تدوين الحديث النبويأحمد بن عبد العزيز آل مبارك

١٧٩-٢١٢الزھراوي وعمليات الغدة الدرقيةخالد ناجي
٢١٣-٢٢١الرسول وموقفه من العلمحسين جوزو
٢٢٢-٢٥٥محاولة لوضع أطلس للسيرة النبوية الشريفة والعصر النبويحسين مؤنس

٢٥٦-٢٧٩الطب النبويصالح الدين كشريد
٢٨٠-٣٠٤دراسة للمعاھدات في العھد النبويعتيق الرحمن العثماني

٧-٣٦ّالسنة المصدر الثاني للتشريعمحمد سعيد رمضان البوطي
٣٧-١١٤الجانب العسكري في حياة الرسولعبداللطيف زايد
١١٥-١٦٥الرسول والتفرقة العنصريةعبدالعزيز كامل

أضواء على مفھوم العقل في الفكر اإلسالمي وأثره في تطوير العلوم الطبيعيةمحمد يسين عربي
١٦٦-١٨٤واإلنسانية في الفكر الحديث والمعاصر

١٨٥-١٩٤وصايا المنصور وأھميتھا التاريخيةعبد الجبار منسي العبيدي
الحركة الوطنية الفلسطينية والرايخ الثالثعلي محافظة ١٩٥-١٩٤٥٢٥٤-١٩٣٣

Hussein AminCultural institutions of the Islamic world5-11
Mohammad Afzal CheemaThe Hudud in Islam12-22
Ahmad Domacao AlontoIslam and religious tolerance23-51

٧ـ٨وفاة البروفسور يواخيم شترايزند رئيس جمعية المؤرخين األلمانحسين أمين
٩كلمة العددحسين أمين
١١ـ١٧القضية الفلسطينية من الناحية التاريخيةحسين أمين

١٨-٦٠أحكام الرق في التشريع اإلسالميتوفيق بن عامر
٦١-٧٨نھضة التجارة العربية في العصور الوسطى اإلسالميةفيصل السامر

٧٩-١١١مالحظات عن بعض اإلتجاھات الحديثة في دراسة التأريخ القديمأحمد قدري محمد
١١٢-١٣٦الروابط اإلجتماعية بين أبناء الشعب العربيعبد العزيز عبدهللا الصرعاوي

١٣٧-١٤٣إدارة األمصار اإلسالمية ودور المثقفين فيھاعبدالجبار منسي العبيدي
١٤٤-١٦٢العرب وإثراء الدراسات الطبيةحسن أحمد ابراھيم
١٦٣-٢٠٠حركة اإلنبعاث اإليطالية Risorgimento صالح محمد العابد
٢٠١-٢٢٣دراسات في النظم والعقائد اإلباضية – المقالة األولى : نظام الوالية والبراءة والوقوفعوض خليفات
٢٢٤-٢٤٩مفھوم الحضارة اإلسالميةمحمد زنيبر

٢٥٠-٢٧٧إشبيلية في التراث العربيعبدالواحد ذنون طه
األجانب والتعليم بمصرصالح رمضان محمود (١٨٧٩-١٨٤٩)٢٧٨-٢٩٥

٢٩٦-٣١٢مدينة القيروان ومسجدھا الجامعخالد خليل حمودي
٣١٣-٣٢٤عرض الكتب والمجالت العلمية

Hussein AminIn Memoriam7-8

Camilla DawletschinGerman and Austrian sources on Libyan history with special
reference to the Libyan’s struggle against colonialism9-16

Ayad Al-QazzazThe treatment of Umar Al-Mukhtar in English books17-28

٧المقدمةحسين أمين
٩ـ١٣الجزر العربية الثالث في الخليج العربيحسين أمين

أهم المبدعين في مجاالت الفكر والعلم التي أغنت بها الحضارة العربية اإلسالميةصالح رمضان محمود
١٤-٦١المسيرة اإلنسانية

٦٢-٧٧الدبلوماسية البريطانية في العراق (١٨٠٨-١٨٢٣)عالء موسى آاظم نورس

العدد الثامن عشر
١٩٨١

القسم الثاني / العدد السادس عشر
١٩٨١

العدد السابع عشر
١٩٨١



ابن حيان األندلسي ودوره في التاريخ المجري والغارة المجرية على األندلس في عامآاروي تسفليدي
٩٤٢ ٧٨-٩٦م

٩٧-١٢١السياسة السلجوقية في العراقفاضل مهدي بيات
١٢٢-١٣٧ابن حبيش األندلسي وأهميته في الدراسات التحليلية للطبري والواقدي وابن عساآرعبد المنعم مختار أمين

١٣٨-١٥١أسطورة إيتانا والنسر – استنتاجاتسامي سعيد األحمد
١٥٢-١٦٧مالمح التاريخ السياسي للمغرب العربيحسن سيد سليمان

١٦٨-٢٠٣قيام سلطنة نجد (١٩٠٢-١٩٠٦)بدر الدين عباس الخصوصي
٢٠٤-٢٣٩التجديد والرجعية وامبراطورية محمد عليم.أبير / ترجمة مكي حبيب المؤمن
٢٤٠-٢٦٩الحياة السياسية في بالد الجبل ويزد في عهد الكاآوية الديالمةعصام الدين عبد الرؤوف الفقي

٢٧٠-٢٨٢ثورة نصر بن شبث العقيلي ضد الخليفة المأمونمحمد جاسم حمادي
٢٨٣-٢٩٠يهود الرها صيارفة طريقة طريق الحريرساجدة عمر فوزي
٢٩١-٣٠٠حوار مفتوح لجميع المؤرخين العرب حول توحيد تدريس التاريخ في الجامعات العربيةعز الدين غربية

Murtada Al-NaqibSiyasat-Nama: Some notes on its importance as a source for studying
Nizam Al-Mulk’s career7-12

٧مقدمةحسين أمين
٩ـ١٩الوجود العربي في الخليج العربيحسين أمين

٢٠-٤٣الكالم والطبيعة عند أبي اسحاق النظامفان اس
٤٤-٦٠ابن خلدون : البيئة والفكرياسين علي الكبير
(وحدة الدين في الحضارة العربيةعبد الحميد السائح دور الحضارة العربية واإلسالمية قي التقدم اإلنساني

٦١-٦٩(اإلسالمية
٧٠-٨٩التدوين التاريخي للحضارة السودانية القديمةأسامة عبدالرحمن النور
٩٠-١٠٤نظم دمشق اإلدارية في عھد آل طغتكيندريد عبدالقادر نوري

البحث عن حل سلمي للمشكلة الفلسطينية إبان ثورة عرب فلسطينعبد الوھاب أحمد عبدالرحمن
١٠٥-١٣٧م(١٩٣٣-١٩٣٦)

١٣٨-١٥٢كيف ساد اسم بغداد على إسم مدينة السالم واألسماء األخرىعواد مجيد األعظمي
١٥٣-١٧٤التوضيح لمراحل جمع القرآن الكريمشاكر محمود عبد المنعم

١٧٥-١٩٥المعاھد والمؤسسات التعليمية في العالم اإلسالمينجاح القابسي
١٩٦-٢١٤النقود العربية , انتشارھا وأثرھا في أوروبا في القرون الوسطىأمين الطيبي

٢١٥-٢٣١دراسة تاريخية حول موضوع مصادر الدراسات اإلسالمية في أوروباعبد الغني أبو العزم
Donald RayThe impact of colonialism on African agriculture in northern 7-41

٧ـ١٢المقدمة : كتابة تاريخ األمة واجب وطني ومسؤولية قوميةحسين أمين
١٣-٤٥العوامل االقتصادية لھجرة بني ھالل وبني سليم من مصر الى افريقياراضي دلفوس

التطور االقتصادي في العراقمحمد محمد صالح ٤٦-١٩٦٨٨٩-١٩٥٨
٩٠-١٠١جزر البحر األحمر األفريقية (* المقال ناقص)رأفت غنيمي الشيخ
١٠٢-١٢٥العالقة بين جدة وسواكن خالل فترة الحكم العثمانيأحمد إبراھيم دياب
١٢٦-١٧٦األمة العربية في مسارھا التاريخيابراھيم خليل أحمد

١٧٧-٢٠١حضارة البدوحسين مؤنس
٢٠٢-٢٢٠المراكز الثقافية في العراق في القرنين الرابع والخامس الھجريينمحمد حسين الزبيدي
٢٢١-٢٦١مصاعب نقل وحفظ التراث العلمي العربيسامي خلف حمارنة

(والة الحلة وحكامها في القرن التاسع حتى نهاية الحكم الترآي في العراق (١٨٠٠-١٩١٧محمد حسن علي مجيد
٢٦٢-٢٩٤وأثرهم في الشعر

٢٩٥-٣٢٩تحليل مصادر العسجد المسبوك للغسانيشاآر محمود عبدالمنعم
Tareq IsmaelArab-African relations7-23

٧المقدمةحسين أمين
القسم األولمنذرعبدالكريم البكر – الفارسي قبل اإلسالم ٩ـ١٨لمحات من الصراع العربي-

١٩-٣٢الفارابي والمنھج العلميصالح الحمارنة
حركة الصراع بين األمويين والفاطميين في القرنلقبال موسى  ٤ ھـ /١٠ (من خالل مجالس النعمان م

٣٣-٥٠(ومقتبس ابن حيان

العدد العشرون
١٩٨١

العدد الحادي والعشرون
١٩٨٢

العدد التاسع عشر
١٩٨١



٥١-٨٤نحو نظرة جديدة الى التاريخ الحضاري للسودان القديمأسامة عبد الرحمن النور
,فكره التاريخي وآراؤه السياسيةإبراھيم خليل أحمد ٨٥-١١٦ترايشكه

أحمد عزت عبد الكريمأحمد عبدالرحيم مصطفى : المؤرخ المصري الكبير (١٩٨٠-١٩٠٨)١١٧-١٢٦
١٢٧-١٤٠والية عبدهللا بن عامر للبصرة وإصالحاته االقتصادية فيھامحمد جاسم حمادي
تاريخ جيش النبيمحمود شيت خطاب , ١٤١-١٩٠العسكرية اإلسالمية
١٩١-٢٣٠دولة البلغار المسلمين في حوض الفولغاحسين علي الداقوقي

Hakim Mohammed SaidUmar Al-Mukhtar : Pathology of leadership7-18
Samir BoutrosArab Nationalism : toward theoretical revival19-34

٧ـ٨المقدمةحسين أمين
٩ـ٣٠دور عمان في نشاط التجارة العالمية خالل العصر اإلسالمي األولالحبيب الجنحاني
٣١-٣٦األصالة في التراث العلمي العربيسينوت حليم دوس

٣٧-١١٢العالقة بين نصارى العرب وحركة الفتح اإلسالمي في الجزيرة العربية والشام والعراقمحمد ضيف هللا البطاينة
١١٣-١٤٨تتبع تاريخي لمحاولة ابن خلدون في إعادة كتابة التاريخ العربيعبد الجبار ناجي

١٤٩-١٦٤الموسيقار اإلسالمي زريابسعاد عبدالعزيز أحمد
خدمات وآالء التاج للحكومة العراقيةنوري عبدالحميد خليل (١٩٤١-١٩٢٩)١٦٥-٢٠٤

٢٠٥-٢١٤عمرو بن عبيد وعالقته بأبي جعفر المنصورصالح الحمارنة
٢١٥-٢٣٨نقد العھد القديمسامي سعيد األحمد

Hassan Ahmed IbrahimNew-Mahdism as a factor for integration in the Sudan and Nigeria
(1900-1935)7-19

R.L.VermaWomen’s role in Islamic medicine through the ages21-48

٧كلمة اإلفتتاححسين أمين
٩ـ٢٣القدس في عھد اإلحتالل الصليبيعبدهللا بن يوسف الشبل

٢٥-٤١نظام ملكية األرض في المغرب اإلسالميالحبيب الجنحاني
٤٣-٦٤األندلس من خالل كتاب صورة األرض البن حوقلعبدالواحد ذنون طه
٦٥-٨٠األسماء التي نعتت بھا بغدادعواد مجيد األعظمي

٨١-٩٨لواء اإلسكندرونةعلي محافظة
٩٩-١١٣ھجرة العرب والمسلمين الى شرق أفريقيا بداياتھا األولىمحمد حسين الزبيدي
١١٥-١٢٤زيارة ولي عھد النوبة الى بغداد في زمن المعتصمحاج حمد محمد خير
١٢٥-١٣٦ابن حيان وأھل العدوةعبد القادر زمامة
١٣٧-١٩٦الجيش في التراث العربي اإلسالميابراھيم الساكت

١٩٧-٢١٨إتفاقية فيصل - وايزمان - لورانسمحمد مظفر األدھمي

من تاريخ الوجود األميركي في البحر المتوسط في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرننوري عبدالبخيت السامرائي
٢١٩-٢٣٥التاسع عشر

٢٣٧-٢٦٢الدراسات المتعلقة برسائل النبي الى الملوك في عصرهعزالدين ابراھيم
٢٦٣-٢٨١أثر دراسة التدوين واإلسناد في الحديث على نشوء وتطور الفكر التاريخيمحمد جاسم حمادي
٢٨٣-٣١١مقاومة عرب السودان للحكم التركي المصريبشير كوكو حميدة
٣١٣-٣١٦ًمطالعات في الكتب التي صدرت حديثامحمد جاسم حمادي

Hassan Ahmed IbrahimAdb Al-Rahman Al-Mahdi: a master of manipulation 1900-19267-30
Mamoon Amin ZakiAl-Farabi 860-950 Theory of human mind and behaviour31-40

٥مقدمةحسين أمين
٩ـ١٧العالقات الثقافية بين األندلس وبغداد في العصر العباسيحسين أمين

١٩-٣٦مكانة الخليج العربي التجارية ومصادرھا خالل العصور اإلسالمية الوسطىلبيد ابراھيم أحمد
نة النبوية في مواجھة شبھات اإلستشراقأنور الجندي ٣٧-٤٧السُّ

٤٩-٦١الرأي العام في صدر اإلسالم , معانيه وبواكيره واتجاھاتهعادل محي الدين األلوسي
٦٣-٩٠المحكمة العليا في اإلسالم أو النظر في مظالم الرعيةعبدالرزاق علي األنباري

٩١-١٠٢سياسة الرسول في غزواته مع اليھودإحسان ثريا
١٠٣-١٧٥صفحات من تاريخ اإلنتفاضة الشعبية اللبنانية لسنة ١٩٨٥صادق حسن السوداني

١٧٧-١٩٨ًأبو اسحق ابراھيم بن ھالل الصابئ مؤرخاعبد الرحمن حسين العزاوي
١٩٩-٢٤١قبيلة بكر بن وائل وحروبھا في اإلسالمرمزية محمد األطرقجي

العدد الرابع والعشرون
١٩٨٤

العدد الثاني والعشرون
١٩٨٢

العدد الثالث والعشرون
١٩٨٣



عبدهللا سلوم السامرائي (تأليف)/ناجية
(عرض ٢٤٣-٢٥٤الشعوبية حركة مضادة لإلسالم واألمة العربية(عبدهللا ابراھيم

٢٥٥-٢٦٠ًمطالعات في الكتب التي صدرت حديثامحمد جاسم حمادي
٢٦١-٢٦٤سليمان أفندي قائمقام الحلة سنة ١٨٦٧مير بصري

٧كلمة العددھيئة التحرير
٩ـ١٥الحياد في التاريخحسين أمين

١٧-٥٩صولون: حياته وإصالحاته – مالحظاتسامي سعيد األحمد
٦١-٩١ردود الفعل العراقية تجاه إقامة وطن قومي لليھود في فلسطين ١٩١٧-١٩٣٦ مممدوح الروسان

٩٣-١٠٤الثبات والتعجب عند المعتضد با في مواجھة تمرد وصيف الخادمعبد الكريم عبده حتاملة
١٠٥-١٢١عبدالرحمن الكواكبي, رائد من رواد النھضة الحديثةمحمد حسين الزبيدي

صمود البصرة ومقاومتھا للھجمات الفارسية المتكررة في العقد الثالث من القرن السابعطارق نافع الحمداني
١٢٣-١٣٤عشر

١٣٥-١٥٠األزياء العربية عبر التاريخسعدون محمود الساموك
١٥١-١٨٣عمر بن الخطاب والوالةمحمد عبدالقادر خريسات

١٨٥-١٩٢معاھدة ١٩٣٦ بين مصر وبريطانيا وأثرھا السياسي على السودانأحمد ابراھيم دياب
١٩٣-٢٠٩نھاية النفوذ السلجوقي في العراق محمد جاسم حمادي المشھداني

٢١١-٢١٩نقابات المدن الحرة في العصور الوسطىھادي حسين حمود
٢٢١-٢٦٠أبو علي القالي البغدادي وأثره بالفكر األندلسيخليل ابراھيم الكبيسي

Murtada Al-NaqibLocal histories and local biographical dictionaries : Source analysis
for the study of  Nizam Al-Mulk7-47

٧مقدمة المجلةعبد القادر النجار
٩ـ١٢دور اتحاد المؤرخين العرب في منھجية كتابة التاريخمصطفى عبدالقادر النجار
١٣-٣٤التعليم الجامعي في الوطن العربي – دراسة تاريخيةعبد المالك خلف التميمي
٣٥-٤٨التاريخ والحضارةعزالدين اسماعيل غربية

٤٩-٦١حول أبعاد النشاط اإلسرائيلي في أفريقيا ١٩٤٨-١٩٧٣عبد الرحيم ذو النون الحديثي

أسواق رأس المال في أوربا العصور الوسطى  المتأخرة وعصر النھضة , ميكانيكيةفالح حسن عبد الحسين
دراسة في أصول الرأسمالية األوربية ٦٢-٧٥التحويالت المصرفية:

الرأس مال العربي في الخارج وكيفية تطوير األسواق المالية العربية إلرجاعه وتوطينه فيعزيز القزاز
٧٦-٨٢المنطقة العربية

