
 جامعة ذي قار
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   ٢٠١٩- ٢٠١٨ندرج ادناه الخطة العلمیة لقسمنا للعام الدراسي             
  مع التقدیر                             
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  الخطة البحثیة: اوال
نسبة   ث عنوان البح  اسم التدریسي   ت 

  االنجاز
السفن العمانیة في كتابات الرحالة   عماد جاسم حسن. د.ا  ١

  والمسؤولین االجانب
٤٠%  

- ١٩٥٥الحركة العمالیة في البحرین   عماد جاسم حسن. د.ا  ٢
١٩٨١  

٤٠%  

اوضاع الزوار االیرانیین القادمین   عماد جاسم حسن. د.ا  ٣
إلى كربالء في كتابات الرحالة 

  انبوالمسؤولین االج

٩٥%  

دور بریطانیا في تدویل القضیة   حیدر عبدالجلیل .د.م.ا  ٤
   ١٩٢٥ – ١٩١٨االشوریة 

٩٠%  

تنظیم السیطرة البریطانیة على اقلیم  حیدر عبدالجلیل .د.م.ا  ٥
   ١٨٦٧ – ١٧٧٤كیبیك الكندي 

٩٠%  

اثر االتفاقیات والمعاھدات بین  حیدر عبدالجلیل .د.م.ا  ٦
ارسیة على الدولتین العثمانیة والف

الجالیة الفارسیة في المدن المقدسة 
   ١٨٧٥ – ١٥٠٠في العراق 

٩٥%  

في الممالك  ١٨٤٨ثورات عام   نرجس كریم خضیر.د.م  ٧
  االیطالیة

٤٠%  

في ھنغاریا االسباب  ١٨٤٨ثورة   نرجس كریم خضیر.د.م  ٨
  والنتائج 

٤٠%  

تطور علم الكالم في العصر العباسي   افراح رحیم علي. م.م  ٩
  القرن الثالث الھجري  في

٤٠%  

    الزط في البطائح  افراح رحیم علي. م.م  ١٠
    ابعاد التجدید في علم الكالم  افراح رحیم علي. م.م  ١١
االوضاع االجتماعیة واالقتصادیة في   نھلة نعیم عبدالعالي.د.م.ا  ١٢

مدینة تبریز في العصر الصفوي 
١٧٢٢-١٥٠١  

٤٠%  

وظیفة الكالنتر ودورھا في العصر   نھلة نعیم عبدالعالي.د.م.ا  ١٣
  ١٧٢٢-١٥٠١الصفوي 

٤٠%  

االمام السجاد والنھضة الحسینیة   حسین علي حسین.د.ا  ١٤
  دراسة في االثر المغیب 

  

حیاة السیدة فاطمة الزھراء علیھا   حسین علي حسین.د.ا  ١٥
السالم ومواقفھا قبل الھجرة قراءة 

  في اثارھا المغیبة

  

  المتبنى العقدي واثره في صیاغة   حسین علي حسین.د.ا  ١٦



  المدونة السیریة
مرتضى جلیل .د.م.ا  ١٧

  جعیالن 
مصطلح الرأي العام عند العرب قبل 

  وبعد ظھور االسالم 
  

مرتضى جلیل .د.م.ا  ١٨
  جعیالن

االسالیب االعالمیة للحروب 
  الصلیبیة 

  

مرتضى جلیل .د.م.ا  ١٩
  جعیالن

االثر الفكري لحركة الزنادقة على 
  مجتمع العباسيال

  

مرتضى جلیل .د.م.ا  ٢٠
  جعیالن

الثورات في االردن ضد الحكم 
  العباسي

  

مرتضى جلیل .د.م.ا  ٢١
  جعیالن

دور الفقھاء في فترة السیطرة 
  السلجوقیة

  

    لمحة عن تاریخ المدن الفینیقیة   صالح غالم .م  ٢٢
دور ابو مسلم الخراساني في الدعوة  صالح غالم .م  ٢٣

  العباسیة 
  

العالقات االقتصادیة بین مدینة مكة  صالح غالم .م  ٢٤
  والحیرة قبل االسالم 

  

