
 

راسي )   ( 2021ــــــ  2020أسماء مصاِدر االمتِحان التنافُـسي للعام الد ِ

 تاريخ حديث وُمعاِصر /ماجستير 

 الدقيق التخصُّص التخصُّص العام اسم الِكتاب اسم المؤل ِف ت

1 
عبد الحميد البطريق      

 نوار وعبد العزيز

تاريخ أوربا من عصر النهضة 

 حديثتاريخ  إلى مؤتمر فيينا 
عصر النهضة 

 األوربية

 عراق معاصر تاريخ حديث تاريخ العراق المعاصر فاضل حسين وآخرون 2

3 
عبد الوهاب عباس 

 القيسي وآخرون

               تاريخ العالم الحديث

 عالم معاصر تاريخ حديث 1945ــــ  1914

 نوري عبد الحميد العاني 4
 1516تاريخ الصين الحديث      

 اتاريخ آسي تاريخ حديث 1911ــــ 

 سيار كوكب علي الجميل 5
              تكوين العرب الحديث

 تاريخ حديث  1916ــــ  1516
وطن عربي 

 حديث
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 / تاريخ حديث وُمعاِصر دكتوراه

 الدقيق التخصُّص التخصُّص العام اسم الِكتاب اسم المؤل ِف ت

1 
 ا.ج.ب تايلور

 عزيز يوسف يوئيل    

 أوربا في السيادة على الصراع

 التاريخ األوربي تاريخ حديث 1918ــــ  1848

 صالح العقاد 2
) الجزائر ,  المغرب العربي 

 المغرب العربي تاريخ حديث تونس , المغرب العربي (

 عبد العزيز سليمان نوار 3
نهاية حكم من الحديث  العراقتاريخ 

 عراق حديث تاريخ حديث  مدحت باشانهاية حكم داود باشا إلى 

4 
عبد هللا عبد الرزاق 

 وشوقي الجمل

مصر والسودان الحديث تاريخ 

 مصر والسودان تاريخ حديث 1911ــــ  1516 والمعاصر

5 
مصطفى عبد القادر 

 النجار وآخرون

الحديث       تاريخ الخليج العربي 

 تاريخ حديث  والمعاصر
تاريخ الخليج 

 العربي
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 إسالمي/ تاريخ  ماجستير

 الدقيق التخصُّص التخصُّص العام اسم الِكتاب اسم المؤل ِف ت

 فِكر إسالمي تاريخ إسالمي تاريخ الِفكر والعلوم العربية بدري محمد فهد 1

 التاريخ األُموي تاريخ إسالمي تاريخ الدولة العربية وسقوطها هاوزنلف 2

 التاريخ األندلسي تاريخ إسالمي التاريخ األندلسي عبد الرحمن علي الحجي 3

 رشيد عبد هللا الجميلي 4
تاريخ الدولة العربية اإلسالمية 

 التاريخ العباسي إسالميتاريخ  والعصور العباسية المتأخرة

 هاشم المالح 5
الوسيط في السيرة النبوية 

 سيرة تاريخ إسالمي والخالفة الراشدة
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 إسالمي/ تاريخ  دكتوراه

 الدقيق التخصُّص التخصُّص العام اسم الِكتاب اسم المؤل ِف ت

 سعد زغلول عبد الحميد 1
تاريخ المغرب العربي من الفتح 

 إسالميتاريخ  1حتى عصر االستقالل , ج
 المغرب تاريخ

 العربي

 التاريخ الفاطمي إسالميتاريخ  الدولة الفاطمية في مصر أيمن فؤاد سيد 2

 ينالرزينة الال 3
تعاليم  /الِفكر الشيعي المبكر 

 أهل البيتتاريخ  إسالميتاريخ  اإلمام الباقر

 الماوردي 4
األحكام السلطانية والواليات 

 اقتصاد إسالمي إسالميتاريخ  الدينية للماوردي

 محمد أحمد زيود 5
مختارات في التاريخ والحضارة 

 تاريخ الحضارة إسالميتاريخ  األُموية اإلسالمية
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 قديم/ تاريخ  ماجستير

 الدقيق التخصُّص التخصُّص العام اسم الِكتاب اسم المؤل ِف ت

  باقر طه 1
 الحضارات تاريخ في ةمقدم

 حضارات تاريخ قديم 1ج ة ,القديم

2 
 ورضا األحمد سعيد سامي

  الهاشمي جواد

:  القديم األدنى الشرق تاريخ

 إيران واألناضول تاريخ قديم ناضولواأل يرانإ

 ر القديمةــصـم تاريخ قديم 1ج ةالقديم مصر تاريخ علي عبده رمضان 3

 سوريا القديمة تاريخ قديم ةالقديم ةالسوري ةالديان حمود محمود 4

 السومريون تاريخ قديم السومريون  كريمر نوح صموئيل 5
 