٨٣-٩١سياسة االحتالل الفرنسي في افريقيا السوداء ومظاھر مقاومة الثقافة العربية لهعمار ھالل
٩٢-٩٦إشكاليات البحرية عند عمر بن الخطاب وعثمان بن عفانشحادة علي الناطور

٩٧-١٠١آراء تحليلية في منھج إعادة كتابة التاريخ العربي اإلسالميمحمد جاسم حمادى المشھداني
١٠٢-١٠٩دراسة لقوائم خراج الدولة العربية اإلسالمية الى نھاية القرن الرابعتحسين حميد مجيد
١١٠-١١٧قول في النخلة ألبي القاسم الحسين بن علي بن محمد المغربيمحمد كريم ابراھيم
١١٨-١٢٧الحياة الريفية في الجزيرة الفراتية في القرن األول الھجريجاسم صكبان علي

١٢٨-١٣٣موقف قاضي القضاة ابن حجر العسقالني من القضاء واإلفتاءشاكر محمود عبد المنعم
١٣٤-١٤١لمحات من الصراع العربي – الفارسي قبل اإلسالم , دولة ميسان العربيةمنذر عبد الكريم البكر

١٤٢-١٨٠أثر القرآن الكريم في مقدمة ابن خلدونجعفر عبد األمير الياسين
١٨١-١٨٧ظھور البريديين على المسرح السياسي والعسكري إبان الحكم العباسي األخيرفضيلة الشامي

١٨٨-١٩٦الطفل عند العربصليحة رحمة هللا
١٩٧-٢٠٠دراسة لنقوش بعض األسرجة النبطيةنبيل الخيري

٢٠١-٢٠٩ابن أبي زيد القيرواني ٣٨٦ ھـ / ٩٩٦ مبدري محمد فھد
عرض الكتب

محمد شعبان األزھري (تأليف)/نجدة فتحي
(عرض ٢١١-٢١٣الحرب اإليرانية – العراقية(صفوة

المغرب العربي – فلسطين – الخليج العربيمصطفى عبدالقادر النجار , اإلستيطان األجنبي في الوطن العربي / 
٢١٣-٢١٦دراسة تاريخية مقارنة

٢١٦-٢١٩دور الجيش العراقي في حرب تشرين ١٩٧٣أسامة عبد الرحمن الدوري

حديقة األفكار في المآثر والسير واألخبار من تاريخ المسلمين والعرب األخيار تأليفمحمد حكم حمادي المشھداني
٢١٩-٢٢٠خيرهللا طلفاح

(تأليف)/كفاح كاظم غالب حامد النجم
(عرض ٢٢٠-٢٢١تطور الحركة الوطنية في السودان ١٩٢٤-١٩٥٦(الخزعلي

عرض الرسائل العلمية

العدد السادس والعشرون
١٩٨٥

العدد الخامس والعشرون
١٩٨٤



 (احمد مالك الفتيان الراوي (رسالة ماجستير
(عرض/ ٢٢٢-٢٢٣العھد الفرثي في العراق في ضوء تنقيبات قسم اآلثار – كلية اآلداب في تل أسود(سامي سعيد األحمد

(عبد الھادي كريم سليمان (رسالة ماجستير
٢٢٣-٢٢٥ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية(اسامة عبد الرحمن الدوري(عرض/

(رسالة ماجستير)/محمد نمير طه ياسين
٢٢٦بدايات التحديث في العراق ١٨٦٩-١٩١٤(جاسم جاسم حمادي المشھداني (عرض

(عبد الخضر جاسم حمادي (رسالة ماجستير
(عرض/ ٢٢٧الحركة الفكرية في القرن األول الھجري – دراسة في بدء التدوين(مھدي حسوني

(رسالة ماجستير)/اسامة نضال عبد العالي
(عرض ٢٢٧-٢٢٩أدوات ومواد الكتابة في العصر العباسي(ناصر النقشبندي

٢٣١-٢٣٣من نشاطات اإلتحاد العلمية
Alya SousaLand policy in Iraq in the inter-war period235-246

٩كلمة العددمصطفى عبد القادر النجار
١١ـ١٥أثر المالحقة النازية لليھود على تطور الحركة الصھيونيةنظام العباسي

١٦-٢٣حالة السودان اإلجتماعية والسياسية من ١٩٢٥-١٩٣٦أحمد ابراھيم دياب
٢٤-٢٨أثر عز الدين ابن األثير في تطوير الكتابة التاريخية العربيةابراھيم خليل أحمد
٢٩-٤٠الصراع بين روسيا وانكلترا في آسيا الوسطى في النصف الثاني من القرن التاسع عشرنوري السامرائي

٤٠-٥٢التغلغل األلماني في المشرق العربي قبيل الحرب العالمية األولىھاشم صالح التكريتي
٥٢-٥٩األطماع الصھيونية في األرض العربيةھادي أحمد مخلف

٦٠-٦٨حركة عمرو بن سعيد األشدق في طلب الخالفة ٦٩-٧٠ ھـصالح الدين أمين طه
٦٩-٨١المؤرخ توماس كارليل : حياته, أعماله, فكره التاريخي, آراؤهنوري عبد الحميد خليل

٨٢-٨٨التنظيمات المالية في البصرة خالل النصف الثاني من القرن السادس عشرعلي شاكر علي
٨٨-٩٨حقائق جديدة عن الحركة المرابطية: اندفاع المرابطين الى المغرب األقصىصباح ابراھيم الشيخلي

٩٩-١٠٩دور أمراء العراق في حركات تحرير المشرق في العصر األمويعبد القادر سلمان المعاضيدي
١١٠-١١٤نظرة في مصنفات وموارد الخزرجي مؤرخ اليمنشاكر محمود عبد المنعم

١١٥-١٢٢الكتابة في مثالب العرب "جانب من جوانب التحدي الشعوبي لألمة العربية"محمد جاسم حمادي المشھداني
١٢٢-١٣٣أثر العراق الحضاري على األندلس  في القرنين الثاني والثالث للھجرةخليل ابراھيم السامرائي
ّالرجال أو الفھرست"حسن عيسى علي الحكيم ١٣٤-١٤١مع النجاشي األسدي في كتابه "

الرؤية التاريخية عند ابن األثير عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن محمدمحمود ياسين التكريتي
"الباھر في الدولة األتابكية ١٤٢-١٤٧"الجزري في كتابه

دور ابراھيم بن مالك األشتر النخعي في أحداث العراق السياسية أبان الحكم األموي ٦٦خليل شاكر حسين
١٤٨-١٥٨ھـ/٧٢م

١٥٨-١٦٣حاجب باب النوبي, نائب الشرطة ومدير األمن في بغداد خالل العصر العباسي األخيرسوادي عبد محمد
١٦٤-١٧٩محمد بن رافع السالمي ٧٠٤ – ٧٧٤ ھـ, سيرته ومؤلفاتهصالح مھدي عباس
١٨٠-١٨٨ھيرودوتس وكتاباتهسامي سعيد األحمد

عرض الكتب ونقدھا
١٨٩منھج المسعودي في بحث العقائد والفرق الدينيةھادي حسين حمود

(اختبار وترجمة وتحرير (نجدة فتحي صفوة
(عرض/ ١٩٠-١٩١العراق في الوثائق البريطانية سنة ١٩٣٦(محمد كريم ابراھيم

(تأليف)/سامي سعيد األحمد عز الدين غربية
١٩٢-١٩٣فلسطين تاريخھا وحضارتھا(عرض)

(تأليف)/اسامة عبد الرحمن فاضل حسين
(عرض ١٩٤-١٩٥الفكر السياسي في العراق المعاصر ١٩١٤-١٩٥٨(الدوري

عرض الرسائل العلمية الجامعية التأريخية
عبد القادر المعاضيدي (تأليف)/حمدان

(عرض ١٩٦-١٩٨واسط في العصر العباسي(الكبيسي

(تأليف)/شايف عبد سعيد محمد كريم ابراھيم
١٩٨-٢٠١عدن في أحوالھا السياسية و اإلقتصادية ٤٧٦-٦٢٧ ھـ/١٠٨٣-١٢٢٩ م(عرض)

(تأليف)/اسامة عبد فوزي خلف شويل
(عرض ٢٠١-٢٠٣ايران في سنوات الحرب العالمية األولى(الرحمن الدوري

(تأليف)/سامي سعيد األحمد طه باقر
٢٠٣-٢٠٥عقائد ما بعد الموت في حضارة بالد الرافدين القديمة – لنائل حنون(عرض)

/(محمد جاسم حمادي المشھداني (تأليف
٢٠٥-٢٠٧"موارد البالذري عن األسرة األموية" في كتابه أنساب األشراف(اعتماد احمد القصيري (عرض

اعتماد يوسف أحمد القصيري (تأليف)/محمد
٢٠٧-٢٠٩"مساجد بغداد في العھد العثماني" دراسة معمارية أثرية(جاسم حمادي المشھداني (عرض

ندوة العدد
٢١٠-٢١١الندوة الدولية "الخليج العربي والعالم الخارجي" بغداد ٢٩/٤ – ١/٥/١٩٨٤

العدد السابع والعشرون
١٩٨٦



٢١٣-٢١٩من نشاطات اإلتحاد العلمية

٦كلمة العددمصطفى عبد القادر النجار
٧ـ١٠الخلفية التاريخية لموانئ الخليجمحمد مرسي عبدهللا

١١ـ١٣في تقسيم المراحل التاريخية لدول نمط انتاج المشترك الدولة "اآلسيوي" تطبيق على مصرأحمد عبد الباسط حسن
١٤-٢٧الصراعات الدولية واإلسكندرونةيقظان سعدون العامر

ردود الفعل التركية تجاه قيام الوحدة العربية بين سوريا ومصر عام ١٩٥٨ في ضوءعوني عبد الرحمن السبعاوي
٢٨-٣٧الصراع الدولي و آثاره في المنطقة العربية

٣٨-٤٤العراق والغزو القره قوينلو في القرن الخامس عشر الميالديعلي شاكر علي
٤٥-٥٥امارة عربية أندلسية في جزيرة اقريطش (كريت) ٢١٢-٣٥٠ ھـ / ٨٢٨-٩٦١ مأمين توفيق الطيبي

٥٦-٦٠القرامطة وقبائل األعراب الباديةعبدهللا ابو عزة

اإلتصاالت مع الجھات البيزنطية الرسمية في الشام في العصر الراشدي من خالل المصادرجاسم صكبان علي
٦١-٦٥العربية

٦٦-٧٤عمرو بن العاصبدري محمد فھد
٧٥-٨٧حركة عبد الرحمن بن محمد األشعت ضد الخالفة األموية ٨١-٨٣ ھـ/٧٠٠-٧٠٢ممحمد جاسم حمادي المشھداني

٨٨-٩٤الفضل بن الربيع "الحاجب والوزير" ١٣٨-٢٠٨ ھـ / ٧٥٥-٨٢٤ مفضيلة الشامي
٩٥-٩٧العالمة البغدادية شھدة األبري ورواياتھا في تواريخ النساءحسين عيسى الحكيم

٩٨-١٠٥من خصائص سيرة السيدة شغبمليحة رحمة هللا

مسألة شغور كرسي الحكم من تنازل معاوية بن يزيد الى تسلم مروان بنخليل شاكر حسين
١٠٦-١١٣الحكم لدست الحكم

١١٤-١٢٠الناصر داود األيوبي وشعره الحزينموسى بناي العليلي
١٢١-١٢٩قبيلة جرت ودورھا السياسي في تاريخ اليمن قبل اإلسالممنذر عبد الكريم البكر
١٣٠-١٣٤نظرة في ديموستين وخطبهسامي سعيد األحمد

١٣٥-١٤٠نحت نذري محور ألنثى عليه رموز فلكيةعبد الجليل عبد العزيز عمرو
عرض الكتب ونقدھا

(تأليف)/شاكر محمود أحمد السعيد سليمان
(عرض ١٤١-١٤٣كتاب تاريخ الدول اإلسالمية ومعجم األسر الحاكمة(عبد المنعم

عادل محيي الدين األلوسي (تأليف)/محمد
(جاسم حمادي المشھداني (عرض

تجارة العراق البحرية مع أندونسيا حتى أواخر القرن السابع الھجري- أواخر القرن الثالث
١٤٣عشر الميالدي

(تحقيق)/أسامة ناصر محمد جاسم الحديثي
(عرض ١٤٤رسوم القضاة ألبي نصر أحمد بن محمد السمرقندي(النقشبندي

(تأليف)/محمد محمود محمد عابد الجابري
(عرض ١٤٥-١٤٨العصبية والدولة, معالم نظرة خلدونية في التاريخ اإلسالمي(الكبيسي

١٤٩-١٥٣الدويالت العربية المستقلة على ساحل الخليج العربي للرحالة كارستين نيبوركاظم سعدالدين (عرض)
(خضير عباس المنشداوي (دراسة وتحقيق

١٥٤المختار من تاريخ ابن الجزري لشمس الدين أبي عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي(أسامة ناصر النقشبندي (عرض/

عرض الرسائل العلمية الجامعية
١٥٥-١٥٦جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب – دراسة مقارنةسعد ابراھيم األعظمي
١٥٧-١٥٨حزب المؤتمر الوطني الھندي ١٩١٩-١٩٣٠ – دراسة تاريخيةكفاح كاظم الخزعلي

١٥٨إقليم فارس منذ الفتح العربي حتى ٢١٨ ھـفائق نجم مصلح
/(سعدي ابراھيم اسماعيل الدراجي (تأليف
١٥٩-١٦١عمارة القالع وتخطيطھا في شمال العراق ١٠٣٥-١٢٨٩ ھـ / ١٦٢٥-١٨٧٢ م(اعتماد يوسف أحمد القصيري (عرض

١٦٢-١٧١ من نشاطات اإلتحاد العلمية

٩المقدمةمصطفى عبد القادر النجار
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

١٧-٢٦اإلحتالل البرتغالي لموانئ الجزيرة العربيةعبد العزيز محمد عوض
٢٧-٥٢بريطانيا ومصر ١٩١٩-١٩٥٥صفاء عبد الوھاب المبارك

٥٣-٦٨المختار السوسي ١٩٠٣-١٩٦٣ داعية العروبة في بالد السوسبدري محمد فھد
٦٩-٨٨تاريخ الحركة الوطنية في نيجريا ١٨٦٣-١٩٦٠عبد الرزاق مطلك الفھد

بحوث التاريخ العربي اإلسالمي
٩١-١٠٥نجران , أھميتھا وعالقتھا باإلسالمنزار عبد اللطيف الحديثي
١٠٦-١١٣المنشآت العمرانية في العصر العباسي ٢٣٢-٥٢٩ ھـ/٨٤٧-١١٣٥ معبد الكريم عبده حتاملة
١١٤-١٢٩الحرب عند القبائل العربية في الجاھليةصالح موسى درادكة
١٣٠-١٣٨من مالمح الحس القومي عند العرب قبل اإلسالممنذر عبد الكريم البكر

العدد الثامن والعشرون
١٩٨٦

العدد التاسع والعشرون
١٩٨٦



١٣٩-١٤٨مؤسسة الوزارة في الدولة العربية اإلسالمية, اصولھا وتطورھاحمدان عبد المجيد الكبيسي
١٤٩-١٨٠خصائص المدينة اإلسالمية عند المؤلفين العرب, دراسة في التمدن العربي اإلسالميعبد الجبار ناجي

١٨١-٢٠٣البرغواطيون في المغرب العربي ١٢٥-٥٤٢ ھـإبراھيم خلف العبيدي
٢٠٤-٢١١دور صقلية في نقل التراث الطبي العربي الى أورباتقي الدين عارف الدوري
٢١٢-٢٣٦الشرطة في العراق خالل العصر العباسي األولدريد عبد القادر نوري

بحوث التاريخ القديم واآلثار
٢٣٩-٢٥٤آنية الشرب الفخارية المكتشفة في حفريات البتراء لعام ١٩٨١نبيل إبراھيم الخيري
٢٥٥-٢٨١الدولة الكلدانية زمن نابوبالصر ونبوخذنصرسامي سعيد األحمد

Khalil I.SemanOrientometrics282-285
سيرة مؤرخ

٢٨٩األستاذ الدكتور صالح أحمد العلي
ندوة العدد

٢٩٣-٢٩٤ندوة الجذور التاريخية لإلستعمار في الوطن العربي
عرض الكتب ونقدھا

٢٩٧-٣٠٠اإلنحياز: عالقات أميركا السرية بإسرائيل لستيفن غرين حسن البزاز
(تأليف)/عبداألمير دكسن نافع توفيق العبود

٣٠١-٣٠٣"آل المھلب بن ابي صفرة ودورھم في التاريخ حتى منتصف القرن الرابع الھجري"(عرض)

/(محمد مصطفى األعظمي (جمع وتحقيق
(عرض ٣٠٥-٣٠٧معازي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعروة بن الزبير(مھدي حسوني

سوادي عبد محمد, دريد خاشع المعاضيدي,
 عبد القادر نوري/عبد المطلب شمران 

(عرض (المسعودي
٣٠٩-٣١١الوطن العربي والعزو الصليبي

(تأليف)/فؤاد قزانجي عمر عبد العزير عمر
٣١٣-٣١٥دراسة لمصادر عربية عن تاريخ مصر العثمانية(عرض)

بيان العدد

بيان ھام صادر عن اتحاد المؤرخين العرب لفضح أساليب الكيان الصھيوني في تشويهمصطفى عبدالقادر النجار
٣١٧-٣٢٢   تاريخ األمة العربية

٣٢٣-٣٢٨من نشاطات اإلتحاد العلمية

١٣-١٤تقديممصطفى عبد القادر النجار
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

١٧-٤٣بدايات التحدي اإلجتماعي والفكري األجنبي في أقطار الخليج العربيإبراھيم خليل أحمد
٤٥-٥٠دور المرأة في الحركة الوطنية التركية وحرب اإلستقالل ١٩١٩-١٩٢٢قاسم خلف الجميلي
٥١-٦٦التراث وتحديات العصرعبدهللا فھد النفيسي
٦٧-٨٢محاوالت تغلغل الرأسمال األميركي في االمبراطورية العثمانية قبيل الحرب العالمية األولىنوري السامرائي

