
  جامعة ذي قار 
  كلیة التربیة للعلوم االنسانیة 

  قسم التاریخ 
  
  

   ٢٠١٨ – ٢٠١٧الخطة العلمیة للعام الدراسي 
  

نسبة   عنوان البحث   اسم التدریسي   ت 
  االنجاز

سیاسة الوزیر ھاشم بن عبدالعزیز   مروان عطیة مایع .د  ١
  في االندلس االداریة والعسكریة 

١٠٠%  

سیاسة الوزیر ھاشم بن عبد   لجالجاحمد عبد الكاظم . د  ٢
العزیز االداریة والعسكریة في 

  االندلس

١٠٠%  

من موقف جامعة الدول العربیة   صالح جعیول اجویعد. د  ٣
-ازمة العالقات السیاسیة المصریة 

  الفراسیة

١٠٠%  

موقف جامعة الدول العربیة من   فاطمة فالح جاسم. د  ٤
-ازمة العالقات السیاسیة المصریة 

  راسیةالف

٨٥% 

ازھار عبد الرحمن عبد . د  ٥
  الكریم

موقف الوالیات المتحدة االمریكیة 
  ١٨٦٤-١٨٥٠من ثورة التایبنغ 

٨٥% 

موقف االدارة االمریكیة من من   حیدر عبد الجلیل  . د  ٦
نشاط االحزاب السیاسیة في النمسا 

  ١٩٤٥عام 

٨٥% 

  %١٠٠  االدالء الجغرافیون  احمد عبد الكاظم لجالج. د  ٧
  %١٠٠  االدالء الجغرافیون  مرتضى جلیل جعیالن. د  ٨
مواقف العامة من سیاسات   احمد عبد الكاظم لجالج. د  ٩

  االقصاء في االندلس
١٠٠%  

موقف الوالیات المتحدة االمریكیة   حنان عباس خیر هللا. د  ١٠
  من الحرب التشیلیة البولیفیة

٨٥%  

  %١٠٠  سبابھا وحلولھامشكالت االطفال ا  اسراء شرشاب عاید. م.م  ١١
  %١٠٠  مشكالت االطفال اسبابھا وحلولھا  ھدى جواد كاظم.م .م  ١٢
عبد الوھاب ال وھاب دراسة في   اسراء شرشاب عاید. م.م  ١٣

  سیرتھ
١٠٠%  

عبد الوھاب ال وھاب دراسة في   ھدى جواد كاظم.م .م  ١٤
  سیرتھ

١٠٠%  



دیة دور المرأة في التعبئة الجھا  فاطمة فالح جاسم. د  ١٥
دراسة في موقف زوجة زھیر بن 

  لقین

٩٠% 

دور المرأة في التعبئة الجھادیة   فاطمة عبد الجلیل یاسر. م.م  ١٦
دراسة في موقف زوجة زھیر بن 

  لقین

٩٠% 

موقف اھالي مدینة الكاظمیة من   میادة سالم علي . م  ١٧
االحتالل البریطاني للبصرة 

١٩١٥-١٩١٤  

٩٠% 

  یاسرفاطمة عبد الجلیل . م.م  ١٨
  میادة سالم علي .م

موقف اھالي مدینة الكاظمیة من 
االحتالل البریطاني للبصرة 

١٩١٥-١٩١٤  

١٠٠%  

سیاسة االمام زین العابدین تجاه   فاطمة عبد الجلیل یاسر. م.م  ١٩
  الرقیق

١٠٠%  

الطباطبائي  السید محمد  المجاھد  شیماء یاس خضیر. م  ٢٠
  اثره العلمي والجھادي 

١٠٠%  

الشاعر ابو المحاسن ودوره   فاطمة عبد الجلیل یاسر. م.م  ٢١
السیاسي في العراق إلى عام 

١٩٢٦  

١٠٠%  

العالقات الثقافیة المصریة   فاطمة فالح جاسم. د  ٢٢
  ١٩٧٠-١٩٥٦التونسیة 

١٠٠%  

قف العامة من سیاسات امو  احمد عبد الكاظم لجالج. د  ٢٣
  االقصاء في االندلس

١٠٠%  

حكمة المرأة في ادارة ازمات   حنان عباس خیر هللا. د  ٢٤
الحروب دراسة تحلیلیة في مواقف 

  السیدة زینب

١٠٠%  

اثر المنبر الحسیني في تجسید   حنان عباس خیر هللا. د  ٢٥
الخطیب عبد ( الثورة الحسینیة

