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 الشذاط العلسي : ( 11  

 : البحهث السشجزة والسشذهرة -أ
بحةةةث منذةةةهر فةةةي مجمةةةة  دور شةةةيهال االسةةةام فةةةي اتخةةةاا اللةةةرار فةةةي الدولةةةة العثمانيةةةة -1

 ابحاث كمية التر ية االساسية مذترك مع التدريدي ماهر حامد جاسم
 -1926هةةةةد الممةةةةز عبةةةةدالعزيز  ةةةةن عبةةةةدالرحمن ال سةةةةعهد الدياسةةةةة التعميميةةةةة فةةةةي ع -2

بحةةث ملبةةهل لمنذةةر فةةي مجمةةة ابحةةاث  1953باالشةةترك مةةع الدةةيد امةةين فةةانم الحفةةه 
 ./ جامعة المهصل كمية التر ية االساسية 

ين الحرف والمهن الذعبية في الحجاز في اللرن الثامن عذر باالشتراك مع الدةيد امة -3
فةةانم الحفةةه بحةةث ملبةةهل لمنذةةر فةةي مجمةةة ابحةةاث كميةةة التر يةةة االساسةةية / جامعةةة 

 المهصل.

بحةةةةث  2222-1992تركيةةةةا واسةةةةراتيل صةةةةفحات تاريخيةةةةة مةةةةن الثها ةةةة  والمت يةةةةرات  -4
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بحث مذترك مع التدريدي عرةم   رهةان الةدين  1918-1876الحجاز التعميم في  -5
 عبداللادر.
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 المدتنررية .
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مذةةةكمة االراضةةةي فةةةي العةةةرال فةةةي اللةةةرن التاسةةةع عذةةةر   ورقةةةة عمةةةل ملدمةةةة الةةةى  -12
صةل اعمال الندوة العممية االولى للدم التاريخ / كميةة التر يةة االساسةية / جامعةة المه 

. 



المرأة العثمانية في عيهن ال ر يين باالشةتراك مةع الدةيد امةين فةانم الحفةه   ورقةة  -11
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