بحوث التاريخ العربي اإلسالمي
٨٥-١٠٦فتح القدس وأھميته من المنظور اإلسالميمحمد أرشيد العقيلي

١٠٧-١٢٦أسواق المدن الخراسانيةقحطان عبد الستار الحديثي
١٢٧-١٤٤تعريب المغرب ابان الفتوحات اإلسالمية الى نھاية بني األغلبصالح محمد فياض أبو دياك

١٤٥-١٦٠القيادة المركزية وانسياح الجيش اإلسالمينوري حمودي القيسي
١٦١-١٧٠جند األردن ودور القبائل اليمنية في استرداد سلطة بني أميةشحادة علي الناطور
١٧١-١٩٣مكانة الشورى في سياسة وإدارة دولة الرسولھاشم يحيى المالح
١٩٤-٢٠٨اإلمارة الشاھينية في البطائححسين علي المسري
٢٠٩-٢٣٧ريادة مؤرخي البصرة في كتابة تواريخ شاملةعبد الجبار ناجي
٢٣٨-٢٤٤التاريخ مصدر ھام من مصادر التراث الشعبييوسف غوانمة

٢٤٥-٢٤٨فكرة تحرير العراق من اإلحتالل الساسانيمحمود عبدهللا العبيدي
٢٤٩-٢٦١تراجم مغربية وأندلسية لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاويأحمد عبدهللا الحسو

٢٦٣-٢٧٢الفكر الجغرافي عند البيرونيسري محمود المدرس
٢٧٣-٢٨٢معركة إجنادين وأثرھا في فتوح الشامصالح الدين أمين طه
بحوث باللغة األجنبية

Sami Said AhmedSome Greek thinkers in Al-Qifti’s tarikh285-290
٢٩١-٣٠٢نموذج من تھافت اإلستدالل في دراسات المستشرقينشاكر محمود عبد المنعم

٣٠٣-٣٥٤الكشاف التخطيطي لمجلة المؤرخ العربي (١٩٧٥-١٩٨٤)عمر محمود حمادنة
سيرة مؤرخ

٣٥٥-٣٦١مصطفى عبد القادر النجار
٣٦٣-٣٦٧ندوة العدد

أنباء المؤتمرات التاريخية
٣٦٩-٣٧٠توصيات الفرع اإلقليمي العربي للمجلس الدولي لألرشيف

٣٧١دار وثائق وزارة الھند في لندن India office حسين محمد القھواتي

العدد الثالثون
١٩٨٦



عرض الكتب ونقدھا
٣٧٣-٣٧٥مقاومة محمد األمين درامي ضد الفرنسيين تأليف الحاج فوديا سوى عمار سيسيأبو بكر خالد باه

وصي هللا بن محمد عباس (تحقيق)/صبري
(عرض ٣٧٧-٣٨١"كتاب فضائل الصحابة" لإلمام أحمد بن حنبل(أحمد الفي

(تأليف)/عبد األمير دكش محمود الجومرد
٣٨٣-٣٨٤"الحجاج رجل الدولة المفترى عليه"(عرض)

(تأليف)/عبدالمجيد القدوري ابراھيم حركات
٣٨٥-٣٩١التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خالل قرنين ونصف قبل الحماية(عرض وتقديم)

٣٩٣-٣٩٨من نشاطات اإلتحاد العلمية

بيان موجه الى الزمالء المؤرخين العرب حول مھام وأنشطة إتحاد المؤرخين العربمصطفى عبد القادر النجار
٣٩٩-٤٠١وطبيعة عمله

٧كلمة العددمصطفى عبد القادر النجار
البحوث

١٣-١٤المغرب في خدمة التقارب األفريقي العربيعبد الھادي التازي
١٥-٢٠االستكشافات الجغرافية الفريقياصالح رمضان محمد

٢١-٣٦اإلستعمار الحديث في افريقيايحيى بو عزيز
٣٧-٦٠بواكير انتشار اإلسالم في أفريقياأحمد فؤاد سيد
٦١-٧٣أسباب ومراحل اكتشاف البرتغاليين للسواحل االفريقية خالل القرن ١٥أحمد بوشرب

٧٤-٨٠النضال الوطني في جنوب أفريقيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرنوري السامرائي
٨١-٩٨تجارة الرقيق في أفريقيةجھاد مجيد محيي الدين

(الوجود المغربي في السودان الغربيرزوق محمد العالقات العربية االفريقية في القرن السادس عشر
٩٩-١٠٣(كنموذج

١٠٤-١١٧الحركة الوطنية في كينياعبد الرزاق مطلك الفھد

استعمار افريقيا وتقسيم القارة االفريقية في مؤتمر برلين ١٨٨٤-١٨٨٥ بين الدول الكبرىمحمد محمد صالح
١١٨-١٢٩األوربية

١٣٠-١٥٢بدايات انتشار اإلسالم في المغرب العربي خالل العصر األموي ٤١-١٢٢ ھـ/٦٦١-٧٥٠ مخليل إبراھيم السامرائي
١٥٣-١٦٠تاريخ تطور نظام المزارع اإلشتراكية في العراق والجزائرھادي احمد مخلف
١٦١-١٦٧القومية االفريقيةعثمان أحمد طه

١٦٨-١٨١موقف حزب اإلستقالل المغربي من القضايا القومية ١٩٤٤-١٩٥٦كفاح كاظم الخزعلي

صالحيتھم اإلدارية, مھامھمناصر الدين سعيدوني موظفو االيالة الجزائرية في أوائل القرن التاسع عشر,
١٨٢-٢٠٢اإلقتصادية واإلجتماعية

إسھام المرابطين في نشر اإلسالم في الشمال األفريقي والسودان الغربي خالل القرنصالح عبدالھادي مصطفى
٢٠٣-٢١٣الخامس الھجري/الحادي عشر الميالدي

٢١٤-٢٢٨المغرب وبالد السودان خالل القرنين ١٦ و ١٧ الميالديينمحمد مزين
٢٢٩-٢٣٦أرض الزنج واإلتصال بحضارات العالم الخارجيسيد أحمد العراقي

٢٣٧-٢٤٧الغزو األجنبي للمغرب في القرن ١٧عبد اللطيف الشاذلي
٢٤٨-٢٥٧الوجود األجنبي البرتغالي وبعض عواقبه في المغرب في القرن ١٦ مأخوان الزھراء

عرض الكتب ونقدھا
(تأليف)/نجية أمين احمد ابراھيم دياب

٢٦١-٢٦٣تطور الحركة الوطنية في السودان(عرض)

(تأليف)/عبدهللا أحمد يحيي آالن فورھيد
٢٦٣-٢٦٧النيل األبيض(عرض)

٢٦٧-٢٦٩الوثائق والسجالت تأليف الفقيه الموفق محمد بن أحمد األموي المعروف بابن العطارخليل إبراھيم الكبيسي (عرض)
(تأليف)/محمود عبدهللا عباس عطية جبار

(عرض ٢٦٩العراق والقضية الفلسطينية(العبيدي

(تأليف)/كفاح كاظم محمد بن عزوز حكيم
(عرض ٢٦٩-٢٧٠وثائق سرية حول زيارة األمير شكيب ارسالن للمغرب(الخزعلي

عرض الرسائل العلمية الجامعية التاريخيةمحمد جاسم حمادي المشھداني  
٢٧٣-٢٧٤المقاومة الجزائرية ١٨٣٠-١٩١٤مجيد حميد يونس الحمداني

٢٧٥تطور الحركة الوطنية في ليبيابثينة عبد الرحمن ياسين التكريتي
٢٧٥-٢٧٦حزب اإلستقالل ودوره السياسي في المغرب العربيكفاح كاظم الخزعلي
٢٧٦تطور الحركة الوطنية في تونس ١٨٨١-١٩٥٦محمد يوسف غله

٢٧٦-٢٧٧العراق والثورة الجزائرية ١٩٥٤-١٩٦٢خرنان مسعود بن موسى
٢٧٨-٢٨١من نشاطات اإلتحاد العلمية

Ahmed Ibrahim DiabThe relations between the Mahdiya and the Sanusiya282-286

العدد الثاني والثالثون
١٩٨٧

العدد الحادي والثالثون
١٩٨٧



١٣-١٤المقدمةمصطفى عبدالقادر النجار
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

١٩-٢٣التوجه السياسي لشركة الھند الشرقية في الخليج العربي في القرن السابع عشرعبد العزيز محمد عوض
٢٤-٣٧مبدأ توازن القوى في العالم المعاصرعناد فواز الكبيسي

١٩٢٠-١٩٣٢طاھر خلف جبر البكاء اإلستقالل والعالم العربي ٤٠-٥٢العالقات العراقية اإليرانية في صحيفتين عراقيتين:
٧٤-٥٣بعض التفسيرات اإلقتصادية لتدھور االمبراطورية اإلسبانية في منتصف القرن السابع عشرفالح حسن عبد الحسين
٧٥-٩١مشكلة التموين في العراق خالل الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩-١٩٤٥عبد الرحيم ذو النون

٩٤-١٠٦األبعاد السياسية للرياضة عبر العصور – دراسة أوليةعاطف عضيبات, أحمد ظاھر
١٠٩-١٢٠ثورة ١٧-٣٠ تموز ١٩٦٨ وتطور العالقات العراقية – االفريقية ١٩٦٨-١٩٨٠علي شاكر علي

١٢٣-١٣٩انحالل الفيودلية وسقوطھاجعفر حسين خصباك
بحوث التاريخ العربي اإلسالمي

١٤٤-١٥٠اشكالية البحرية عند عمر بن الخطاب وعثمان بن عفانشحادة علي الناطور
١٥١-١٥٨حول طبيعة الحركة الشعوبية , من مظاھر الحركة الشعوبية في األندلسفاروق عمر فوزي

١٦١-١٦٥دبلوماسية التحالف في سيرة الرسول محمدسعد أبو دية
١٦٦-١٨٠رؤية في انطالقة الفتوحات العربية اإلسالمية وخط سيرھايوسف غوانمة

١٨٣-١٩٥التنظيم اإلجتماعي في األندلس في عصر الوالة ٩٥-١٣٨ ھـ/٧١٤-٧٥٦ معبد الواحد ذنون طه
١٩٦-٢٠٢القضاء في اإلسالممحمد ضيف هللا بطاينة

٢٠٣-٢١٩تكريم المحاربين في التاريخ العربي اإلسالميتحسين حميد مجيد
٢٢٢-٢٣١التحدي والتحدي المضاد بين الحمدانيين والبزنطيينحمدان عبد المجيد الكبيسي

٢٣٢-٢٥٢األجور والرواتب في العراق خالل العصر العباسيدريد عبد القادر نوري
٢٥٣-٢٦٨حركة االصبھبذ في طبرستان ١٨-٢١٨ ھـ / ٦٤٠-٨٣٨ مخليل ابراھيم صالح السامرائي

٢٧١-٢٨٩الدور القيادي لعرب المدن في نشأة الحضارة العربية اإلسالميةاحمد عبدهللا حسو
٢٩٢-٣١٦الفتح العربي من األحواز الى ما وراء النھر ٢٨ھـ/٦٤٨ م – ٣٢ھـ/٦٥٢ممحمد جاسم حمادي المشھداني
بحوث التاريخ القديم واآلثار

٣٢١-٣٢٨اآلثار وتعاقب الطبقاتتقي الدباغ
سيرة مؤرخ

٣٣١-٣٣٥نبذة عن السيرة العلمية للدكتور فاروق عمر
مؤتمر العدد

٣٣٧-٣٥١مؤتمر تاريخ الملك عبد العزيز الحدث والتاريخعبد العزيز الداؤود
الوثائق والمخطوطات
٣٥٣-٣٦٢الوثائق الرسمية لوفاة الشيخ ضاري المحمود (أحد قادة ثورة العشرين في العراق)محمد مظفر األدھمي

عرض الكتب والرسائل الجامعية ونقدھا
٣٦٥-٣٧٣التوراة جاءت من جزيرة العرب تأليف االستاذ كمال الصليبيعبدهللا سلوم

١٩٣٤-١٩٥٦كفاح كاظم الخزعلي ٣٧٥-٣٧٦الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد ودوره السياسي في تونس بين عامي
٣٧٧-٣٨٠الطفيلة – اإلنسان والتاريخ تأليف فوزي الحطبسعد أبو دية

٣٨١-٣٨٢مكة في عصر ما قبل اإلسالم تأليف أحمد أبو الفضل عوض هللاسامة ناصر النقشبندي
٣٨٣-٣٨٤دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر اإلسالم للدكتور صالح أحمد العلياسامة ناصر النقشبندي
٣٨٥-٣٨٧كتاب عربستان تأليف مصطفى عبد القادر النجار و فؤاد الراويندى نعمان عبد الرحمن

٣٨٩-٣٩١الفتح واإلستقرار العربي اإلسالمي في شمال أفريقيا واألندلس تأليف عبد الواحد ذنون طهعبداألمير دكسن
٣٩٣-٣٩٤تاريخ العرب الحديث والمعاصر تأليف عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمفؤاد قزانجي

٣٩٥-٣٩٦تغلغل النفوذ البريطاني في العراق ١٧٩٨-١٨٣١ رسالة لباسم حطاب الطعمةعبد الھادي كريم سلمان
٣٩٧-٤٠٤من نشاطات اإلتحاد العلمية

٩ـ١٠المقدمةمصطفى عبد القادر النجار
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

١٧-٣٨الثورة العرابية في مصر ١٨٨١-١٨٨٢فاضل حسين
٤١-٥٧المدرسة التاريخية السودانية المنھجيةمحمد سعيد القدال

٥٨-٦٩مشكلة المضايق بعد الحرب العالمية األولىنوري عبد البخيت السامرائي
٧١-٩١العراق وسياسة الدفاع المشترك واألحالف الغربية ١٩٤٥-١٩٥٨جعفر عباس حميدي
٩٣-١٠٥الدول الكبرى والنضال من أجل اإلستقالل في صربيا في بداية القرن التاسع عشرھاشم صالح التكريتي

بحوث التاريخ العربي اإلسالمي
١٠٨-١٤٧العالقات الثقافية بين المغرب واألندلس صالح محمد فياض ابو دياك

دراسات في التنظيمات العسكرية لجيش التسلط البويھي على الخالفة العباسية ٣٣٤-٤٤٧عبد الجبار ناجي
١٤٨-١٧١ھـ

١٧٢-١٨٤الجيش اإلسالمي نشأته وتطورهمحمد ضيف هللا بطاينة
١٨٥-١٨٩سيرة الفارابي والقصائد المنسوبة اليهحسين علي الداقوقي

التطور التاريخي لمعنى السياسة بين عبد الملك بن مروان وبين وليم ويلش األستاذسعد ابو دية
١٩١-١٩٥األمريكي

١٩٧-٢٠٤قطائع الرسولعادل محيي الدين األلوسي

العدد الثالث والثالثون
١٩٨٧



٢٠٥-٢٢٣محمد بن اسحاق " حياته ومكانته العلمية"محمد جاسم حمادي المشھداني

الثاني عشرمحمد كريم ابراھيم – العالقات التجارية بين عدن والھند خالل القرنين السادس والسابع الھجريين
٢٢٥-٢٣٨والثالث عشرالميالديين

بحوث التاريخ القديم واآلثار
٢٤١-٢٥٤نظرة في حياة زينفون وكتاباتهسامي سعيد األحمد

٢٥٥-٢٧٢دراسة الميثولوجيا العربية : الديانة في بالد العرب قبل اإلسالممنذر عبد الكريم البكر
البحوث الوثائقية

٢٧٤-٢٨٩الحجازيون وحياتھم اإلقتصادية واإلجتماعية في مدينة اإلسكندرية في العصر العثمانيصالح أحمد ھريدي علي
٢٩١-٣٠٩وفاة الملك فيصل األول بين اإلغتيال والموت الطبيعيمحمد مظفر األدھمي
الوثائق والمخطوطاتحسين محمد القھواتي

٣١٤-٣١٥تعريف بالوثائق الروسية والسوفييتية المتعلقة بايران ومنطقة الخليج العربي واماكن حفظھا
٣١٦دليل األرشيف العثماني

٣١٧أخبار المخطوطات
سيرة مؤلف

٣١٩-٣٢١فاضل حسين كاظم األنصاري
٣٢٣-٣٢٤تعقيب على ندوة الحوار الفكرينوري حمودي القبيسي

ورقة عمل مقترحة لندوة الواليات المتحدة األميركية والقضية العربية اعدت من قبل
٢٧-٢٩ أيلول ١٩٨٦ ٣٢٥-٣٢٧المجلس القومي للثقافة العربية في الرباط للفترة

تقارير
٣٢٩توجه جديد في كتابة الرسائل الجامعية ألقسام التاريخ في الجامعات العراقيةمحمد رشيد عبود الراوي

عرض الكتب ونقدھا
(تأليف)/رسول الخفاجي محمد طربوش

٣٣١تأمالت فلسطيني(عرض)

(تأليف)/حسين محمد كمال مظھر احمد
(عرض ٣٣٢-٣٣٤دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر(القھواتي

مناظرات ومناقشات في المؤتمر العالمي العاشر في التاريخ اإلقتصادي المنعقد في بيرنزكي مجيد حسن
٣٣٥-١٩٨٦٣٣٦

(تأليف)/محمود علي سلطان محمد القاسمي
(عرض ٣٣٧-٣٣٩اسطورة القرصنة العربية في الخليج العربي(الداود

(تأليف)/أسامة ناصر صالح أحمد العلي
(عرض ٣٤٠-٣٤١خطط البصرة ومنطقتھا(النقشبندي

٣٤٢-٣٤٥الحركة الفكرية العربية في قزوين(أطروحة ماجستير)عبد اللطيف جاسم حميدي العقابي

Jose D. Garcia DominguesThe studies in Baghdad of the Luso-Arabs who went on pilgrimage to
Mecca

(no pages number 
indicated-
4 pages)

Morsy AbdullahModern history of the Gulf / Abu Dhabi
(no pages number 
indicated-
7 pages)

