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ًالقاضي أبو الحسن النباهي مؤرخا*  

  
  

  أعداد
  

  المدرس المساعد    األستاذ المساعد                                            
  قبـس فاروق صالــح    خالد محمود عبد اهللا                   .            د

  قسم التاريخ/ كلية التربية / جامعة تكريت 
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  :   نظام الوزارة . ب 
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  : الوظائف اإلدارية األخرى . هـ 
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  :المعطيات الدينية .  ٢
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  المصادر والمراجع 
  :المصادر . أ 
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