رؤى وحید عبد .م.م  ٢٥
  الحسین 

امین الجمیل و دوره السیاسي في 
   ١٩٨٨ – ١٩٤١لبنان 

٩٦%  

رؤى وحید عبد .م.م  ٢٦
  الحسین

فاروق الشرع و دوره السیاسي في 
    ١٩٩١ -١٩٣٨سوریة 

٨٠%  

  در سالي علي ب.د.م.ا  ٢٧
  افراح رحیم علي . م.م

اسھامات الفقھاء البغدادین في مدینة 
القند في ( سمرقند من خالل كتاب 

  ) ذكر علماء سمرقند 

٤٠%  

مدام نیكر و دورھا الثقافي في فرنسا   ھدى جواد . م.م  ٢٨
 )١٧٩٤ – ١٧٣٧  (  

٥٠%  

  ھدى جواد .م.م  ٢٩
  اسراء شرشاب .م.م

د السیاسة الخارجیة الفرنسیة في عھ
-١٦٦٧الملك لویس الرابع عشر 

١٧١٣   

٦٠%  

  %٦٠  ١٨٠١اتفاقیة الكونكردات عام   اسراء شرشاب.م.م  ٣٠
  %٥٠  السعایة والوشایة في العصر االموي  مروان عطیة مایع.د.م.ا  ٣١

  
  سالي علي بدر .د.م.ا  ٣٢

  مروان عطیة مایع .د.م.ا
المنھج االنتقائي للبخاري في رواة 

  حدیث الغدیر 
  
  

  فاطمة فالح .د.م.ا   ٣٣
  فاطمة عبد الجلیل  .م

الحصار الفارسي لمدینة البصرة 
وفقا لمشاھدات  ١٦٢٤ – ١٦٢٥

  الرحالة االیطالي دیالفالیھ  

٩٥%  

  % ٣٠ –العالقات االقتصادیة المصریة   صالح جعیول .د.ا   ٣٤



   ١٩٧٠ – ١٩٥٦التونسیة   فاطمة فالح .د.م.ا
  %٢٠  عي التونسي الحزب الشیو  فاطمة فالح .د.م.ا   ٣٥
  %٤٠  ن في مرویات السیرة النبویة االھجرت  عدنان مالح ساجت .د.م.ا  ٣٦
مفھوم االزمة في مرویات السیرة   عدنان مالح ساجت .د.م.ا   ٣٧

  النبویة 
٤٥%  

  مروان عطیة مایع.د.م.ا   ٣٨
  سالي علي بدر.د.م.ا

موقف فقھاء الحجاز من ثورة 
  المختار الثقفي 

٧٥%  

  
  
  
  
  
  
  
  خطة المؤتمرات والندوات:یاثان
  تاریخ اقامتھا  عنوان الندوة  ت
  ٩/١٢/٢٠١٨  تقیم واقع عملھا....مجالس المحافظات   ١
التحدیات ...السیاحة في محافظة ذي قار   ٢

  والفرص
٣/١/٢٠١٩  

اسباب تدني المستوى العلمي لطلبة الجامعات في   ٣
  االمتحانات النھائیة االسباب والحلول

٤/٤/٢٠١٩  

  
  
  ورش العمل والحلقات النقاشیة والسمنرات:الثا ث

  تاریخ اقامتھ  تصنیفھ  عنوان النشاط   ت
الزیارة االربعینیة قراءة في اثارھا   

  وابعادھا
  ٤/١١/٢٠١٨  حلقة نقاشیة

القوانین والتعیمات الخاصة بطلبة   
  الجامعة 

ورشة عمل 
  للمرحلة االولى

٢٢/١١/٢٠١٨  

الحكومة العراقیة الجدیدة   
  التحدیات والفرص

  ١٥/١١/٢٠١٨  حلقة نقاشیة

تحقیق االمن في الجامعات من   
  متطلبات توفیر بیئة سلیمة للتعلیم 

  ٢١/٢/٢٠١٩  ورشة عمل

  ٢٠/٣/٢٠١٩  ورشة عمل  تحقیق المخطوطات   
  
  