Tim NiblockThe state of the art in British Middle Eastern studies
(no pages number  
indicated-
12 pages)

بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

ًقراءات أرشيفية في الوثائق التاريخية الھولندية المكتشفة حديثا وفي الصراع الدولي علىأحمد جالل التدمري
١٤-٢٩الخليج العربي

٣٠-٤٧اإلحتالل الفرنسي للجنوب الليبيرجائي ريادة

التأصيل الحضاري الطريق األوفق الستيعاب العلم والتكنولوجيا واإلبداع في استثمارھمارياض حامد الدباغ
٤٨-٥١للتنمية الشاملة

٥٢-٦٢الثورة الفلسطينية الكبرى ١٩٣٦-١٩٣٩ في الوثائق العراقيةعباس عطية جبار
٦٣-٨٠السيطرة األجنبية والتغير اإلجتماعي – دراسة للوطن العربيعطا محمد صالح زھرة

٨١-٩٩حركة عدم اإلنحياز وتطور األولويات – دراسة في إشكالية العالقة بين اإلستعمار والفراغفوزي أحمد تيم
١٠٠-١٠٩دوافع ومبررات اإلستعمار القديمعامر رمضان أبو ضاوية

بحوث التاريخ العربي اإلسالمي
١١٢-١٢٦اإلدارة العربية لبالد فارس في القرن األول الھجري – إعادة تقويمفاروق عمر فوزي
١٢٧-١٣٤سھيل بن عمرو – نفوذه اإلجتماعي وحضوره التفاوضيعبدالشافي صديق

١٣٦-١٥١األبعاد العسكرية والسياسية لمعارك تحرير خيبر – دراسة في التاريخ العسكريھاشم المالح
١٥٢-١٥٦بوادر ضعف العرب في األندلس وسقوط الثغر األدنى – طليطلةداود عمر عبيدان

١٥٧-١٧٣مجتمع الصحابة - نشأته وتطوره حتى معركة بدرنزار عبد اللطيف الحديثي
١٧٤-١٨٥اإلنحسار العربي في األندلس في أواخر عصر اإلمارة ھل كان وراءه تفوق مسيحي؟ابراھيم القادري يوتشيش

العدد الرابع والثالثون
١٩٨٨



انتشار األباضية في المغرب وأثره في قيام الدولةرشيد عبدهللا الجميلي , ٢٩٧ھـ - ١٦٢ھـ الرستميون في تاھرت
١٨٦-٢٠٠الرستمية

٢٠٢-٢٢١المالمح السياسية والحضارية لمدينة البصرة من خالل كتاب ألف ليلة وليلةخليل ابراھيم صالح السامرائي

بعض نواحي التأثيرات الثقافية والحضارية والفنية التي عرفتھا مدينة تونس من القرنمحمد الباجي بن مامي
٢٢٢-٢٣١السابع

٢٣٢-٢٤٢عبدهللا بن وھب المصري – حياته ومكانته العلميةمحمد جاسم حمادي المشھداني
الموضوعات باالنجليزية

Mahmoud MitwallyNasser and National capitalism255-244

Ghazi Saleh NaharGreat powers strategy and third world conflicts: the case of the
Middle East and the Gulf275-256

عرض الرسائل الجامعية 
قاسم خلف عاصي الجميلي (تأليف)/محمد

٢٧٨-٢٧٩تطورات واتجاھات السياسة الداخلية التركية ١٩٢٣-١٩٢٨(رشيد عبود الراوي(عرض

طالب جاسم محمد الغريب (اعداد)/كفاح
(عرض ٢٨٠-٢٨١ميناء البصرة – دراسة تاريخية ١٩١٥-١٩٥٦(كاظم الخزعلي

/الثالث عشر ممحمد الباجي بن مامي مدارس مدينة تونس من العھد الحفصي الى العھد الحسيني (القرن السابع ھـ
/التاسع عشر م – ٢٨٢-٢٨٦(القرن الثالث عشر ھـ

(تقديم) /معتز محي عبد راغب حامد عبدهللا
(عرض ٢٨٨-٢٨٩الحروب الصليبية بدايات اإلستعمار األوربي- رسالة ماجستير(الحميد

٢٩٠نضال العرب من أجل اإلستقالل في سورية الطبيعية بين الحربينجھاد صالح العمر
تعريف ببعض الكتب

(تأليف)/ معتز عبد الحميد طارق الناصري
٢٩٢-٢٩٣الرياضة بدأت في وادي الرافدين(عرض)

(تأليف) / معتز محي سھيل حسين الفتالوي
(عرض ٢٩٤-٢٩٦تطور الدبلوماسية عند العرب(عبد الحميد

(تأليف) / حسين محمد فاروق عثمان أباظة
(عرض ٢٩٧-٢٩٩سياسة بريطانيا في عسير أثناء الحرب العالمية األولى١٩١٤-١٩١٨(القھواتي

من ملفات المؤرخين العرب
٣٠٢-٣٠٣الدكتور احمد ابراھيم دياب

٣٠٤الدكتور عبدهللا بن يوسف بن عبد العزيز الشبل
٣٠٦-٣٠٧الدكتور محمود محمد متولي
٣٠٩-٣١٣من نشاطات االتحاد العلمية

بحوث التأريخ الحديث والمعاصر
١٩-٥٦سياسة الكويت الخارجية خالل القرن الثامن عشرميمونة خليفة العذبى الصباح

٥٧-٦٨الجيش العربي وتأسيس امارة شرق األردنسعد أبو دية
٦٩-٧٩في الدولة الليبراليةعلي عبدالرزاق الزبيدي

٨١-١٠٦يھود مصرعادل حامد الجادر
بحوث التأريخ العربي واإلسالمي

١٠٩-١٢٠نظام اإلدارة في المغرب واألندلس أيام المرابطينصالح محمد فياض أبو دياك
١٢١-١٣٣الوجود العربي في كانم في السودان األوسط حتى القرن السابع ھـ / ١٣مصباح ابراھيم الشيخلي
١٣٥-١٣٧أسلوب المؤرخ األكاديميحسين علي الداقوقي
١٣٩-١٤٩الصحة العامة في صدر اإلسالم – دراسة لواقع السنة النبوية المطھرةغانم عبدهللا خلف
١٥١-١٥٨البريد العسكري في العصر العباسيخالد جاسم الجنابي

العالقات السياسية بين األيوبيين والموحدين في المغرب األقصى ٥٦٧-٥٨٩ ھـرشيد عبدهللا الجميلي
/١١٩٣-١١٧١ ١٥٩-١٧٨م

١٧٩-٢٠٣الفعاليات اإلقتصادية لميناء عدن خالل القرنين الخامس والسادس الھجري-دراسة تاريخيةمحمد كريم ابراھيم
٢٠٥-٢١٢الجوانب الدينية واألدبية في اھتمامات العالم العربي (خالد بن يزيد)فاضل خليل ابراھيم

بحوث التأريخ القديم والحديث
٢١٥-٢٤٠الجذور الحضارية للكويت في التأريخ القديمميمونة خليفة العذبي الصباح

٢٤١-٢٥١التجارة الخارجية في العھد البابليتقي عبد سالم, صالح نعمان عيسى
بحوث تأريخية مترجمة

J.Somogyi / ترجمة جزيل عبد الجبار
٢٥٥-٢٦٠مدرسة ابن الجوزي في التدوين التأريخيالجومرد

٢٦١-٢٨٠معركة المدائن فصل من كتاب "الكوت: موت جيش"روالند ميللر/ ترجمة فريد ضياء شكارة
سيرة مؤرخ

٢٨٣-٢٩٠االستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت
ندوة العدد

لجنة الدفاع عن القرار ٣٣٧٩ بالتعاون مع
٢٩٣-٣٠٠الندوة الفكرية بمناسبة اليوم العالمي لمناھضة العنصريةمركز الدراسات الفلسطينية في دمشق

العدد الخامس والثالثون
١٩٨٨



الوثائق والمخطوطات
دائرة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة

٣٠٣-٣٠٩الدليل العام للتوثيق والدراسات الجماليةواإلعالم/بغداد

عرض الكتب والرسائل الجامعية ونقدھا
(تأليف)/معتز صبحي شاكر صابر الضابط

(عرض ٣١٣-٣١٥تاريخ المنازعات والحروب بين العراق وايران(عبد الحميد

(تأليف)/كفاح كاظم الخزعلي يحيى بو عزيز
٣١٧-٣١٨األمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري(عرض)

ابراھيم سرحان الشمري (تأليف)/رفاد جاسم
(عرض ٣١٩-٣٢١لباس الحرب عند المقاتل العربي حتى نھاية العصر العباسي(السمرائي

أسامة ناصر النقشبندي,ظمياء محمد عباس
٣٢٣-٣٢٨مخطوطات التأريخ والتراجم و السيرفي مكتبة المتحف العراقي(تأليف)/نافع منجل الراجحي (عرض) 

٣٢٩-٣٤٥من نشاطات وتشكيالت االتحاد العلمية
بحوث باللغة االنكليزية

Helmut MelcherThe Arab Middle East in the 20th century; historical turning points
and structural profiles

356-348

Yasumasa Kuroda, Nobuo AsaiWest Asian studies in Japan380-357

بحوث التاريخ الحديث والمعاصر
١٧-٧٤مميزات الحياة الثقافية والفكرية خالل العصر السعدي ٩٠٥/١٠٦٩ (١٥٠٥-١٦٥٣)ابراھيم حركات

١٨٣٦ في ضوء تقرير الجنرال األلمانينظام العباسي/ترجمة وتعليق العسكري للدولة العثمانية عام – الوضع السياسي
Helmut von Moltke (١٨٩١-١٨٠٠)٧٥-٨٠

٨١-١٠١فصل من الصراع بين الديموقراطية الدستورية واألوتقراطية الملكية من ١٩٣٠-١٩٣٣مصطفى النحاس جبر
١٠٣-١٢٢دبلوماسية حرب القرم ١٨٥٣-١٨٥٦ھاشم صالح التكريتي
١٢٣-١٢٩الظھير البربري عام ١٩٣٠ نموذج للسياسة االستعمارية الفرنسية في المغرب العربيكفاح كاظم الخزعلي

١٣١-١٤٤حول النشاط الصھيوني في مجال الھجرة الالمشروعة الى فلسطينعبد التواب أحمد سعيد

العودة الى افريقيا وعالقتھا باتفاقية التعاون االستراتيجي مع الوالياتخليل ابراھيم الطيار "اسرائيل" محاوالت
١٤٥-١٥٦المتحدة

١٥٧-١٦٦صفحة من تاريخ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعودعبدهللا بن يوسف الشبل
بحوث التاريخ العربي اإلسالمي

١٦٩-١٧٩أحمد بن عمر العذري ودوره في كتابة التاريخ العربي واإلسالمي في األندلسعبد الواحد دنون طه
١٨١-١٩٣"دراسة في كتاب الحيدة لإلمام عبد العزيز الكناني"عماد اسماعيل خليل النعيمي

١٩٥-٢٢٠مشكاة مملوكية باسم األمير حسين بن جندربك – دراسة تاريخية أثريةأحمد عبد الرزاق

١٣٨-١٧٢ ھـمحمد أحمد أبو الفضل التأثيرات الشامية في حضارة األندلس على عھد األمير عبد الرحمن الداخل
٢٢١-٧٨٨٢٣١م-٧٥٦/

٢٣٣-٢٣٧بحوث األرشيف والوثائق والتراث و المخطوطات المحافظة على األرشيفمحمد ابراھيم ابو سليم
٢٣٩-٢٥٠التعليم والمعلومات في مجال األرشيف في الوطن العربيفھد ابراھيم العسكر
٢٥١-٢٥٥الوثائق في المملكة المغربيةسالم عبود اآللوسي
٢٥٧-٢٦٥"رسالة في أوجاع األطفال" ألبي علي بن أحمد بن عبدالرحمن بن مندويةداور مزبان الثامري

سيرة مؤرخ
٢٦٩-٢٧١األستاذ الدكتور حسين علي محفوظ

عرض الكتب ونقدھا
(تحقيق)/محمد عبدالحميد عيسى لويس مولينا

٢٧٥-٢٨٥ذكر بالد األندلس لمؤرخ مجھول(عرض)

أثر اإلقطاع في تاريخ األندلس السياسي من منتصف القرن الثالث الھجري حتى ظھورابراھيم القادري يوشيش
٢٨٧-٢٩٢الخالفة

محمد عبد السالم كفافي (اعداد)/فؤاد
(عرض ٢٩٣الحضارة العربية, طابعھا ومقوماتھا العامة(قزانجي

ضيف هللا يحيى الزھراني (تأليف)/محمد
٢٩٥-٢٩٦موارد بيت المال في الدول العباسية ١٣٢-٢١٨ ھـ/٧٤٩-٨٣٣ م(جاسم حمادي المشھداني (عرض

مصطفى عبد القادر النجار (تأليف)/ندى
(عرض ٢٩٧-٢٩٩التاريخ السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب – دراسة وثائقية(نعمان السعدي

محمد عبد السالم كفافي (اعداد)/فؤاد
(عرض ٣٠١-٣٠٢عالقات الدولة الغزنوية بالبويھيين والخالفية العباسية(قزانجي

رسائل جامعية
(تأليف)/كفاح كاظم محمد علي داھش

(عرض ٣٠٣-٣٠٤جمھورية الريف في مراكش ١٩١٩-١٩٢٦(الخزعلي

(تأليف)/جعفر حسن مؤيد عيدان كاطع
(عرض ٣٠٥-٣٠٦الخدمات الصحية في العراق خالل العصر العباسي ١٣٢ ھـ-٦٥٦ ھـ / ٧٤٩ م – ١٢٥٨ م(صادق

العدد السادس والثالثون
١٩٨٨



(تأليف)/ سامي سعيد األحمد منير بوشناقي
٣٠٧-٣٠٨ المدن القديمة في الجزائر(عرض)

١٣-١٥مقدمةمصطفى عبد القادر النجار
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

١٩-٣٤السلطان سعيد والعالقات العربية األفريقيةمحمد حسن العيدروس
٣٧-٥٥األسواق التجارية الموسمية في قشتالة خالل النصف الثاني من القرن الخامس عشرفالح حسن عبد الحسين

٥٩-٦٦دار العلم في حماة مؤسسة ثقافية فريدةنزار سعيد
٦٩-٨٧العالقات العراقية األردنية ١٩٤١-١٩٥٨اسماعيل احمد ياغي

٨٩-١٠١أضواء على العالقات السوفيتية بدول أوربا الشرقيةعبداللطيف حسن الرميحي
بحوث التاريخ العربي اإلسالمي والعصور

الوسطى
١٠٥-١١١العرب والخزر في عھد الخلفاء الراشدين والدولة األمويةحسين علي الداقوقي

عالقات تاريخية عريقة بالعربأمين توفيق الطيبي – برنو بالسودان األوسط في العصر الوسيط - كانم
١١٥-١٢٧والمسلمين

١٣١-١٤٠دور الطوسي في الغزو المغولي لبغداد ٦٥٦ ھـ / ١٢٥٨ ممحمد جاسم حمادي المشھداني
١٤١-١٦٤الطبري الفقيه المؤرخاحمد عبدالباقي

بحوث التاريخ  القديم واآلثار

دراسة مركزة في نقاط للفكر العسكري العراقي القديم عبر الفي عام قبل الميالدفاضل عبدالواحد علي, فاروق ناصر الراوي
٥٣٩-٢٥٠٠ ١٦٧-١٧٧ق.م

١٨١-١٨٨الفن والعمارة في مسجد قبة الصخرة المشرفةشحادة الناطور
١٨٩-١٩٦الدعاية قديما وحديثا – مع التركيز على العراق -خالد حبيب الراوي

سيرة مؤرخ
٢٠١حسن أحمد لبراھيم

ندوة العدد
٢٠٥-٢٠٦سامراء في التاريخ والتراث واألدب – الخميس ١٩/٣/١٩٨٧سالم اآللوسي

عروض الكتب والرسائل العلمية في التاريخ
اكرم ضياء العمري(تأليف)/ ندى نعمان

(عرض ٢٠٩-٢١٠كتاب "بحوث في تاريخ السنة المشرفة"(عبد الرحمن

٢١١-٢١٨العالقات األردنية – السورية منذ استقالل البلدين عام ١٩٤٦ ولغاية عام ١٩٧٦عبد المجيد عبد الحميد
(تأليف)/محمد مظفر األدھمي جفري ورنر

٢١٩-٢٢٠العراق وسوريا ١٩٤١(ترجمة وتقديم)

عبد الھادي كريم سلمان (تأليف)/موفق
(عرض ٢٢١-٢٢٢إيران في سنوات الحرب العالمية الثانية(الجواري

٢٢٣-٢٢٥مجالت علمية
بحوث باللغة االنجليزية

S.A. MustafaPhases in the history of Arab-Byzantine relationship from 62 B.C to
the reign of Justinian235-233

D.M Al-ThameryAl Furuq – Kalam fi L- Furuq Bayn by Al Razi Abu Bakr
Muhammad Ibn Zakariyya232-229

بحوث التاريخ الحديث والمعاصر
١٣-٣٣عمر المختار وحركة المقاومة المسلحة في ليبيا ضد االستعمار االيطالي ١٩١١-١٩٣١محمد علي داھش

٣٤-٤٦معركة أنوال عالمة مضيئة في تاريخ النضال العربي المعاصرھاشم صالح التكريتي
٤٨-٥٦اتجاھات البحث في تاريخ الغزو الصليبينجاح القابسي
٥٨-٦٦الدور التاريخي للخط الحديدي الحجازيسعد أبو دية

٦٨-١٠٥عالقات الكويت الخارجية خالل القرن الثامن عشرميمونة خليفة الصباح
١٠٦-١١٩ثورة العوام ١٥٢٠-١٥٢١ والمجتمع  التجاري في قشتالةفالح حسن عبد الحسين

