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 الخطة العلمیة/ م                            

   
 تحیة طیبة  

 الخطة العلمیة في قسم التاریخ للعام الدراسيبحوث ندرج أدناه   
 .باالطــــــــــالع  مع التقدیرللتفضل  ٢٠١٧/ ٢٠١٦  

 
   

 
 عماد جاسم حسن.د.م.ا                                                                           

 رئیس قسم التاریخ         
                /    /٢٠١٦ 

    البحوث المخططة -1
   

نسبة  اسم البحث اسم التدریسي ت
 االنجاز

 المالحظات

نشاط االرسالیة االمریكیة  عماد جاسم حسن.د.م.ا ١
-١٨٩٢العربیة في البحرین 

١٩٣٩ 

١٠٠%  

مبررات وخطوات الدعم  عماد جاسم حسن.د.م.ا ٢
الروسي لبرنامج ایران النووي 

٢٠٠٦-١٩٩٢ 

  ١٠٠  %  

دراسات في تاریخ مدینة سوق  عماد جاسم حسن.د.م.ا ٣
 الشیوخ الحدیث والمعاصر

١٠٠%  

الغزو الوھابي لمرقد االمام  عماد جاسم حسن.د.م.ا ٤
في كتابات الرحالة )ع(الحسین

 االجانب

٦٠%  

  /%٣٠ )بابكو(شركة نفط البحرین  عماد جاسم حسن.د.م.ا ٥
دور بریطانیا في تدویل القضیة  حیدر عبد الجلیل.د.م ٦

 ١٩٢٥-١٩١٨االشوریة 
٩٩%  

تیجي توظیف المانیا االسترا حیدر عبد الجلیل.د.م ٧
لفتاوى الجھاد عند الشیعة خالل 

 الحرب العالمیة االولى 

٩٩%  

  %٩٩واقع االقلیة المسلمة في  حیدر عبد الجلیل.د.م ٨



المانیا بین اثبات الھویة 
 واشكالیة االندماج

البعثات التنقیبیة االلمانیة في  حیدر عبد الجلیل.د.م ٩
 مدینة الوركاء االثریة 

٦٠%  

االیطالي –الخالف النمساوي  الجلیل حیدر عبد.د.م ١٠
على مقاطعة جنوب التیرول   

١٩٤٨ -١٩٤٥  

٦٠%  

سیاسة بریطانیا تجاه اقلیم كیبیك  حیدر عبد الجلیل.د.م ١١
   ١٨٦٧ – ١٧٧٤الكندي 

٩٥ %  

فرنسا والشرق االوسط العربي  شیماء یاس خضیر.م.م ١٢
١٩١٨-١٩١٤ 

  

  شیماء یاس خضیر.م.م ١٣
 ن علي حسی.د.م

التیارات الماركسیة في الخلیج 
 العربي

  

اسبابھا  ١٨٣٠الثورة البلجیكیة  نرجس كریم خضیر .د.م ١٤
 ونتائجھا 

  

  نرجس كریم خضیر.د.م ١٥
 حنان عباس خیر هللا .د.م

موقف بریطانیا من الثورة 
  ١٨٣٠البلجیكیة 

  

الجذور التاریخیة للتشیع في  نرجس كریم خضیر.د.م ١٦
 نیجیریا 

  

  نرجس كریم خضیر.د.م ١٧
 زینب جبار شرھان .د.م

مواقف الحزب الشیوعي الھندي 
من سیاسة الھند الخارجیة في 

 – ١٩٤٧عھد جواھر الل نھرو 
١٩٦٤  

٦٠%  

  نرجس كریم خضیر.د.م ١٨
   حنان عباس خیر هللا.د.م
 

سیاسة الوالیات المتحدة 
 – ١٩٣٩االمریكیة تجاه فنلندا 

١٩٤٥  

  

سیاسة الوالیات المتحدة  مد صبري شاكر اح.د.م.ا ١٩
 – ١٩٤٥االمیركیة تجاه اسبانیا 

١٩٤٨  

  

موقف سویسرا من الحرب  احمد صبري شاكر .د.م.ا ٢٠
  ١٩٤٥ – ١٩٣٩العالمیة الثانیة 

  