  المالك التدریسي للقسم  -رابعا



الرباعي  اسم التدریسي  ت
  واللقب

  االختصاص   اللقب العلمي   الشھادة  خ الوالدةمحل وتاری

عماد جاسم حسن عطیة   ١
  الموسوي

سوق  ١٠/٦/١٩٧٨
  الشیوخ

تاریخ الخلیج العربي  استاذ   دكتوراه

نعیم كریم عجیمي جابر   ٢
  الشویلي

  الحدیثاوربا   استاذ  دكتوراه  الرفاعي ١/٧/١٩٧٠

صالح جعیول جویعد   ٣
  حسون السراي

سوق  ١/٧/١٩٦٥
  الشیوخ

الوطن العربي   استاذ  دكتوراه
  المعاصر

عبد الرسول شھید   ٤
  عجمي 

تاریخ الخلیج العربي   استاذ  دكتوراه  
  المعاصر

محسن راشد طریم   ٥
  حسان الغزي

  الدولة العباسیة  استاذ   دكتوراه  الرمیثة ١/١/١٩٧٣

حسین علي عبد الحسین   ٦
  محمد الشرھاني

  عصر الرسالة   استاذ  دكتوراه  النصر ١٠/٧/١٩٧٠

رائد حمود عبدالحسین   ٧
  عزیز الحصونة

  حضارة   استاذ   دكتوراه  ٦/٨/١٩٦٩

مرتضى جلیل جعیالن   ٨
  یعقوب الحجامي 

  الدولة العباسیة   استاذ مساعد   دكتوراه  ناصریة  ٥/١/١٩٧٢

احمد صبري شاكر   ٩
  سلمان الخیقاني 

  اوربا المعاصرة  استاذ مساعد   دكتوراه  ٦/٣/١٩٧٤

ازھار عبدالرحمن   ١٠
  عبدالكریم 

٢٨/٢/١٩٧٤ 
  البصرة

  اسیا المعاصرة  استاذ   دكتوراه

سالي علي بدر علي   ١١
  االسدي

  عباسي  استاذ مساعد  دكتوراه  ٢٩/٨/١٩٧٣

ھیثم عبدالخضر معارج   ١٢
  عزیز الحسیناوي

  الوطن العربي  استاذ مساعد  توراهدك  ١١/٥/١٩٧٧

حیدر عبد الجلیل عبد   ١٣
  الحسین جوید  الحربیة

١٣/١١/١٩٧٩  
  سوق الشیوخ 

  اوربا المعاصر  استاذ مساعد  دكتوراه

عدنان مالح ساجت   ١٤
  ظاھر الحسیناوي 

  رسالةعصر ال  استاذ مساعد  دكتوراه  ١/٧/١٩٦٢

نجم عبد طارش ماضي   ١٥
  الغزي

نظم سیاسیة   استاذ مساعد  دكتوراه  ٦/١٢/١٩٦٩
  ودستوریة

صالح غالم غضیب   ١٦
  باھض العوادي

عرب قبل االسالم  مدرس   ماجستیر  ٢٠/٦/١٩٧٦

ة مایع مروان عطی  ١٧
  عاصي الزیدي

  اموي   استاذ مساعد  ماجستیر  ١٢/١/١٩٧٧

  االندلس  استاذ مساعد  ماجستیر  ١٢/١٢/١٩٧٩احمد عبد الكاظم لجالج   ١٨



  ناصریة  فلیح السعیدي

نھلة نعیم عبد العالي   ١٩
  بطي ال بطي

١/١/١٩٧٥  
  سدیناویة

  لعراق المعاصرا  استاذ مساعد  ماجستیر

فاطمة فالح جاسم ھاشم   ٢٠
  الخفاجي 

١٥/٨/١٩٨٠ 
  الغراف

العراق المعاصر   استاذ مساعد  ماجستیر

میادة سالم علي شمال   ٢١
  العكیلي

  اموي  مدرس   ماجستیر  ٢٩/١٢/١٩٨٠

 اثمار عبد الحسین  ٢٢
  مطلك الصافي 

١/١/١٩٧٩  
  الشطرة 

  خلیج عربي  مدرس  ماجستیر

نرجس كریم خضیر     ٢٣
  جدران الخفاجي

١٦/١٢/١٩٨١  
  النصر 

  اوربا الحدیث   مدرس   دكتوراه

زینب جبار شرھان    ٢٤
  شھاب  الحسناوي 

تاریخ اسیا المعاصر     استاذ مساعد  دكتوراه    ١٩٨٢/ ٥/  ٢٢

 ١٩٨٣/  ٣/  ١٥  حنان عباس خیر هللا    ٢٥
  ناصریة   

تاریخ اوربا   مدرس   دكتوراه 
  المعاصر 

شیماء یاس خضیر    ٢٦
  خلف العامري 

١٩٨١/  ٨/  ١٦  
  سوق الشیوخ 

لعراق تاریخ ا  مدرس   ماجستیر 
  المعاصر 

ھدى جواد كاظم یاسین   ٢٧
  الموسوي 

٢٢/٩/١٩٨٠   
  ناصریة 

مدرس   ماجستیر 
  مساعد  

تاریخ اوربا الحدیث 

اسراء شرشاب عاید    ٢٨
  محسن النیازي 

٢٣/٤/١٩٨٤  
  ناصریة  

مدرس   ماجستیر 
  مساعد 

ریخ اوربا الحدیث تا

فاطمة عبد الجلیل یاسر   ٢٩
  مزعل الغزي  

تاریخ العراق   مدرس   ماجستیر    ١٩٨٣/ ٥/ ٤
  المعاصر 

مدرس   ماجستیر    افراح رحیم علي   ٣٠
  مساعد

  

مدرس   ماجستیر    رؤى وحید عبدالحسین   ٣١
  مساعد

  

 