١٢٠-١٢٧االستشراق األمريكي الحديث : طبيعته ومؤثراتهخليل سمعان

حزب المؤتمر الوطني األفريقي ودوره في قيادة النضال ضد النظام العنصري لجنوبلطفي جعفر فرح
١٢٨-١٤٢أفريقيا

١٤٤-١٥٦بطرس البستاني – دراسة في فكره الثقافي واالجتماعي والسياسيأمين عبدا محمود
١٥٨-١٦٨محاوالت بريطانيا اشراك المانيا في مشاكلھا االستعمارية في آسيا الوسطى ١٨٨٥يقظان سعدون العامر

بحوث التاريخ العربي واالسالمي
١٧٢-١٧٨الخبر التاريخي عند مؤرخي المسلمينعبد المنعم ماجد

١٨٠-١٨٥عام الرماده واألزمة االقتصادية سنة ١٨ ھـ / ٦٣٩ مخالد خليل الظاھر

العدد الثامن والثالثون
١٩٨٨

العدد السابع والثالثون
١٩٨٨



١٨٦-١٩٢نابل من الفتح االسالمي الى سقوط الدولة الحفصية (٢٥/٦٤٦-٦٤٥ – ٩٨١/١٥٧٤)راضي دغفوس
١٩٤-١٩٩الحسن بن عثمان الزيادي (ت, ٢٤٢ ھـ), حياته ومكانته العلميةمحمد جاسم حمادي المشھداني

٢٠٠-٢١٦جوانب من تأثيرات الفكر العربي في الفكر األوروبيغانم عبدهللا خلف
٢١٨-٢٢٩الحياة االقتصادية في العراق في عھد الخليفة ھشام بن عبد الملكأحمد عبدهللا عودات

٢٣٠-٢٤٨فنون القتال عند المرابطين والموحدين والحفصيينصالح محمد فياض أبو دياك
٢٥٠-٢٥٦الفكر الجغرافي عند الرازيسالم سعدون المبادر

بحوث التأريخ القديم واآلثار
٢٦٠-٢٧١القانون في الحضر في ضوء الشرائع العراقية القديمةواثق اسماعيل الصالحي
٢٧٢-٢٨٣قراءة في كتابة التأريخ عند  العراقيين القدماءأكرم محمد عبد كسار
٢٨٤-٣١٢تكريت من خالل المصادر األثريةجابر خليل ابراھيم
البحوث الوثائقية
٣١٦-٣١٩مركز التوثيق اإلعالمي لدول الخليج العربي المنشأة – واألمانة المستقبليةعامر الجميلي

الصور الفوتوغرافية كمصدر لدراسة تأريخ القرن التاسع عشر من خالل أرشيف مركز
٣٢٠-٣٢٢األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة االسالمية باستانبول

بحوث باللغة االنكليزية
Ali Akbar H. BushiriThe forgotten army of Dilmun326-351

محاضرة العدد
٣٥٢-٣٥٤محاضرة الدكتور فؤاد سزكين مدير معھد التراث العلمي العربي واالسالمي في فرانكفورتمحمد جاسم المشھداني

سيرة مؤرخ
٣٥٨-٣٦١السيرة العلمية للدكتور محمد عبدهللا

٣٦٢السيرة العلمية للدكتور علي مفلح محافظة
ندوة العدد

٣٦٤-٣٦٥توصيات  الندوة القومية لكتابة تأريخ األمة المنعقدة في بغداد للفترة من ٢٧-٢٩/١٢/١٩٨٧
٣٦٦-٣٦٨البيان الختامي لندوة  " نحو رؤية قومية لكتابة التأريخ العربي "

٣٧٠-٣٧٢نحو العالقات العربية األفريقية - قاعة الشارقة (جامعة الخرطوم) ١٨-٢٠ فبراير ١٩٨٧
عرض الكتب

(تأليف)/حسين محمد عبداألمين محمد أمين
(عرض ٣٧٦-٣٧٧دراسات في النشاط التجاري والسياسي األوروبي في آسيا ١٦٠٠-١٨٠٠(القھواتي

(تأليف)/مبارك عوض (ترجمة جين شارب
٣٧٨-٣٨٦المقاومة الالعنفية(وإعداد)/عاطف العقلة عضيبات (عرض 

(تأليف)/عبدهللا حامد محسن حكمت األوسي
٣٨٨-٣٩٠التأثير العربي في الثقافة اإلسبانية(عرض وتحليل)

(تأليف)/كفاح كاظم الخزعلي فالح حنظل
٣٩٢-٣٩٣الشحوح وتأريخ منطقة رؤوس الجبال في الخليج العربي(عرض)

عبد الرزاق أحمد النصيري (تأليف)/كمال
(مراجعة ٣٩٤-٣٩٥نوري السعيد ودوره في السياسية العراقية حتى عام ١٩٣٢(مظھر أحمر

بحوث التاريخ الحديث والمعاصر
٢١-٤٠الحياة اإلجتماعية في والية الموصل (١٥١٥-١٩١٨)ابراھيم خليل أحمد
٤١-٥٦الحزب القومي السوري االجتماعي و حزب مصر الفتاة – دراسة مقارنةجھاد صالح العمر
٥٧-٦٣مؤرخ مغربي معاصر يصف أحداث أوربا الغربية خالل سنوات ١٥٧٨-١٥٩٦عبد الكريم كريم

ًدفاتر الطابو مصدرا لتاريخ  البصرة االقتصادي في مطلع العھد العثماني مع إشارة خاصةخليل علي مراد
٦٥-٧٥لملكية األراضي الزراعية

٧٧-٩٢حول العالقات العربية – االفريقية – بشكل عامعبدهللا عبد العزيز الصرعاوي
٩٣-١٠٠االتصاالت االلمانية – العثمانية بشأن الحصول على امتياز مد سكة حديد برلين – بغداديقظان سعدون العامر

بحوث التاريخ العربي اإلسالمي
١٠٣-١٢٠نشأة المبادئ األولية لعلم الحضارة عند العرب والمسلمينعبد الجبار منسي العبيدي

١٢١-١٢٧اللواء والراية في التاريخ العربي اإلسالميمحمد جاسم حمادي المشھداني
١٢٩-١٣٦نشاط العرب البحري في البحر األبيض المتوسطرمزية االطرقجي

١٣٧-١٦٠كتاب الصلة البن بشكوال – دراسة في منھجه وقيمته العلميةناطق صالح مطلوب
١٦١-١٦٤ذكرى مرور ثمانية قرون على معركة حطينعبدالھادي بوطالب

١٦٥-١٧٦معركة حطين من التمزق الى الوحدةمحمد زنيبر
١٧٧-١٨٥حطين رمز الوحدة والتحريرالحبيب الجنحاني

بحوث في التاريخ القديم
١٨٩-١٩٩العبودية عند الرومانسامي سعيد األحمد

الوثائق
٢٠٣-٢١٢الوثيقة التاريخية وأھميتھا في كتابة التاريخسالم عبود االلوسي

التعرف بالكتب
٢١٥-٢١٦رحلة المغفور له الملك محمد الخامس الى المشرق العربيعبد الكريم بناني

العدد التاسع والثالثون
١٩٨٩



(تأليف)/حسن عيسى الحكيم خالد الجنابي
٢١٧تنظيمات الجيش العربي االسالمي في العصر األموي(عرض)

٢١٨-٢١٩االغتباط بتراجم اعالم الرباطعبد الكريم كريم
محمود عبدهللا ابراھيم العبيدي (تأليف)/محمد

٢٢٠-٢٢١بنو شيبان ودورھم في التاريخ العربي اإلسالمي حتى مطلع العصر الراشدي(جاسم حمادي المشھداني (عرض

٢٢٢-٢٢٣المغرب من المقاومة للتغلغل السلمي الى حركة التحرر الوطني (١٨٤٥-١٩٥٨)زكي مبارك
ندوة العدد

٢٢٧-٢٤٠ندوة محمد الخامس الدولية
من نشاطات اتحاد المؤرخين العرب

(كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط) واتحاد اتفاقية تعاون بين جامعة محمد الخامس
٢٤٣-٢٤٤المؤرخين العرب

٢٤٥-٢٤٦اتفاق تعاون بين اتحاد المؤرخين العرب والمجلس القومي للثقافة العربية
٢٤٧-٢٥٢وسام المؤرخ العربي

جمعية المؤرخين المغاربة
٢٥٥-٢٥٦جمعية المؤرخين المغاربة

٢٥٧-٢٦٤اساتذة التاريخ بكليات اآلداب المغربية
٢٦٥-٢٦٨موضوعات بعض الرسائل الجامعية في "التاريخ المغربي"

بحوث باللغة االنجليزية

Mohamed El MansourReligious reformism in XIXth century/ Morocco: Wahhabism and the
Moroccan response11-20

١٩-٢٠ولنا كلمةعلي محافطة
٢١-٢٢مقدمةمصطفى عبد القادر النجار

٢٥-٢٩محمد أنيس ودوره في تعقيل دراسة التاريخ بالجامعة المصرية ١٩٥٠-١٩٨٦عاصم الدسوقي
٣٠-٣٥رأي عن طبيعة الفيودليةجعفر حسين خصباك

٣٦-٥٥النشاط الصھيوني في العراق خالل فترة االنتداب البريطاني ١٩٢٠-١٩٣٢ھشام فوزي حسني عبد العزيز
٥٦-٧١الصراع الروسي – الفرنسي في البلقان في مطلع القرن التاسع عشرھاشم صالح التكريتي
٧٢-٩٣األزمة السياسية اللبنانية عام ١٩٤٣ في ضوء الوثائق البريطانيةمحمد رجائي ريان
٩٤-١٠٢االتجاھات الوحدوية المعاصرة في المغرب العربيكفاح كاظم الخزعلي

والتغيرات االجتماعية والسياسية التي واكبت ظھور كلوبسعد ابو دية (اي.بي.سي) شركة نفط العراق
١٠٣-١١١في الصحراء الشرقية األردنية

١١٢-١٢٦المحيط الھادي في العالقات الدوليةعناد فوزي الكبيسي
١٢٧-١٣٦دور الجامعة الجزائرية في تكوين اإلطارات األفريقيةعمار ھالل

١٣٧-١٤٢مبدأ مونرو- حقيقته وأھدافهنوري السامرائي
بحوث التاريخ العربي واإلسالمي

١٤٥-١٥٧غزوات النورمانيين على األندلس في عصر اإلمارة األمويةخليل ابراھيم الكبيسي
١٥٨-١٧٠دراسة في روائع المعاجمشاكر محمود عبد المنعم

١٧١-١٨٤عيسى بن موسى ولي العھد في صدر دولة بني العباس – دراسة تاريخيةحمدان عبد المجيد الكبيسي
١٨٥-٢٠٢المؤرخ ابن مسكويه وكتابه تجارب األمم وتعاقب الھمممليحة رحمة هللا

بحوث التاريخ القديم واآلثار
٢٠٥-٢١٢نقش أيوبي جديد من قلعة الكرك – األردنعبدالجليل عبدالعزيز عمرو

٢١٣-٢٢٥بدايات الزراعة في الوطن العربيتقي الدباغ
٢٢٦-٢٣٩دراسات في تاريخ اليمن قبل اإلسالم – ممالك داھس-مھامر-امرمنذر عبد الكريم البكر

٢٤٠-٢٦٤أثر العمارة العراقية في العمارة المصرية في العصر العباسيصالح حسين العبيدي, طلعت رشاد الياور
٢٦٥-٢٦٩حرفة صناعة المعادن في العراق أصالة وتأصيلوليد محمود الجادر

٢٧٠-٢٨١المسرح عراقي األصلفوزي رشيد
٢٨٢-٢٩٣اآلثار اإلسالمية والتطور – دراسة في تطبيقات العمارة وتخطيط المدن اإلسالميةطاھر مظفر العميد

التقارير
تقرير حول قانون المزايا الممنوحة لالتحادات العربية غير الحكومية في العراق (منھا اتحاد

٢٩٧-٢٩٨(المؤرخين العرب

٢٩٩المجلس القومي للثقافة العربية – أنشطة المركز العربي للدراسات التاريخية لسنة ١٩٨٨ م
٣٠١-٣٠٩من محاضرات الموسم الثقافي لالتحاد لعام ١٩٨٨

سيرة مؤرخين
٣١١-٣١٣علي مفلح محافظة

٣١٣عبدهللا بن يوسف بن عبد عبدالعزيز الشبل
٣١٤ناصر الدين المولود مصطفى سعيدوني

٣١٥نزار عبداللطيف الحديثي
٣١٦رسائل الماجستير والدكتوراه في التاريخ

٣٢٢بيان صادر عن اتحاد المؤرخين العرب بشأن السرقات العلمية التأريخية
٣٢٣-٣٢٤اللجنة اإلستشارية للدراسات التأريخية في اتحاد المؤرخين العرب

العدد األربعون
١٩٨٩



٣٢٥-٣٢٧أعضاء الجمعية العامة التحاد المؤرخين العرب

El Sayed YassinIn search of a new identity of the social sciences in the Arab world:
discourse, paradigm and strategy9-14

بحوث التاريخ الحديث والمعاصر
١٧-٢٠اشكالية تحديد السمات المنھجية لمدرسة تاريخية عربيةالحبيب الجنحاني

سليمان البدر, ميمونة عزالدين غربية,
٢١-٢٤أھداف المؤرخ في الوضع العربي الراھنالصباح

مشروع خطة عثمانية في التصدي لألطماع اإلستعمارية بالخليج العربي أواخر القرنّالكراي القسنطيني
٢٥-٤٦التاسع

٤٧-٥٠اولى اإلنتصارات العربية في العصر الحديث : طرد البرتغاليين من عمان ١٦٥٨ممحمد محمود السروجي
٥١-٦٠فتوحات اإلمام أحمد بن ابراھيم (جرى) ١٥٢٧-١٥٤٣ م في القرن األفريقيأحمد جمالة محمد
٦١-٧٨رشيد رضا ومجلة المنار ما بين ١٨٩٨ و ١٩١٩محمد رجائي ريان
٧٩-٩٥جذور المشكلة االيرلنديةنوري السامرائي

٩٦-١٠٥االعتماد الدولي المتبادل والمشكالت العالميةعناد فوزي الكبيسي
بحوث التاريخ العربي اإلسالمي

١٠٧-١٢٣المخابرات األيوبية في مواجھة الصليبيينصالح الدين البحيري
١٢٤-١٣٣في الفكر اإلقتصادي العراقي – دراسة في كتاب الخراج ألبي يوسفأمل عبد الحسين السعدي

١٣٤-١٥٠الدولة القزاخانيةحسين علي الداقوقي
١٥١-١٥٨تشجيع الحكم المستنصر للحركة العلمية في األندلسخليل ابراھيم الكبيسي

١٥٩-١٦٨نظرات في منھجية إعادة كتابة التاريخ العربي اإلسالميمحمد جاسم حمادي المشھداني
١٦٩-١٧٥جند الشام في األندلس والتأثيرات الشامية (زمن األمير عبد الرحمن الداخل)يونس شنوان

١٧٦-١٨٥مالمح من خطط صالح الدين األيوبي العسكرية في ضوء المفاھيم العسكرية الحديثةسوادي عبد محمد
١٨٦-١٩٣ثورة الناصر أحمد بن محمد بن قالوون في العصر المملوكي ومظاھرھا القوميةيوسف حسن غوانمة

بحوث التاريخ القديم واآلثار
١٩٥-٢٠٢دراسات في التصنيع  والفكر العسكري األشوريفاروق ناصر الراوي

٢٠٣-٢٠٧دراسة عن الدمى الفخارية النسوية من تل أسودأحمد مالك الفتيان
تحقيقات واستدراكات على الكتب

تحقيقات واستدراكات واضافات على ما ورد في معجم األنساب لزامباور على ضوء نقودمحمد باقر الحسيني
١٠-١٦ م / ٤-١٠ ھـ ٢٠٩-٢٢٧المغرب واألندلس ما بين القرنين

عروض الكتب
٢٢٩مراجعة كتاب الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين األندلسيينمحمد عدنان البخيت

استانبول – دراسة وتحقيق وترجمة محمداسامة يوسف شھاب(عرض) -٩٧٠ دفتر مفصل لواء عجلون طابو دفتري رقم
٢٣٠-٢٣١عدنان البخيت ونوفان رجا الحمود

محمد تيسير درويش,عدول سالمة البخيت
محمد عدنان البخيت (إشراف)  ٢٣٢الكشاف التحليلي للمؤتمر الدولي لتاريخ بالد الشام(اعداد),

الرسائل الجامعية التي نوقشت في الجامعة 
األردنية للعام الجامعي ١٩٨٩/١٩٩٠

٢٣٤-٢٣٦قائمة بالرسائل الجامعية  (درجة الماجستير)
٢٣٧-٢٤٠مطبوعات الجامعية األردنية ومنشوراتھا خالل (١٩٨١-١٩٨٩)

بحوث التاريخ الحديث والمعاصر
١٥-٢٣التعاون العربي األفريقي -  جذوره وأبعاده ومشكالتهمدثر عبد الرحيم الطيب

٢٥-٣٠بدايات التوجه العثماني نحو منطقة الخليج العربيابراھيم خليل أحمد

نموذج عملي تطبيقي في مدخالت ومخرجاتسعد أبو دية – ١٩٦٧ الدبلوماسية األردنية في قرار حرب
٣١-٤٠القرار

(١٩٢٦-٩٤٥طارق نافع الحمداني ٤١-٤٥الملك عبد العزيز وسياسة الموازنة بين بريطانيا والواليات المتحدة األميركية
٤٧-٥٢مالمح التاريخ السياسي للمغرب العربيحسن سيد سليمان
٥٣-٥٧الدين المصري العام – دراسة في التاريخ اإلقتصادي ١٨٤٥-|١٩٤٣|محمود متولي

٥٩-٧٤النزاع البريطاني- الروسي على الحدود األفغانية وموقف المانيا منه. شباط – نيسان ١٨٨٥يقظان سعدون العامر
٧٥-٧٨معركة الحراش أو الھجوم االسباني على الجزائر عام ١٧٧٥م – ١١٨٩ ھـناصر الدين سعيدوني
٧٩-٨٩منھج بوركھارت في دراسة النھضة اإليطاليةفالح حسن عبد الحسين