المقاومة االسبانیة لالحتالل  احمد صبري شاكر .د.م.ا ٢١
  ١٨١٢ – ١٨٠٨الفرنسي 

  

المعارضة السیاسیة في اسبانیا  احمد صبري شاكر .د.م.ا ٢٢
١٩٤٧ – ١٩٣٩  

  

احمد صبري شاكر  .د.م.ا ٢٣
 ازھار عبد الرحمن    .د.م.ا

تطور الحركة العمالیة في 
الوالیات المتحدة االمیركیة 

١٩١٤ – ١٨٨٦  

  

احمد صبري شاكر .د.م.ا ٢٤
 ازھار عبد الرحمن .د.م.ا

نشوء وتنامي في الصالت 
الصین  التجاریة االمیركیة مع

              ١٨٤٤حتى عام 

  

  دور استرالیا في الحرب العالمیة  احمد صبري شاكر.د.م.ا ٢٥



  ١٩٤٥ – ١٩٣٩الثانیة 
المؤسسة العسكریة االماراتیة   احمد صبري شاكر.د.م.ا ٢٦

٢٠٠٣ – ١٩٧١  
  

دور المعاھدات و االتفاقیات في   احمد صبري شاكر.د.م.ا  ٢٧
دولي على میاه الحد من التنافس ال

)  نماذج مختارة ( االنھار الدولیة 

  

موقف الوالیات المتحدة  ازھار عبد الرحمن .د.م.ا  ٢٨
االمیركیة من ثورة التایبینغ في 

  ١٨٦٤ – ١٨٥٠الصین 

  

التوسع الروسي في حوض نھر   ازھار عبد الرحمن .د.م.ا  ٢٩
امور في الصین حتى عام 

 ) دراسة تاریخیة (  ٢٠٠٤

   

الفرنسیة  –الحرب الصینیة  ازھار عبد الرحمن .د.م.ا  ٣٠
١٨٨٥ – ١٨٨٣  

   

الھجرة الصینیة إلى الوالیات  ازھار عبد الرحمن .د.م.ا  ٣١
 – ١٨٦٠المتحدة االمیركیة 
١٩٤٥   

  

االسرائیلیة   –العالقات الصینیة  ازھار عبد الرحمن .د.م.ا  ٣٢
٢٠٠٤ – ١٩٤٩   

  

  منازھار عبد الرح.د.م.ا  ٣٣
 احمد صبري شاكر .د.م.ا

دور المراة في المجتمع الیاباني 
دراسة مقارنة مع واقع المراة 

 العراقیة  

  

اندالع الحرب الكوریة وموقف   ازھار عبد الرحمن.د.م.ا  ٣٤
 –الصحافة العراقیة منھ حزیران 

   ١٩٥٠تشرین االول 

   

  ھدى جواد  كاظم. م.م  ٣٥
 اسراء شرشاب .  م.م

االقتصادیة اوضاع فرنسا 
   ١٧٧٤ – ١٦٦١والمالیة 

   

      ١٨٠١اتفاقیة الكونكردات  اسراء شرشاب .  م.م  ٣٦
  ھدى جواد  كاظم. م.م  ٣٧

  
مدام نیكر و دورھا الثقافي في 

   ١٧٩٤ – ١٧٣٧فرنسا  
    

 
  د مرتضى جلیل جعیالن.م.ا  ٣٨

  
اوقاف النساء  في العصر 

  العباسي 
   

سالیب الدعائیة للحروب اال  د مرتضى جلیل جعیالن.م.ا  ٣٩
  الصلیبیة 

   

     المصادرات في العصر البویھي  د مرتضى جلیل جعیالن.م.ا  ٤٠
اوضاع الحنابلة في العصور  د مرتضى جلیل جعیالن.م.ا  ٤١

  العباسیة المتاخرة 
   

موقف الراي العام في بغداد من  د مرتضى جلیل جعیالن.م.ا  ٤٢
  التسلط البویھي 

   

   حنان عباس خیر هللا.د.م  ٤٣
 

  البولندیة  –العالقات السوفیتیة 
١٩٤٨ – ١٩٤٥   

   

    – ١٧٨٣( سیمون بولیفار    حنان عباس خیر هللا.د.م  ٤٤



و دوره في حركات )  ١٨٣٠ 
بولیفار  –كولمبیا ( التحرر 

  ) انموذجا 
   حنان عباس خیر هللا.د.م  ٤٥

  
الفلندیة  –العالقات االمریكیة 

١٩٤٨ - ١٩٤٥٤  .  
   

