
 اجلامعة عنوان البحث االســـم اللقب الرقم

 التسامح عند السلطان صالح الدين األيويب شوكت عارف دمحم  د.أ 1
إقليم /جامعة زاخو

 كوردستان

 حتسني إبراىيم الدوسكي أ 2
الشاعر الكردي علم الدين الشااتين الدايربكري يف معية 

 السلطان الناصر صالح الدين

جامعة 
إقليم /دىوك

 كوردستان

جامعة القاضي  فتوح السلطان صالح الدين يف الشام وفلسطني عبد الرزاق مرزوق د 3
 ادلغرب/عياض

 ادلغاربة وصالح الدين األيويب صراع ضد الصليبيني دمحم بن عبد ادلومن د 4
/ جامعة وىران

 اجلزائر
  صالح الدين األيويب السلطان الفقيو الشافعي األشعري عبد الرمحن عماش د 5

جامعة ادللك  رمزية السيف يف عصر صالح الدين األيويب حسن عبد الوىاب سليم  د.أ 6
 السعودية/ سعود

 علي فريد د.أ 7
جهود السلطان صالح الدين األيويب ودوره يف ازدىار 

 احلياة العلمية الطبية يف بالد الشام
جامعة ادللك 

 السعودية/ سعود
  توسع السلطان صالح الدين يف بالد ىكاري واجلزيرة درويش يوسف حسن د.م.أ 8

صورة السلطان صالح الدين األيويب يف رحلة ابن جبري  كرفان دمحم أمحد أميدي د.م.أ 9
 دراسة مقارنة/األندلسي

 

  صالح الدين ودوره يف إرجاع مصر إىل حاضرة السنة حكيم خمتار د 10

موقف ادلؤرخني السراين من حترير صالح الدين لبيت  فرست مرعي د 11
 ادلقدس

 

 دمحم عبد هللا القدحات د 12
اخلالفة العباسية والسلطان صالح الدين األيويب دراسة يف 

 عالقة ادلركز ابألطراف
جامعة السلطان 

 قابوس

 دور صالح الدين األيويب يف احلياة العلمية حصة اجلرب د.أ 13
جامعة ادللك 
سعود جامعة 
 ادللك سعود

 دمحم علي األمحد د 14
العوامل ادلكونة لشخصية صالح الدين القيادية ودور 

 العلماء فيها
 

 احلالة العلمية يف عهد السلطان صالح الدين األيويب حكيم محد مامبكر م.أ 15
جامعة صالح 

 إقليكوردسا/الدين



 األسرة ادلارانية ودورىا العلمي يف ظل الدولة األيوبية حمسن دوسكي د 16
/ جامعة دىوك

 إقليم كوردستان

  أعمال صالح الدين األيويب يف القدس الشريف إبراىيم صادق  17

 إبراىيم رابيعة د.أ 18
رعاية الدولة العثمانية ألوقاف السلطان صالح الدين يف 

 القدس الشريف
جامعة القدس 

 فلسطني/ ادلفتوحة

  صالح الدين األيويب واحلركة اإلمساعيلية الباطنية دريد عبد القادر نوري د.أ 19

 /السلطان صالح الدين األيويب أمنوذج يف احلزم واللني أمرية فهمي داببسة/ مروان رابيعة د 20
 دراسة اترخيية أدبية

 

 أسامة اختيار د.أ 21
الصورة النفسية للملك الناصر صالح الدين األيويب من 

 خالل شعره
جامعة 

 تركيا/بينكول

 علي بكر حسن د 22
Saladin in Enlightenment 

Historiography England: Hume 
Robertson and Gibbon 

جامعة 
 السعودية/عفت

 ادلكتبات وادلدارس اليت بناىا صالح الدين األيويب راشد القحطاين د.أ 23
/ جامعة اإلمام
 السعودية

 صالح الدين األيويب  غسان مرتضى د.أ 24
 أسطرة البطل التارخيي بني األدب والسينما

 

  حتصينات صالح الدين للعاصمة ادلصرية وقلعتها خالد عزب د 25

 دمحم إذلامي د 26
صالح الدين األيويب يف كتاابت ادلستشرقني وادلؤرخني 

 الغربيني
 

مدى اعتماد صالح الدين على الكورد يف أتسيس الدولة  حكيم عبد الرمحن البابريي د 27
 األيوبية وتثبيت أركاهنا

 

 جامعة أنقرة صالح الدين األيويب يف الوعي ادلصري أمحد إمساعيل د 28

  ابن شداد شاىدا على عصر صالح الدين حممود مصري. د  29



 محزة البكري  30
أثر احلركة العلمية يف احملافظة على ىوية القدس 

 عصر الفتح الصالحي أمنوذجاً -اإلسالمية
جامعة السلطان 

 دمحم الفاتح

  اسرتاتيجية صالح الدين يف حتقيق انتصاراتو أمحد مريزا مريزا د.م.أ 13

  صالح الدين وطريقة احلكم دمحم الربزجني  32

 