بحوث التاريخ العربي اإلسالمي
٩٣-١٠٠رؤية في مفھوم األمن القومي في عھد صالح الدينيوسف حسن غوانمة

١٠١-١١٣ثروات أھل مكة في عصر الرسالةھاشم يحيى المالح, عبد الواحد الرمضاني

العدد الثالث واألربعون
١٩٩٠

العددان الحادي واألربعون والثاني واألربعون
١٩٩٠



الدولة اإلدريسية الھاشمية ودورھا السياسي والحضاري في المغرب في عھدي اإلمامينصالح محمد فياض ابو دياك
١١٥-١٢٣ادريس األول وادريس الثاني

١٢٥-١٤١مسالك الدس الشعوبي في الحياة اإلجتماعية والمثل األخالقيةحسن فاضل زعين
١٤٣-١٥٣ضريبة العشورحمدان عبد المجيد الكبيسي

صالت تجارية بين البصرة والمغرب اإلسالمي من القرن الثاني الھجري حتى أواخر القرنسوادي عبد محمد
١٥٥-١٦٥الرابع

بحوث التاريخ القديم واآلثار
١٦٩-١٧٨الوعد اإللھي في العھد القديم بعودة الفلسطينيين الى أرض فلسطينمحمد عبد السالم منصور

١٧٩-١٨٣اليمن وصالتھا الفنية في العصر اإلسالميغازي رجب محمد
١٨٥-١٨٨المنسوجات والمالبس في الجزيرة العربية والخليج العربي في القرنين األول والثانيصالح الدين العبيدي
١٨٩-١٩٣عمارة العرب في الجزيرة العربية في ضوء مكتشفات الحجرطاھر مظفر العميد

الھيئة العربية العليا لكتابة تاريخ األمة
١٩٧-٢٠٠خواطر حول إعادة كتابة التاريخ العربي : الكتاب المدرسيعلي الحوسي

٢٠١-٢٠٨منھج كتابة التاريخ العربيعبدهللا بن محمد البابطين
٢٠٩-٢١٢منھجية البحث التاريخي عند العربنوري حمودي القيسي

سيرة مؤرخين
٢١٥-٢١٧عبد العظيم رمضان
٢١٧-٢١٨محمود محمد متولي

٢١٨يحيى بو عزيز
٢١٨-٢١٩موسى لقبال

المؤتمرات والندوات
٢٢٣-٢٢٤قصيدة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد

٢٢٥-٢٢٩أضواء تاريخية على قمة طوكيوسعد أبو دية
دور الوثائق والمخطوطات

٢٣٣-٢٣٤دار صدام للمخطوطات في بغداد
عروض الكتب

(تأليف)/حسين محمد محمد عدنان البخيت
(عرض ٢٣٧كتاب "ناحية بني كنانة"(القھواتي

(تأليف)/شاكر مصطفى عبدالسالم الترمانيني
 ,(أحمد مختار العبادي (مراجعة وتحقيق ,

(معالي عبد الحميد حمودة (عرض
٢٣٩-٢٤١أزمنة التاريخ اإلسالمي

٢٤٣-٢٤٤كتاب رحلة الى بالد عربيةخليل سمعان
(تأليف)/معتز محي باقر امين الورد

(عرض ٢٤٥-٢٤٦بغداد : خلفاؤھا, والتھا, ملوكھا , رؤساؤھا(عبد الحميد

٢٤٧-٢٤٨نيابة بيت المقدس في العصر المملوكييوسف غوانمة, شحادة علي الناطور
رسائل الماجستير في التاريخ واآلثار

٢٥١رسالة : قصر المعشوق في سامراء األثريةعباس فاضل عبد العبيدي
٢٥٣-٢٥٤الرسالة الموسومة (األحوال اإلقتصادية في بالد الشام في العصر األموي)محمد حسين سالمة محاسنة

٢٥٥-٢٥٦الرسالة الموسومة (المسكوكات الحمدانية)ايمان عدنان العزاوي
٢٥٧-٢٦٠الرسالة الموسومة (اتجاھات الكتابة التاريخية في بالد الشام في القرن الثامن الھجري)ظمياء محمد عباس السامرائي

٩كلمة العددمصطفى عبد القادر النجار
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

١٣-٢٤التاريخ من خالل الشعر : الفكر السياسي في قصائد الثورة العربية الكبرىسعد أبو دية
٢٥-٤٠مالمح الفلسفة التربوية واتجاھات التطور التعليمي في العراق ١٩٦٨-١٩٨٥ابراھيم خليل أحمد

٤١-٥٠موقف  الرأي العام العراقي من إبعاد االستعمار الفرنسي لمحمد الخامس عن حكم المغربمحمد مظفر األدھمي
– اإلسالمي بحوث التاريخ العربي

٥٣-٦٩نظام األراضي أو القطائع في عھد النبي محمدجعفر حسين خصباك
٧١-٧٧البطل في شعر الحرب في األندلسجمعة شيخة

٧٩-٨٤من رسوم الخالفة في العصر األمويعبد األمير عبد دكسن
٨٥-٩٠الثورة النقدية في عھد عبد الملك بن مروانشحادة الناطور

٩١-١٠٧أحوال بغداد في فترة انتقال الخالفة الى سامراء ٢٢١-٢٧٩ ھـ / ٨٣٦-٨٩٣ معبد المنعم رشاد, موفق سالم الجوادي

الحياة اإلجتماعية كما وردت في كتاب البيان المغرب في أخبار األندلس و المغرب البنمليحة رحمة هللا
١٠٩-١٢٨عذارى المغربي المراكشي

دراسة في نشأتھا وبدء دورھا السياسي في العراقمحمد كريم ابراھيم ١٢٩-١٣٩بنو المغربي أسرة بصرية األصل والنشأة:
١٤١-١٤٩ابن خلدون وعالقته باألوضاع السياسية بالمشرق اإلسالمي في العصر المملوكييوسف حسن غوانمة
١٥١-١٥٨إدارة مكة قبل اإلسالمخالد صالح العسلي

١٥٩-١٦٩تاريخ األندلس في مصادر المشرق العربيتقي الدين عارف الدوري
١٧١-١٨٣المؤثرات الحضارية العربية اإلسالمية في دولة غانة ١٨٤-٤٦٠ ھـ/٨٠٠-١٠٧٦ معبد الرزاق ذنون الجاسم

١٨٥-١٩٨اغلوطتان في طبقات األطباء والحكماءرشيد الجميلي

العدد الرابع واألربعون
١٩٩١



١٩٩-٢١٠الزراعة في األندلس وأثرھا على التصنيع الزراعيصالح محمد فياض أبو دياك
٢١١-٢٣٠معركة بدر الكبرىفائق صبيح عبد الرزاق النعيمي
بحوث التاريخ القديم واآلثار

٢٣٣-٢٣٤سبار في عالقات سكانھا مع جماعات غرب الفراتوليد الجادر
٢٤٥-٢٦٢الدار البغدادية : خصائصھا في العصر العباسيعبد العزيز حميد صالح

٢٦٣-٢٦٨تحصينات الدولة العباسية المواجھة للبزنطيين في عھد الرشيدطاھر مظفر العميد
بحوث عن الھيئة العربية العليا لكتابة تاريخ

األمة
٢٧١-٢٧٣من المبادئ األساس التي ينبغي مالحظتھا عند إعادة كتابة التاريخ العربيشريف جيوسي

ندوة العدد
٢٧٧-٢٨٠نحو اآلثار اليمنية – صنعاء (٨-١٠/٨/١٩٨٩ م)

بحوث باللغة االنكليزية
Salah Salim AliThe poetry of Abu Nasr Al –Farabi6-10

١ – ٢٠ نقص  من الصفحة
٢١-٢٣مقاومة العرب للنشاط البرتغالي البحري بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح الى الھندمحمد يحيى الحداد

٢٤-٤٣المؤرخون اليمنيون في العصر الحديثحسين عبدهللا العمري
بحوث التاريخ العربي اإلسالمي

٤٧-٥٦الھمداني في صورة الحضارة العربية اإلسالمية في القرن الرابع الھجرييوسف محمد عبدهللا
٥٧-٦٨أعالم أدباء اليمن في نفحة الريحانة للمحبيمحسن جمال الدين

٦٩-٨١حركة طالب الحق بحضرموت و أثرھا في تاريخ اليمن ١٢٨-١٣٠ ھـ / ٧٤٦-٧٤٧ مخليل ابراھيم صالح السامرائي
٨٣-٩١مواضع االستشھاد بالحديث النبوي في شرح القصيدة الدامغة للھمدانيھادي عطية مطر الھاللي

-اإلجراءات األمنية لحماية التجارة والتجار في ميناء عدن خالل العصر األيوبي ٥٦٩محمد كريم ابراھيم
٩٣-٦٢٦١٠٣ھـ

١٠٥-١١١"عبدالرزاق ھمام بن نافع الصنعاني الحميري"فائق نجم مصلح

١١٣-١٢٠ نقص من الصفحة
١٢١-١٢٤مالحظات حول المرأة في المجتمع اليمني القديممحمد الشرفي

١٢٥-١٣٠الصورة التاريخية لليمن القديميوسف محمد عبدهللا 
١٣١-١٣٣نظام الري وعالقته بنشأة الحضارة اليمينيةفوزي رشيد

١٣٥-١٣٩دراسات في تاريخ اليمن قبل اإلسالم .. دولة اوسانمنذر عبد الكريم البكر
١٤١-١٥١"حضارة اليمن العريقة في مخلفات مواقعھا األثرية الشامخة"ربيع القيسي

١٥٣-١٥٥انھيار سد مأرب – األسباب والنتائجمحمود عبدهللا ابراھيم العبيدي
١٥٧-١٧٠بلقيس بنت عامر الھدھاد (ملكة سبأ)اسماعيل القاضي

١٧١-١٨٢الحالتان التعليمية والثقافية في عدن خالل فترة تبعيتھا للھندسلطان ناجي

١٨٣ – ١٩٢ نقص من صفحة
(تأليف)/خالص عزمي حسين علي الجيشي

١٩٣-١٩٥كتاب "قضايا قانونية"(عرض وتعليق)

محمد رضا حسين الدجيلي (تأليف)/معتز
(عرض ١٩٧-١٩٨الحياة الفكرية في اليمن في القرن السادس الھجري(محيي عبد الحميد

ھادي عطية مطر الھاللي (تأليف)/معتز
(عرض ١٩٨-٢٠٠نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورھا(محي عبد الحميد

(تأليف)/معتز محي عبد ادجار أوبالنس
(عرض ٢٠٠الحرب في اليمن - دراسة في الثورة والحرب حتى عام ١٩٧٠(الحميد

٨االفتتاحيةمصطفى عبد القادر النجار
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

١١ـ١٦األمة العربية والتحديات الصھيونية خالل الفترة (١٨٨٢-١٩٩١)- دراسة تاريخيةعبد العزيز قائد سيف
١٧-٢٦الخطط الدراسية بأقسام التاريخ في جامعة أم درمان اإلسالميةالتوم الطالب محمد

النيجر خالل فترة اإلستعمار األوروبي الحديث ١٨٨٦علي عمر الھازل – (ليبيا العالقات العربية االفريقية
٢٧-٣٢(١٩١٩م-

٣٣-٤٣بواكير الفكر القومي العربي (١٨٧٠-١٩١٤)فؤاد صالح شھاب

١٩٢٩ في ضوء مواد الصحفأسامة عبد الرحمن نعمان الدوري حقائق عن زيارة تشارلس كرين الى العراق في العام
٤٤-٦٣العراقية

٦٤-٨٢كفاح المرأة المصرية ضد اإلحتالل الفرنسي زمن الحملة الفرنسية على مصرسحر السيد عبد العزيز سالم

العدد الخامس واألربعون
١٩٩٣

العدد السادس واألربعون
١٩٩٤/١٩٩٥



بحوث التاريخ العربي اإلسالمي
٨٤-٨٩مقدمة في دراسة التاريخ اإلسالميعبد العزيز عياد

٩٠-١٠٥مناھج العلماء المسلمين في كتابة التاريخعلوي عبدهللا طاھر
بحوث اآلثار والتاريخ القديم

١٠٧-١١٤التراث العربي وتحديات عصور ما قبل اإلسالممحمد عبد القادر بافقيه
سمير عبدالرحيم الجلبي روزميري اليسن/

١١٥-١١٩غذاء العراقيين القدماء يعادل أو أفضل مما توصي به منظمة الغذاء والزراعة اليوم(ترجمة)

بحوث باللغة األجنبية
Abdelfattah RashdanThe Lebanese civil war : its causes and prospects121-141

ندوات ومؤتمرات
١٤٣-١٤٨الؤتمر القومي اإلسالمي

السيرة العلمية لمؤرخين عرب
١٥٠فاطمة ھدى محمد نجيب أديب نجا

١٥١-١٥٢لطفي عبد الوھاب يحيى
١٥٣-١٥٤عبد الوھاب بن منصور

بحوث التاريخ الحديث والمعاصر
١٢ـ١٨دولة اليعاربة في الوثائق الھولنديةمحمد مرسي عبدهللا
١٩-٢٩سياسة ايران النفطية في عھد حكومة الجنرال زاھدي ١٩٥٣-١٩٥٥طاھر خلف البكاء
٣١-٣٩مقاومة الشيخ بوعمامة لالحتالل الفرنسي في الجزائرابراھيم مياسي
٤١-٤٨بين التاريخ والسياسة – دراسة في الفكر السياسي العربياحمد ظاھر

٤٩-٨٠الحركة اإلسالمية المعاصرة في المملكة األردنية الھاشميةرناد الخطيب عياد

للرحالة األلماني كارستن Beschreibung von Arabien بالد عمان – فصل من كتابأحمد قايد الصايدي (ترجمة)
٨١-٨٨نيبور

٨٩-٩٩وقفات دمقراطية في مجلس النواب العراقي سنة ١٩٤٧عبدهللا شاتي عبھول
١٠٠-١٠٣خطوات السيطرة العثمانية في المشرق والخليج العربي ١٥١٤-١٥٤٧حميد أحمد حمدان التميمي

بحوث التاريخ العربي واإلسالمي
١٠٦-١٢٤دواوين العطاء في األمصار في صدر اإلسالمزريف المعايطة
١٢٥-١٣٥التجارة في العصر األمويلبيد ابراھيم أحمد

١٣٦-١٤٧القيمة التاريخية لمؤلفات الجاحظ عن مظاھر  الحياة اإلجتماعيةفاروق عمر فوزي
١٤٩-١٥٥حوار المفسرين والمؤرخين في قصة إرم ذات العمادشاكر محمود عبد المنعم

١٥٧-١٦٥"السكان العرب في اقليم كرمان خالل القرن األول الھجري"فائق نجم مصلح 

٧٤٢-٧٥٠ م) واثرھا "نھاية الخالفيةعبد األميرعبد دكسن (١٢٥-١٣٢ ھـ/ اإلنقسامات في البيت األموي
١٦٧-١٧٨األموية

التطورات السياسية للدولة العربية اإلسالمية خالل المرحلة اإلنتقالية  من عھد الراشدينخليل شاكر حسين
١٧٩-١٩٨والى

١٩٩-٢١٥الخيل في التراث واھتمام ملوك اليمن (آل رسول) بھارمزية محمد االطرقجي
بحوث التاريخ القديم واآلثار

٢١٩-٢٢٣في معنى األسطورة والملحمة والخرافةفاضل عبد الواحد علي

تقويم الحيازة االقطاعية لنمط اإلنتاج األسيوي كما توضحھا أوضاع شمال العراق فيعماد الجواھري
٢٢٥-٢٣١العصورالقديمة

٢٣٢-٢٤٢أھم المساجد في بغداد وتاريخھا المعماري والتراثي والحضاريموسى نباي العليلي
٢٤٣-٢٥٦الجندي المؤرخ استخدام التاريخ في صنع القرار العسكري (الحربي)اف.اف.مارفن/ سليم شاكر حسن (ترجمة)

أضواء على معھد التاريخ العربي للدراسات العليا التابع لألمانة العامة إلتحاد المؤرخينرناد الخطيب عياد
٢٥٧-٢٦٩العرب

بحوث التاريخ الحديث والمعاصر
١٣-١٦انتصار اإلرادة العربية على العدوان الخارجي – دراسة للعدوان الثالثي على مصر ١٩٥٦رأفت غنيمي الشيخ
١٧-٢٠الفنون واآلداب العربية في نطاق الثورة العلمية والتكنولوجيةمحمود علي الداود
٢١-٤٣الصھيونية األمريكية ودورھا في تقسيم فلسطينفائق حمدي طھبوب

٤٤-٥٦عوائق البحث في التاريخ الموريتانيمحمد المختار ولد السعد
٥٧-٥٩من معارك البطوالت العربية في الخليج العربياحمد جالل التدمري

أحداث ايران الداخلية في السنة األولى لحكومة مصدق ١٩٥١-١٩٥٢ في الوثائقطاھر خلف البكاء
٦٠-٦٩الدبلوماسية

بحوث التاريخ اإلسالمي والعصور الوسطى
٧١-٨٢تنظيم الدواوين المالية وإدارتھا في صدر الدولة اإلسالميةمصطفى أمين جاھين

العدد السابع واألربعون
١٩٩٤

العدد الثامن واألربعون
١٩٩٤



٨٣-٩٨مدينة بجاية ودورھا الحضاري في المغربصالح محمد فياض ابو دياك
٩٩-١٠٨ًالمسعودي انموذجا للنشاط العلمي العراقي عن مصرخليل ابراھيم الكبيسي
١٠٩-١١٤من رسوم الخالفة في العصر األمويعبد األمير عبد دكسن

١١٥-١٢٤العمق التاريخي العربي لجزيرة قيسلبيد ابراھيم أحمد
١٢٥-١٣٥بغداد وطريق الحرير- دراسة في الوظيفة التجارية لمدينة بغداد في العصر الوسيطصباح محمود محمد