  )الزھراء الكعبي أنموذجا

١٠٠%  

التربیة والبناء التربوي عند االمام   حنان عباس خیر هللا. د  ٢٦
  )ع(علي

٩٠% 

التربیة والبناء التربوي عند االمام   میادة سالم علي. م  ٢٧
  )ع(علي

٩٠% 

الوسائل االحترازیة وأثرھا في منع   حسین علي عبد الحسین. د  ٢٨
  الفساد االداري في صدر االسالم

٩٠% 

مساعي عبد الحلیم خدام تجاه   صالح جعیول جویعد. د  ٢٩
  الصراع العربي االسرائیلي 

٩٠% 



مساعي عبد الحلیم خدام تجاه   ید عبد الحسینرؤى وح  ٣٠
  الصراع العربي االسرائیلي

١٠٠%  

التشابھ بین اھل الكتاب والمسلمین   احمد عبد الكاظم لجالج. د  ٣١
  االنحرافات العقائدیة انموذجا

١٠٠%  

الختان ومراسیمھ في الدولتین   احمد عبد الكاظم .د.م  ٣٢
  العباسیة والفاطمیة 

١٠٠% 

بیان الدلیل على بطالن روایة   الي علي بدر س.د.م.ا  ٣٣
  )ع(ازواج سكینة بنت الحسین 

١٠٠% 

ظاھرة البكاء عند االمام زین   نرجس كریم خضیر .د  ٣٤
  )ع(العابدین 

١٠٠% 

  نرجس كریم خضیر. د.م  ٣٥
  میادة سالم علي.م.م

 %١٠٠  الدور القیادي للسیدة زینب

 ١٨٣٠عام الثورة البلجیكیة ل  نرجس كریم خضیر.د.م  ٣٦
  االسباب والنتائج 

٩٠% 

اثر الشعائر الحسینیة في نشر فكر   حیدر عبد الجلیل .د  ٣٧
  اھل البیت في القارة االفریقیة 

٩٠% 

واقع االسرة المسلمة في المانیا   حیدر عبد الجلیل.د  ٣٨
بین اثبات الھویة واشكالیة 

  االندماج 

٩٠% 

ام السجاد بعد الدور االعالمي لالم  فاطمة فالح جاسم. د  ٣٩
  واقعة الطف 

٩٠% 

موقف اسبانیا من منظمة حلف   احمد صبري شاكر.د  ٤٠
  ١٩٨٦- ١٩٧٥شمال االطلسي 

١٠٠% 

  صالح جعیول .د.ا  ٤١
  فاطمة عبدالجلیل.د

  

ریمون اده ودوره السیاسي في 
  ١٩٧٥-١٩١٣لبنان 

١٠٠% 

االمام زین العابدین ودوره العلمي   شیماء یاس خضیر .م  ٤٢
  الرسالة المحمدیة في احیاء 

١٠٠% 

اضواء على السید ابراھیم المجاب   میادة سالم علي .م  ٤٣
  واالوالده 

١٠٠% 

  میادة سالم علي.م  ٤٤
  شیماء یاس خضیر 

موقف المرجعیة الدینیة العلیا من .م
االحداث السیاسیة في كربالء 

١٩٢٠-١٩٠٠  

١٠٠% 

- ١٩١١الشیخ عجمي السعدون   عماد جاسم حسن.د  ٤٥
١٩١٨  

١٠٠% 

الیات تطویر العمل البرلماني في   عماد جاسم حسن.د  ٤٦
  الدول  العربیة

٩٠% 



اثر االرھاب على االوضاع   عماد جاسم حسن.د  ٤٧
االقتصادیة في العراق وانعكاساتھ 
  االجتماعیة االسباب والمعالجات 

١٠٠% 

دور المرأة في الحیاة السیاسیة في  محسن راشد طریم.د.ا  ٤٨
 ھـ٦٥٦-٢٤٧العصر العباسي 

  

رائد حمود عبد .د.م.ا  ٤٩
 الحسین

جھود النساء في االوقاف 
 االسالمیة في العصر العباسي

  

مساھمات النساء في االوقاف  مرتضى جلیل جعیالن.د.م.ا  ٥٠
 االسالمیة في العصر العباسي

  

   المصادرات في العصر البویھي مرتضى جلیل جعیالن.د.م.ا  ٥١
        
        
        

 