     حدیث الغدیر في مسند ابن حنبل  سالي علي بدر .د.م.ا  ٤٦
سیرتھ ( عبد هللا بن عمیر الكلبي  سالي علي بدر.د.م.ا  ٤٧

  ) وموقفھ في واقعة الطف 
   

دراسة في ( مدینة بیكز  سالي علي بدر.د.م.ا  ٤٨
جغرافیتھا التاریخیة واسباب 

  )  تاخر الفتح االسالمي لھا 

   

   % ٨٥  لمحة تاریخیة عن المدن الفینیقیة  ح غالم غضیبصال. م.  ٤٩
دور ابو مسلم الخراساني في  غضیب  صالح غالم. م  ٥٠

ادارة الدولة العباسیة بعد نجاح 
  الدعوة 

٦٠ %   

مسار الفتح االسالمي في   صالح غالم غضیب. م  ٥١
  خراسان في العصر الراشدي 

١٠ %   

  صالح جعیول جویعد .د.ا  ٥٢
  ة فالح جاسمفاطم.م.د

موقف جامعة الدول العربیة من 
 –تازم العالقات المصریة 

التونسیة في الحادي عشر من 
   ١٩٥٨تشرین االول 

   

  صالح جعیول جویعد .د.ا  ٥٣
 فاطمة فالح جاسم.م.د

 –العالقات الثقافیة المصریة 
   ١٩٧٠ – ١٩٥٦التونسیة 

   

  فاطمة فالح جاسم.م.د  ٥٤
 سر فاطمة عبد الجلیل یا.م.م

    % 30   ١٨٢٨ – ١٨٢٥حادثة المناخور 

  زینب جبار شرھان .د.م  ٥٥
  

الموقف الكندي من الحرب 
    ١٩٦٨ – ١٩٦٤الفیتنامیة 

٤٠%    

مھمة الكولونیل ستافورد كربس   زینب جبار شرھان.د.م  ٥٦
   ١٩٤٢نیسان  –الى الھند شباط 

٩٠%    

 – ١٦٦٩الشیخ علي خان زنكنھ   نھلة نعیم .د.م  ٥٧
١٦٩١   

    

االوضاع االقتصادیة في تبریز   نھلة نعیم.د.م  ٥٨
١٧٢٢ – ١٥٠١   

    

الملك الكسندر االول وسیاستھ   فاطمة عبد الجلیل یاسر .م.م  ٥٩
الداخلیة في یوغسالفیا حتى عام 

١٩٣٤   

١٠٠ %    

الملك الكسندر االول وسیاستھ   فاطمة عبد الجلیل یاسر.م.م  ٦٠
الخارجیة في یوغسالفیا حتى 

   ١٩٣٤عام 

٥٠%    

و دوره  ١٩٩٠مؤتمر جدة عام    فاطمة عبد الجلیل یاسر.م.م  ٦١
في تھدئة االزمة العراقیة 

  الكویتیة 

٢٠ %    



الدور السعودي في تھدئة االزمة    فاطمة عبد الجلیل یاسر.م.م  ٦٢
 – ١٩٨٨العراقیة الكویتیة 
١٩٩٠   

٣٠%    

 الموقف الكویتي من الحرب  فاطمة عبد الجلیل یاسر .م.م  ٦٣
 – ١٩٧٥( االھلیة اللبنانیة 
١٩٧٦  (  

١٠ %    

مرویات القضاء في صحیح   عدنان مالح ساجت.م.د  ٦٤
  البخاري

٧٠%    

  عدنان مالح ساجت. د  ٦٥
  حسن طوكان عبد هللا. م.م

العالقات المسیحیة الرومانیة في 
  القرون الثالثة المیالدیة

    منشور

المي البشائر في الفتح االس  عدنان مالح ساجت.م.د  ٦٦
  لمصر

٧٠%    

المفھوم العقائدي لالستنھاض في   عدنان مالح ساجت.م.د  ٦٧
  الفكر االسالمي

٧٠%    

االختالسات المالیة في الدولة   مروان عطیة مایع .م.د  ٦٨
  ھـ١٠١- ھـ٤١االسالمیة 

٩٠%    

ظاھرة التمثیل بالقتلى في الدولة   مروان عطیة مایع.م.د  ٦٩
  ھـ١٣٢- ھـ٤١االسالمیة 

٨٠%    

    %٥٠  التابعي الجلیل اویس القرني   مروان عطیة مایع .م.د  ٧٠
ھیثم عبد الخضر .د.م  ٧١