١٣٦-١٤٥المؤسسات التعليمية في العصر العباسي ١٣٢-٤٥١ ھـرناد الخطيب
١٤٦-١٦٦أدب الوفود – حوار ثقافي وتواصل انسانيعادل جاسم البياتي

١٦٧-١٧٤مالمح جغرافية العراق في معجم البلدان لياقوت الحمويعباس فاضل السعدي
بحوث التاريخ القديم واآلثار

١٧٦-١٨٥الفن المعماري في اليمن – محافظة حضرموت / مدينة شبام التاريخيةجعفر محمد السقاف
١٨٦-١٩٦المعلومات والمكتبات في بالد وادي الرافدين في العصور السومرية والبابلية واألشوريةمحمود جرجيس محمد, سعد أحمد اسماعيل

١٩٧-٢١٣من تاريخ العمارة العربية والزخرفية وفن البناء في البصرةمنذر عبد الكريم البكر
ندوة العدد

٢١٥-٢١٧نحو رؤية قومية لكتابة التاريخ العربي
٢١٧-٢١٨ندوة العالقات اليمنية – المصرية

٢١٨الحلقة النقاشية حول الشعوبية وأبعادھا
سيرة مؤرخين

٢٢٠-٢٢٣حسين أمين
٢٢٣-٢٢٨السيد محمود عبدالعزيز سالم

٢٢٨-٢٣٠لبيد ابراھيم احمد
٢٣٠-٢٣٥محمد ابراھيم ابو سليم

بحوث باللغة األجنبية
Matti MoosaPolitical Zionism and Palestine237-248
Izzedin Gharbeieh273-249فلسطين في المعدني العصر

بحوث التاريخ الحديث والمعاصر
١١ـ١٧دور المؤرخ  العربي في المجتمع العربيرناد الخطيب عياد

١٨-٢٤الرؤية القومية للوحدة العربية في ضوء الواقع العربي والدوليشبلي العيسمي

-تاريخ شبه الجزيرة العربية الحديث والمعاصر في رسائل الدكتوراه األميركية ١٨٦١مفيد كاصد الزيدي
٢٥-١٩٨٠٣١

٣٢-٤٠قيام الدولة البورسعيدية : األسباب والنتائجعبد اللطيف الرمحي, فؤاد شھاب

صور من المقاومة العربية ضد الغزو البرتغالي في المغرب وعمان خالل القرن ١٠ ھـعبد الكريم كريم
/ ١٦ ٤١-٤٣م

٤٤-٥٤مجاميع علمية اسالمية ومكتبات على غرار مكتبة اإلسكندريةالسيد عبد العزيز سالم
٥٥-٦٣ضوء على العالقات الثقافية بين المغرب وصقلية على عھد الوالة الكلبيين ٣٣٦ ھـ - ٤٤٥ ھالتوم الطالب محمد يوسف

بحوث التاريخ العربي اإلسالمي
٦٥-٧٨رؤية جديدة في وظيفة التراث العربي وشروط استقرائهھادي نھر

٧٩-٨٩دور العالم العربي واإلسالمي في الدفاع عن القدس وفلسطينأمين أبو ليل
٩٠-١١٤خطط بغداد في دراسات المؤرخين المحدثينعماد عبد السالم رؤوف
١١٥-١٣٦الدس الشعوبي على تاريخ صدر اإلسالم والخالفتين الراشدية  واألمويةمحمد جاسم المشھداني

١٣٧-١٦٠سليمان بن عبد الملك األموي وأثره في سقوط الدولة األمويةصادق أحمد جودة
١٦١-١٧٤البعد اإلجتماعي والحضاري لسياسة صالح الدين األيوبيمحمود ياسين التكريتي
١٧٥-١٩٠فتح بيت المقدس وأھميته من المنظور اإلسالميمحمد رشيد العقيلي

١٩١-٢١٢المواقيت والزمن عند الصفويين العربسلطان عبدهللا جروان المعاني
بحوث التاريخ القديم وما قبل اإلسالم

٢١٤-٢٢٨أثر المشاكل الداخلية على السياسة الخارجية للدولة الساسانيةسالم أحمد محل
٢٢٩-٢٣٣صنعاء مدينة الحصونزيد محمد حجر (ترجمة وتعليق)

بحوث األبواب الثابتة للمجلة وعروض
الكتب  والرسائل العلمية

٢٣٥-٢٣٧اعالم من األردن للمؤرخ األستاذ سليمان موسى
(اعداد)/وائل محمد جاسم محمد عيسى

اسماعيل الدليمي
قبيلة كلب ودورھا في التاريخ العربي حتى نھاية العھد األموي في الشام – رسالة ماجستير

٢٣٨-٢٣٩في الدراسات التاريخية

(تأليف)/شاكر محمود محمد عبدهللا دراز
(عرض ٢٣٩"المختار من كنوز السنة النبوية"(عبد المنعم

٨ـ١٠االفتتاحيةمصطفى عبد القادر النجار

العدد التاسع واألربعون
١٩٩٤/١٩٩٥

العدد الخمسون
١٩٩٤/١٩٩٥



بحوث التاريخ الحديث والمعاصر
١٢ـ٣٠مستقبل الثقافة العربية في ظل المتغيرات العالميةرناد الخطيب عياد

٣١-٤٨أي دور للمؤرخ في الثقافة العربية؟ - مقاربة نقديةمحمد سعيد
٤٩-٧٧خصوصيات استعمار الجمھورية الفرنسية الثالثة ١٨٧٠-١٩١٤يقظان سعدون العامر

التحديات الصليبية في غرب الوطن العربي خالل القرن الخامس الھجري ودور العلماءابراھيم القادري بوتشيش
٧٨-٨٧األندلسيين في التصدي لھا

بحوث التاريخ العربي اإلسالمي
٨٩-١٠٦كتابة تاريخ عام للعرب أھميتھا وبعض مشاكلھاصالح أحمد العلي
١٠٧-١١٧العناصر الحضرية المتوفرة في موضع األنبار عند التأسيسعبد الجبار ناجي

بحوث باللغة األجنبية

Hamzeh Mazlouh MahasnehThe origin of the Philistines and their material culture through
historical sources and archaeological finds119-151

السيرة العلمية لمؤرخين عرب
١٥٣سليمان موسى

١٥٤حسن أحمد يحيى

١١افتتاحية العددمصطفى النجار
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

١٥-٢٢الوطن العربي مھد الحضاراترناد الخطيب عياد
٢٣-٤٦أھم مالمح الحركة الوطنية الفلسطينية خالل الحربين العالميتينفؤاد شھاب, عبداللطيف الرميحي

٤٧-٥٥العالقات العمانية األمريكية في القرن التاسع عشررأفت غنيمي الشيخ
٥٧-٦٦دور المستشرقين في تخريب الثقافة والفكر العربيعصمت جودي محمد الجشعمي

٦٧-٧٧سيرة اإلمام أحمد بن سعيد البورسعيد مؤسس الدولة البورسعيدية (١٧٠٠-١٧٨٣)عبد القادر حمود القحطاني
٧٩-٩٤مسيرة الدبلوماسية األردنية عام ١٩٨٩-١٩٩٠ وتحدياتھا في التسعيناتعبد الفتاح الرشدان

بحوث التاريخ العربي واإلسالمي
٩٧-١٠٧دور األباضية في نشر اإلسالم في بالد المغربآمال محمد حسن خليل

١٠٩-١١٨الخالفة العباسية بين أواسط القرن الخامس والسابعبدري محمد فھد
١١٩-١٣٢القضاء والقضاة بإفريقية في عھد الوالة (٨٠-١٨٤ ھـ/ ٦٩٩-٨٠٠ م)فريد بن سليمان

بحوث التاريخ القديم واآلثار
ًمحافظة كركوك نموذجا)سلطان المعاني ١٣٥-١٥٤مقدمات في سبيل معجم جغرافي تاريخي واشتقاقي لألردن (
١٥٥-١٦٠البحث التاريخي واألثري في محافظة ظفار – سلطنة عمان ١٩٩٢-١٩٩٤يوريس زارينز

عروض الكتب و الرسائل الجامعيةمحمد باقر الحسيني
١٦٣-١٦٥"عمارة األلف السادس قبل الميالد في تل الصوان"دوني جورج (تأليف)

١٦٧-١٦٨أشور بانيبال ٦٦٩-٦٢٧ ق.م سيرته ومنجزاتهرياض عبد الرحمن ثابت الدوري
١٦٩-١٧١المكتشفات المعمارية في ضوء التنقيبات األثرية في بسمايةعلي ھاشم خيري النعيمي

السيرة العلمية لمؤرخين عرب
١٧٥-١٨١عبد العزيز سالم
١٨٣-١٨٤نجدة فتحي صفوة

١٨٥-١٨٨عبد العزيز بن عبدهللا
١٨٩-١٩٢ليلى أنور بدر

ًالمؤرخ العربي تفرد عددا خاصا لتكريم المؤرخين اللبنانيين الروادمسعود ضاھر ٦ـ١٠ً
أبحاث عن مؤرخين أعالم من لبنان

١٣-٢٥الدكتور أسد رستم, المؤرخ (١٨٩٧-١٩٦٥)منير اسماعيل
٢٦-٣٩المؤرخ اإلجتماعي واإلثنولوجي الخوري اسطفان فريحة البشعالنيعبدهللا سعيد
٤٠-٦٣ألبرت حوراني (١٩١٥-١٩٩٣)نقوال زيادة

٦٤-٧٩جرجي يني: نشأته وحياته, ونشاطه الثقافي واألدبي, مؤلفه تاريخ طرابلسعمر عبدالسالم التدمري
٨٠-٨٨جواد بولس (١٨٩٩-١٩٨٢): حياته السياسية, مؤلفاته, منھجيته التاريخيةعبدالمجيد نعنعي

٩٠-١٠٣الدكتور زكي النقاش (١٨٩٨-١٩٨٨): حياته ودراسته, ميوله القومية ومنھجه التأريخيياسين سويد
١٠٤-١١٠سليمان أبو عز الدين (١٨٧٤-١٩٣٣), سيرة حياته , مؤلفاته, منھجهسليمان تقي الدين

١١٢-١٢٤وريقات المردكوش: عجاج نويھض, المؤرخ والمجاھدسامي مكارم

في التاريخوجيه كوثراني ذاكرة تاريخية ممانعة وبحث عن "ضائع" علي الزين ومحمد جابر آل صفا:
١٢٦-١٣٤اللبناني السائد

١٣٦-١٥١العالمة الدكتور عمر فروخ (١٩٠٦-١٩٨٧)حسان حالق
١٥٢-١٦٨عيسى اسكندر المعلوف (١٨٦٩-١٩٥٦)وسام كبكب
١٧٠-١٨٢فيليب حتي (٢٢/٦/١٨٨٦-٢٨/١٢/١٩٧٨)الياس القطار

العدد الحادي والخمسون
١٩٩٤/١٩٩٥

العدد الثاني والخمسون
١٩٩٥



١٨٤-٢٠١لحد خاطر البحاثة والمؤرخ المخضرم (١٨٨١-١٩٧٥)عبدهللا المالح
٢٠٢-٢١٩ًالسيد محسن األمين مؤرخا: القلم الشيعي والورقة العامليةمنذر جابر

الحركة العربية في جبل عامل في ظل الحكم التركي واإلنتداب الفرنسي – دراسة وثائقيةمحمد مخزوم
١٨٧٥-١٩٤٥) ٢٢٠-٢٢٧(للمؤرخ محمد جابر آل صفا

٢٢٨-٢٥٢محمد جميل بيھم (١٨٨٧-١٩٧٨) : بيھم والشبيية اإلسالميةزاھية قدورة
٢٥٤-٢٦٩المطران يوسف الدبس رجل الدين والعلم والتاريخ (١٨٣٣-١٩٠٧)جوزيف لبكي
٢٧٠-٢٨١يوسف ابراھيم يزبك والتأريخ بعيون المستقبل (١٩٠١-١٩٨٢)مسعود ضاھر

١١مقدمة العددمصطفى عبد القادر النجار
١٣-١٤كلمة الندوةصالح درادكه

واقع أقسام التاريخ وخططھا : المحور األول
١٧-٢٥الخطط الدراسية في جامعة أم درمان اإلسالميةالتوم الطالب محمد
٢٦-٣٧الخطة الدراسية بقسمي التاريخ في جامعتي دمشق واليرموكممدوح الروسان
٣٨-٤٢الخطط الدراسية لمادة التاريخ في جامعة القدس المفتوحةعلي سعود عطية

٤٣-٥٥التجربة األكاديمية واإلدارية لقسم التاريخ بجامعة صنعاءعبد الرحمن الشجاع
٥٦-٥٨برنامج قسم التاريخ في جامعة قطرمصطفى عقيل الخطيب

٥٩-٦٠تجربة قسم التاريخ واآلثار في جامعة اإلماراتابراھيم البلوشي
المرافق المساعدة في : المحور الثاني

تدريس التاريخ
٦٣-٦٧تقنيات البحث العلمينبيه عاقل

٦٨-٧٥المستلزمات األساسية لدراسة التاريخ الحديث في مرحلة الدراسات العلياعبد األمير محمد أمين
٧٦-٨١النصوص البردية العربية في دراسة التاريخعبد المنعم ماجد

٨٢-٨٦قسم التاريخ في جامعة بيرزيت : واقع وطموح وآفاق تعاونعبد العزيز أحمد عياد
٨٧-٩٣المرافق المساعدة لقسم التاريخ واألثار في جامعة النجاح الوطنيةموسى أبو دية
٩٤-٩٧تدريس اللغة الفرنسية بقسم التاريخ بكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونسعلي المحجوبي

٩٨-١٠٢المرافق المساعدة ألقسام التاريخ: رؤية مستقبليةمحمد عيسى صالحية
١٠٣-١١٠الوثائق كأحد المرافق المساعدة في تدريس التاريخ: تعريف بالموجودات الوثائقية في دمشقخيرية قاسمية

مشكالت الدراسات والتدريس المحور الثالث:
١١٣-١١٤مشكالت الدراسات العليا في التاريخمصطفى النجار

١١٥-١١٩مشكالت على طريق الدراسات التاريخية العليا: نظرة نحو عضو ھيئة التدريسمحمد ضيف هللا بطاينة
١٢٠-١٢٨مشكالت عضو ھيئة التدريس في أقسام التاريخ في الجامعات األردنيةعلي محافظة
١٢٩-١٣٥مشكالت تدريس التاريخ في األراضي الفلسطينية المحتلةنظام العباسي

١٣٦-١٣٩مشكالت الدراسات العليا بأقسام التاريخ في الجامعات المصريةطلعت اسماعيل رمضان
١٤٠-١٤٥الدراسات العليا في أقسام التاريخ في الجامعة اللبنانيةجوزيف لبكي
١٤٦-١٥٠صعوبات مدرس التاريخصادق جودة

دور المؤرخ في المجتمع المحور الرابع:
العربي

١٥٣-١٥٨دور المؤرخ في المجتمع العربينقوال زيادة
١٥٩-١٦٢دور المؤرخ العربي في المجتمعمصطفى عبد القادر النجار, بھجت كامل عبدال

١٦٣-١٧٠دور المؤرخ في المجتمع العربيفاروق عمر فوزي
١٧١-١٧٦دور المؤرخ العربيرناد الخطيب عياد

فلسفة التاريخ ومناھجه المحور الخامس:
١٧٩-١٨٢فلسفة أقسام التاريخ وأھدافھا وخططھامحمد عبدالرحمن برج
١٨٣-١٨٦كتابة التاريخ بين المنھج العلمي المطلوب واإلمكانات المادية الالزمةصالح حسن المسلوت

تقويم المناھج المقترحة ألقسام التأريخ المتناظرة فيعماد الجواھري األھداف السلوكية والمناھج الدراسية:
١٨٧-١٩٠كليات التربية العراقية

١٩١-١٩٣الدراسات األفريقية في العراق: التقييم واآلفاقصباح ابراھيم الشيخلي
الدراسات العليا في أقسام المحور السادس:

التاريخ
١٩٦-١٩٨الدراسات العلياعبد العزيز الدوري

١٩٩-٢٠٣الدراسات العليا في أقسام التاريخ بالجامعات التونسية: البرامج ومشاكل البحثراضي دغفوس
٢٠٤-٢٠٩الدراسات العليا في قسم التاريخ بجامعة عدنصالح علي باصرة
٢١٠-٢١٨مالمح من اإلتجاھات العامة في الجامعات العربيةيوسف فضل حسن

٢١٩توصيات الندوة

١١مقدمة العددمصطفى عبد القادر النجار

العدد الثالث والخمسون
١٩٩٦

العدد الرابع والخمسون
١٩٩٦



بحوث التاريخ الحديث والمعاصر
١٥-٣٣ابن زريق المؤرخ العمانيمحمد مرسي عبدهللا
٣٥-٤٤الشيخ محمد بن عبدالوھاب ودعوتهفؤاد صالح شھاب

٤٥-٥٢بريطانيا وتقسيم سلطنة مسقط – زنجبار في ضوء الوثائق البريطانيةجاد محمد طه
٥٣-٦٧معركة العلمين (٢٣ تشرين األول – ٤ تشرين الثاني ١٩٤٢)فوزي محمد سليمان عبيدات

٦٩-٧٧التاريخ العسكري وأھمية تدريسهمحمد فتحي أمين
بحوث التاريخ العربي واإلسالمي

٨١-٨٥مدينة بنزرت في العھد اإلسالمي الوسيطراضي دغفوس
٨٧-٩٢ھارون الرشيد الرجل واألسطورة (١٧٠-١٩٣ ھـ / ٧٨٦-٨٠٨ م)صالح الحمارنة

٩٣-١٠١المالحون العمانيون سادة البحار الجنوبية في العصر اإلسالميالسيد عبد العزيز سالم
١٠٣-١١٥الخزر والمشروع العربي الذي لم يتحقق في صدر اإلسالم حتى نھاية الدولة األمويةصالح موسى درادكه

١١٧-١٢١عمان كما وردت في كتابات الرحالة في العصور الوسطىزبيدة عطا
١٢٣-١٣٠الوثائق في كتاب صبح األعشى للقلقشنديمحمد جاسم الحديثي

١٣١-١٤٨مخطوطات التصوف في األردن وفلسطينأمين أبو ليل
١٤٩-١٥٩الحس العربي في سياسة الخليفة المتوكل على هللا العباسي (٢٣٢-٢٤٧ ھـ / ٨٤٧-٨٦١ م)بھجت كامل التكريتي

١٦١-١٧١من نوابغ القاعدة البغدادية في الخط العربيعدنان الجبوري
بحوث التاريخ القديم واآلثار

١٧٥-١٨١العالقات بين اليمن وعمان في العصرين القديم والوسيطمحمد سعيد شكري
١٨٣-١٨٥عصور فجر السالالت وما قبلھافوزي رشيد

عروض الكتب
١٨٩-١٩١كتاب فلسفة التأريخ عند ابن خلدونمثنى عارف الناصري

١٩٣-٢٠٦عرض وتحليل ونقد كتاب الخليفة المقاتل (مروان بن محمد)حقي شفيق صالح
السيرة العلمية لمؤرخين عرب

٢٠٩-٢١٠الدكتور عبدهللا جان المالح
٢١١-٢١٢الدكتور انطوان فريد قسيس

٢١٣-٢١٤بيان بمؤلفات وأبحاث الدكتور عصام خليفة

١١مقدمة العددمصطفى عبد القادر النجار
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

١٥-٢٠الكتابة التاريخية في المغرب خالل ثالثين سنة ١٩٥٦-١٩٨٦ : مالحظات عامةمحمد المنصور
٢١-٢٦المستشرق المبشر وليم ميور ودوره في حركة التبشير في الھندناصر عبد الرزاق المال جاسم

٢٧-٣١نحو مدرسة قومية لكتابة التاريخ العربييوسف جبران غيث
٣٣-٥٢الوثائق وأھميتھا في دراسة وتدريس التاريخشاكر محمود عبد المنعم

٥٣-٦٢اإلنسان والتاريخعبد الغني المالح
٦٣-٧٤موقف العرب من المانيا النازية في ضوء سياستھا تجاه اليھود ١٩٣٣-١٩٤٥نظام العباسي
٧٥-٨٤أضواء علي السياسة الھندية الخارجيةعارف قمران

بحوث التاريخ العربي واإلسالمي
٨٧-٩١رؤية جديدة لتاريخ الفرق العربية اإلسالمية وتراثھاعزمي محمد شفيق الصالحي

٩٣-١٠٠نموذج سلوكي لمنشأة اسالميةمختارمحمد متولي
١٠١-١٠٧السفارة عند العرب علم وفنعلي كاشف الغطاء

١٠٩-١١٦مصادر البالذري عن معارك تحرير العراقمحمد جاسم حمادي المشھداني
١١٧-١٢٤معركة حيدران والصراع الزيري الھاللي في القرن الخامس الھجري / الحادي عشر للميالدراضي دغفوس

١٢٥-١٣٠مدرسة البصرة التأريخيةاسراء مصطفى عبد القادر النجار
١٣١-١٤٧دواوين العطاء في األمصار في صدر اإلسالمزريف المعايطة

علماء تكريت ودورھم العلمي في الحضارة العربية اإلسالمية من القرن السادس الھجريمحمود ياسين التكريتي
١٤٩-١٦١حتى القرن الثامن للھجرة

١٦٣-١٧٣المؤرخ ابن فندق البيھقي األنصاري ٥٦٥ ھـ / ١١٧٠ مبدري محمد فھد
١٧٥-١٨٣القائد سفيان بن عوف الغامدي ومكانته العسكريةعبد الھادي محمد عباس

١٨٥-٢٠٤مسندة خراسان زينب الشعرية ٥٢٤-٦١٥ ھـ / ١١٢٩-١٢١٨ مناجية عبدهللا ابراھيم
بحوث التاريخ القديم واآلثار

٢٠٧-٢١١علم الفلك بدايته وإنجازاتهفوزي رشيد
٢١٣-٢١٩المعاني اإلنسانية في األدب البابليطاھر جليل الحبوش
بحوث باإلسبانية

Khamis Al-ZubaidiEl encuentro cultural en al Andalus y su efecto al idioma de cada dia223-229
عروض الكتب والرسائل الجامعية

(تأليف) / محمد كامل كمال مظھر أحمد
(عرض ٢٣١-٢٣٢صفحات من تاريخ العراق المعاصر(الربيعي

 /(نصيف جاسم األحبابي (رسالة ماجيستير
(عرض ٢٣٣-٢٣٤العالقات بين إيران والمانيا النازية ١٩٣٣-١٩٤٥(كفاح كاظم الخزعلي

ندوات ومؤتمرات

العدد الخامس والخمسون
١٩٩٧



٢٣٧-٢٣٨نحو تاريخ علمي لمدينة صورمسعود ضاھر
: "كتابات الرحالة والمبعوثين عن منطقة الخليج تقرير لجنة التوصيات  المنبثقة عن ندوة

٢٣٩-٢٤٠"العربي عبر العصور
التقرير السنوي لمجلس إدارة الجمعية التاريخية العربية الليبية لعام ١٤٢٤ ميالدية الموافق

١٩٩٥ ٢٤١-٢٤٤افرنجية

٢٤٥-٢٥٠نبذة عن الباكستان لطلبة الدراسات العليا في اتحاد المؤرخين العرب بتاريخ ٣/٦/١٩٩٦
السيرة العلمية لمؤرخين عرب

٢٥٣-٢٥٤الدكتور صالح علي باصرة
٢٥٥الدكتورة نجاح القابسي

٢٥٦الدكتور محمد الباجي بن مامي
٢٥٧الدكتور وجيه كوثراني

١ـ١٢مقدمة العددرئيس التحرير
١٣-٢٢حسون البراقي – مؤرخ الكوفة (١٨٤٥-١٩١٤)عماد عبد السالم رؤوف

٢٣-٢٧العالمة محمود شكري اآللوسي (١٨٥٥-١٩٢٤)عادل كامل اآللوسي
٢٨-٣٢عبد اللطيف الفالحي في جھوده التاريخية واآلثارية (١٨٨٣-١٩٢٨)حارث طه الراوي

٣٣-٣٧عبد الحميد عبادة مؤرخ مساجد بغداد وآثارھا (١٨٩١-١٩٣٠)عبد الحميد الرشودي
٣٨-٤١أحمد عزة األعظمي مؤرخ القضية العربية (١٨٨٦-١٩٣٦)مصطفى كامل اآللوسي

٤٢-٤٤نعمان ثابت المؤرخ واألديب العسكري (١٩٠٥-١٩٣٧)عبد الرزاق الجزار
٤٥-٤٨المؤرخ العالمة محمد أمين زكي (١٨٨٠-١٩٤٨)حسن كريم الجاف

٤٩-٥٠يوسف غنيمة (١٨٨٥-١٩٥٠)حارث يوسف غنيمة
٥١-٥٣توفيق حسين فوزي (١٨٩٦-١٩٥٤)فائق عبد القادر

٥٤-٥٩محمد صالح السھروردي ومنھجه في الكتابة التاريخية (١٨٩٤-١٩٥٧)ظمياء محمد عباس
٦٠-٦١صديق الدملوجي (١٨٨٠-١٩٥٨)صباح صديق الدملوجي

٦٢-٦٨علي البازركان مؤرخ ثورة العشرين التحررية (١٨٨٧-١٩٥٨)نوري العاني
٦٩-٧٢طه الھاشمي (١٨٨٨-١٩٦١)محمد فتحي أمين

٧٣درويش المقدادي (١٨٩٨-١٩٦١)اسراء مصطفى عبد القادر النجار
٧٤-٧٧ناصر محمود النقشبندي (١٨٩٩-١٩٦٢)أسامة ناصر النقشبندي

٧٨-٨٠ناجي األصيل (١٨٩٥-١٩٦٣)سالم اآللوسي
٨١-٨٥المؤرخ عبد الرزاق الحصان (١٨٩٥-١٩٦٤)حسان علي البازركان

٨٦-٩٢محمد رضا الشبيبي, سيرته ومنھجه العلمي والتاريخي (١٨٨٩-١٩٦٥)عبد الزھراء ھامل غياض
٩٣-١١٠الشيخ فريق مزھر الفرعون (١٨٩٠-١٩٦٥)عبدهللا سلوم السامرائي

١١١-١١٣عبد المنعم الغالمي (١٨٩٩-١٩٦٧)واثق محمد نذير الغالمي
١١٤-١١٦الدكتور مصطفى جواد (١٩٠٤-١٩٦٩)مصطفى عبد القادر النجار
١١٧-١٢٠الشيخ عبد القادر باش اعيان العباسي - مؤرخ البصرة – (١٨٩٤-١٩٧١)غازي عبد الحميد الكنين

١٢١-١٢٥عباس العزاوي : سيرته, آثاره ومنھجه التاريخي (١٨٩١-١٩٧١)طارق نافع الحمداني
١٢٦-١٢٧يوسف يعقوب مسكوني (١٩٠٣-١٩٧١)سامر يوسف مسكوني
١٢٨-١٣٣الدكتور ناجي معروف العبيدي (١٩١٠-١٩٧٧)خلدون ناجي معروف

١٣٤-١٣٦فؤاد سفر (١٩١٣-١٩٧٨)طارق مظلوم
١٣٧-١٣٨الدكتور محمد صالح القزاز (١٩٢٨-١٩٧٩)بدري محمد فھد
١٣٩-١٤٠الدكتور محمود حسين األمين (١٩٢٠-١٩٨٠)حازم البكري
١٤١-١٤٤األستاذ طه باقر (١٩١٢-١٩٨١)فوزي رشيد

١٤٥-١٥٠الدكتور أحمد سوسة (١٩٠٠-١٩٨٢)عالية أحمد سوسة
ًمؤرخا وأديبا (١٩٠٢-١٩٨٢)مھاب درويش لطفي البكري ً ١٥١-١٥٥موسى كاظم نورس – 

١٥٦-١٥٧أحمد الصوفي (١٨٩٧-١٩٨٢)عبد الغني المالح
١٥٨-١٦٢الدكتور فيصل السامر العالم واإلنسان (١٩٢٥-١٩٨٢)جميل الجبوري

١٦٣-١٦٨عالء الدين السجادي (١٩٠٧-١٩٨٤)عبد الرزاق بيمار
١٦٩-١٧١توفيق وھبي معروف (١٨٩١-١٩٨٤)شكري محمود نديم
١٧٢-١٧٦جعفر الخليلي (١٩٠٢-١٩٨٥)محمد باقر الحسيني
١٧٧-١٨٢الدكتور ياسين خليل عبدهللا, حياته وسيرته العلمية (١٩٣٤-١٩٨٦)صالح مھدي عباس

١٨٣-١٨٥الدكتور عواد مجيد األعظمي (١٩٢٨-١٩٨٦)محمد جاسم المشھداني
١٨٦-١٨٧الدكتور زكي صالح (١٩٠٨-١٩٨٦)صالح محمد العابد

١٨٨-١٨٩الدكتور جواد علي (١٩٠٧-١٩٨٧)خلدون درويش لطفي
١٩٠-١٩١العميد عبد الرحمن التكريتي (١٩١٤-١٩٨٧)كامل الساعدي

١٩٢-١٩٥الدكتور فرج بصمه جي (١٩١٥-١٩٨٧)بھيجة إسماعيل خليل
١٩٦الدكتور خليل إبراھيم السامرائي (١٩٤٤-١٩٨٨)إبراھيم خليل أحمد
١٩٧الدكتور طالب محمد وھيم (١٩٥٠-١٩٨٨)فوزية صابر محمد
١٩٨-٢٠٢المؤرخ الراحل فاضل حسين : ذكريات ومذكرات (١٩١٤-١٩٨٩)عماد الجواھري

٢٠٣-٢٠٥أحمد الرجيبي الحسيني (١٩٠٧-١٩٨٩)محمد فاضل عبود اآللوسي
٢٠٦-٢٠٧باقر أمين الورد (١٩٢٢-١٩٨٩)حبيب جعفر الخالصي

العدد السادس والخمسون
١٩٩٨



٢٠٨-٢٠٩شاكر صابر الضابط (١٩١٣-١٩٩٠)وحيد الدين بھاء الدين
٢١٠-٢١٢رضا جواد ھاشم الھاشمي (١٩٤٠-١٩٩١)سليمة عبد الرسول

ًالدكتور جھاد صالح العمر مؤرخا وإنسانا (١٩٤١-١٩٩١)محمد كامل محمد الربيعي ً٢١٣-٢١٤
٢١٥-٢٢٠كوركيس عواد (١٩٠٨-١٩٩٢)صالح أحمد العلي
٢٢١-٢٢٢عبد الحق فاضل (١٩١١-١٩٩٢)عبد المطلب شنشل
٢٢٣-٢٢٦الدكتور عبدالقادر أحمد اليوسف – المؤرخ و اإلنسان (١٩٢١-١٩٩٣)فاضل كاظم صادق

في عدد الحق صحح اسم كاتب البحث اعاله)
اذ ان كاتب البحث ھو عماد الجواھري وليس

(فاضل كاظم صادق
٢٢٧-٢٢٨خيرهللا طلفاح (١٩١٣-١٩٩٤)مولود ذاكر الرفاعي
٢٢٩-٢٣٢الدكتور جعفر حسين خصباك (١٩٢٠-١٩٩٤)محمد محمد صالح
٢٣٣-٢٣٤بشير يوسف فرنسيس (١٩٠٩-١٩٩٤)سھير محمد فاضل

٢٣٥-٢٣٦الدكتور وليد الجادر (١٩٣٨-١٩٩٤)واثق الصالحي
٢٣٧-٢٣٨ميخائيل عواد (١٩١٢-١٩٩٥)بشار عواد

ًمؤرخا وعالما اجتماعيا (١٩١٣-١٩٩٥)ّحميد مجيد ھدو ً ً ٢٣٩-٢٤٤الدكتور علي الوردي ... 
٢٤٥-٢٥١محمود الدرة (١٩١٠-١٩٩٥)ياسين الحسيني

٢٥٢حامد علي البازي (١٩٢١-١٩٩٥)كفاح كاظم الخزعلي
٢٥٣عبد الحميد العلوجي (١٩٢٤-١٩٩٥)عدنان الجبوري

٢٥٤الدكتور خضر جاسم محمد الدوري (١٩٣٨-١٩٩٥)علي نشمي حميدي
٢٥٥-٢٥٧الدكتور خالد العسلي (١٩٣٧-١٩٩٥)رمزية محمد االطرقجي

٢٥٨-٢٦٦العالمة محمد بھجة األثري (١٩٠٢-١٩٩٦) مالمح من سيرته ومشاركاته العلميةعدنان عبدالرحمن الدوري
٢٦٧-٢٦٨الدكتور عبدهللا سلوم السامرائي (١٩٣٢-١٩٩٦)زينب سالم اآللوسي

٢٦٩-٢٧١سليم طه التكريتي (١٩١٥-١٩٩٦)عيسى سلمان

١١مقدمة العددمحمد جاسم المشھداني
بحوث التاريخ الحديث والمعاصر

١٥-٢٥دراسات في العالقات العربية اآلسيويةعلي بن حسين المفتاح
٢٦-٢٨فلسفة وطبيعة الدراسات العليا في التاريخعبد العزيز عياد
٢٩-٣٥إمارة األدارسة في عسير ١٩٠٥-١٩١٨محسين طعمة شذر

١٠٠٩-١٠١٥ ھـ / ١٦٠٠-١٦٠٦ ممحمود علي عطاهللا اإلجازات في القدس من خالل الوثائق الشرعية
٣٦-٤٧"دراسة وثائقية"

٤٨-٦٣أي دور للمؤرخ في الثقافة العربية – مقاربة نقديةمحمد سعيد
٦٤-٧١دور المؤرخ في المجتمع العربيمحمد سعيد حمدان

بحوث التاريخ العربي اإلسالمي
٧٤-٨٤اإلمام جابر بن زيد األزدي العماني (حياته ومكانته العلمية)محمد جاسم المشھداني

٨٥-٩٧سكان القدس في نھاية القرن الحادي عشر الميالديمحسن يوسف
٩٨-١١٤مالمح من سيرة الخلفاء الراشدينعبد القادر سلمان المعاضيدي

١١٥-١٤٦معاوية بن حديج وجھوده في إقامة الدولة األمويةصادق أحمد داود جودة
١٤٧-١٥٤تطور نظام الحجابة في الدولة العربية اإلسالميةشاكر محمود عبد المنعم

زريف مرزوق أحمد عبد هللا الحسو,
المعايطة

الضوء الالمع الكرك كما أرخ لھا شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه –
١٥٥-١٦٦ألھل القرن التاسع

١٦٧-١٧٤أبان بن عثمان ودوره في بدايات كتابة السيرة النبويةمحمد مفيد آل ياسين
١٧٥-١٨٥القرطبي والفرق السياسية – الدينية في المشرق العربي اإلسالميصبري أحمد الفي الغريري

١٨٦-٢١٠المدينة العربية في شعر صدر اإلسالم والعصر األمويمزاحم علي عشيش
التاريخ القديم واآلثار
٢١٣-٢١٦إشكاليات األصول السومريةمحمد حسن كمال الدين

٢١٧-٢٢٦الفينيقيونمحمد عبده حتاملة
٢٢٧-٢٣٩تماثيل البود في الفنون الھندية وعالقتھا بفنون وادي الرافدينناصر عبد الواحد الشاوي

عروض الكتب
(تأليف)/ مزاحم علي سالم محمد الحميدة

(عرض ٢٤٣الحروب الصليبية(عشيش

(تأليف)/عبدالقادر سلمان مزاحم علي عشيش
(عرض (المعاضيدي

دراسة تحليلية نقدية للمرويات التاريخية (اطروحة – كتاب األغاني ألبي الفرج األصبھاني
٢٤٤(دكتوراه

السيرة العلمية لمؤرخين عرب
٢٤٥-٢٤٦الدكتور كفاح كاظم الخزعلي
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