  معارج
الشیخ صكبان العلي حیاتھ ودوره 

  ١٩٥٨السیاسي حتى عام 
٨٥%    

ھیثم عبد الخضر .د.م  ٧٢
  معارج

  فاضل الشویلي .م.م
  اسعد سعدون .م.م

النشاط التجاري في ذي قار 
  غرفة تجارة الناصریة انموذجا 

٨٥%    

ھیثم عبد الخضر .د.م  ٧٣
  معارج

موقف االمم المتحدة من قضیة 
  رودیسیا

٨٥%    

ھیثم عبد الخضر .د.م  ٧٤
  معارج

الموقف الرسمي لدول المغرب 
تموز /١٤العربي من قیام ثورة 
  ١٩٥٨في العراق عام 

١٠٠%    

ھیثم عبد الخضر .د.م  ٧٥
  معارج 

حركة النقد العراقي قي تقاریر 
  عراقي  البنك المركزي ال

دراسة )  ١٩٦٨ – ١٩٥٨(
  تاریخیة 

١٥%    

ھیثم عبد الخضر .د.م  ٧٦
  معارج 

  زمن حسن كریدي  .د

حركة االخوان المسلمین في 
   ١٩٥٤- ١٩٢٨مصر 

١٥%    

انفصال سنغافورة عن االتحاد   نجم عبد طارش .د.م.ا  ٧٧
  المالیزي االسباب والنتائج 

٤٠ %    

فة الوطنیة في مالیزیا سیاسة الثقا   نجم عبد طارش.د.م.ا  ٧٨
  واثرھا في الوحدة الوطنیة 

٦٠ %    

    %٩٥وتجارة السیدة خدیجة )ص(النبي   حسین علي عبدالحسین.د.ا  ٧٩



  دراسة تحلیلیة تاریخیة
    %٥٠  كتاب عصر الرسالة     حسین علي عبدالحسین.د.ا  ٨٠
الفكر االداري في عھد مالك بین   حسین علي عبدالحسین.د.ا  ٨١

  لتطبیق النظریة وا
٧٠%    

  فاطمة فالح جاسم.د.م  ٨٢
  فاطمة عبدالجلیل.م.م

موقف اھالي كربالء من ثورة 
  العشرین

٢٠%    

  فاطمة فالح جاسم.د.م  ٨٣
  علي جبار خلف.م.م

موقف علماء كربالء من 
  االحتالل البریطاني 

٢٠%    

  حسین علي.د.ا  ٨٤
  میادة سالم علي.م

تاریخ مدینة سامراء دراسة 
  تاریخیة

٣٠%    

    %٣٠  موقف العلویین من اھل البصرة  میادة سالم علي.م  ٨٥
العوامل التاریخیة لنشأة وتطور   میادة سالم علي.م  ٨٦

مدینة كربالء في العصور 
  االسالمیة الوسطى

٣٠%    

االقوام الزطیة واثرھا في   میادة سالم علي.م  ٨٧
  البطائح

٢٠%    

  صالح جعیول جویعد.د.ا  ٨٨
  فاطمة عبدالجلیل.م.م

ون اده ودوره السیاسي في ریم
  ٢٠٠٠-١٩١٣لبنان 

٦٠%    

المكتب الثاني ودوره في السیاسة   صالح جعیول جویعد.د.ا  ٨٩
  ١٩٧٠-١٩٥٨اللبنانیة 

٦٠%    

موقف الجیش اللبناني من انقالب   صالح جعیول جویعد.د.ا  ٩٠
  ١٩٦١الحزب السوري القومي 

٥٠%    

ي الدولة االختالسات المالیة ف  مروان عطیة مایع .م.د  ٩١
  ھـ١٣٢-ھـ١٠١االسالمیة 

٦٠%    

  
  
  
  
  
 


