
  جامعة ذي قار
  كلیة التربیة للعلوم االنسانیة

  سم التاریخق
 
 
  
  

  ٢٠١٨-٢٠١٧بحوث تخرج          
  

  اسم التدریسي  اسم الطالب   عنوان البحث   ت
  صالح جعیول.د.ا  سجود لطیف   ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة   ١
حكومة الدفاع الوطني في العراق   ٢

١٩٤١  
  صالح جعیول.د.ا  بلسم جواد

زي الداخلیة سیاسة الملك غا  ٣
١٩٣٩ – ١٩٣٣    

  عبدالرسول شھید.د.ا  میسم عالوي

نوري السعید في كتابات المفكرین   ٤
  العراقیین والعرب

  عبدالرسول شھید.د.ا  علي ناظم 

تطور النظام القضائي في الدولة   ٥
العربیة االسالمیة في العصر 

  العباسي

  رائد حمود .د.ا  مریم مزھر

لیج السیاسة االمریكیة في الخ  ٦
  ١٩٨١-١٩٤٥العربي 

  عماد جاسم حسن.د.ا  فاتن زكي 

   االوضاع االقتصادیة في البحرین  ٧
١٩٧١ -١٩٢٣   

  عماد جاسم حسن.د.ا  عباس حمید

السیاسة الداخلیة للخلیفة المقتدر   ٨
  با العباسي

محسن راشد .د.ا  تغرید نصار
  طریم

) ص(التكامل بین النبي محمد   ٩
   واالمام علي علیھ السالم

مرتضى محسن 
  جوالن

  حسین علي .د.ا

المعاھدات التي عقدھا الرسول   ١٠
  في العھد المدني )ص(

  حسین علي.د.ا  رحاب عباس

الحركة االصالحیة في الصین   ١١
١٨٩٨-١٨٦٠  

ازھار .د.ا  علي خمیس
  عبدالرحمن

-١٨٦٨حركة المیجي في الیابان   ١٢
١٩١١  

ازھار .د.ا  یعرب جبار
  عبدالرحمن

احمد صبري .د.م.ا  ریام عادل   ١٩١٩ساي مؤتمر فر  ١٣
  شاكر

احمد صبري .د.م.ا  فواز شاكر   سباق التسلح في الحرب الباردة  ١٤



  شاكر
دور الفقھاء في فترة السیطرة   ١٥

  ھـ ٦٥٦-٤٤٧السلجوقیة 
  مرتضى جلیل .د.م.ا  سارة محمد

االثار االجتماعیة للسیطرة   ١٦
  ھـ٤٤٧- ٣٣٤البویھیة 

  ضى جلیلمرت.د.م.ا   اطیاف علي

في )ع(اسھامات االمام الصادق   ١٧
  تدوین العلوم ونشرھا 

  سالي علي بدر.د.م.ا  جنان محمد

المفضل بن عمر سیرتھ   ١٨
  واسھاماتھ العلمیة 

  سالي علي بدر.د.م.ا  حنین عباس

ابان بن تغلب سیرتھ ومرویاتھ   ١٩
  التاریخیة

  سالي علي بدر.د.م.ا  احمد ریسان 

نعمان مؤمن محمد بن علي بن ال  ٢٠
  الطاق 

  سالي علي بدر.د.م.ا  احمد صباح 

حوار الدیانات الھجرة إلى الحبشة   ٢١
  اختیارا

  عدنان مالح.د.م.ا  امل محمد

الصراع االموي على والیة العھد   ٢٢
  والخالفة

مروان عطیة .د.م.ا  منال مطشر
  مایع

 سیاسة الخارجیة االمریكیة تجاه  ٢٣
   بریطانیا 

یدر ح.د.م.ا  امجد كریم 
  عبدالجلیل

سیاسة الخارجیة االمریكیة تجاه    ٢٤
  المانیا  

حیدر .د.م.ا  عالء ایدام
  عبدالجلیل

اثر علماء االندلس في الحضارة   ٢٥
  االوربیة 

احمد .د.م.ا  والء مظفر
  عبدالكاظم

االندلس في كتابات الجغرافیین   ٢٦
  العرب

احمد .د.م.ا  مریم خضر
  عبدالكاظم

-١٨٦١ریكیة الحرب االھلیة االم  ٢٧
١٨٦٥  

  زینب جبار.د.م.ا  ارجوان فاھم

  زینب جبار.د.م.ا  حوراء جاسم  جورج واشنطن   ٢٨
دور وزارة یاسین الھاشمي الثانیة   ٢٩

  ١٩٣٦في انتفاظة عشائر الفرات 
  نھلة نعیم.د.م.ا  زھراء كریم

الملك فیصل االول حیاتھ ودوره   ٣٠
  السیاسي في العراق

  نعیمنھلة .د.م.ا  ھدیل ضیف هللا

مدحت باشا ودوره في العراق   ٣١
١٨٧٢-١٨٦٩  

  نھلة نعیم.د.م.ا  ماجد عبدهللا

  فاطمة فالح.د.م.ا  حسین خمیس  ١٨٨١االحتالل الفرنسي لتونس   ٣٢
جمال عبدالناصر ودوره السیاسي   ٣٣

  ١٩٧٠-١٩١٨في مصر 
نجم عبد .د.م.ا  زینب احمد

  طارش



الملك عبدالعزیز ال سعود ودوره   ٣٤
-١٩٠٢السیاسي في السعودیة 

١٩٥٣  

نجم عبد .د.م.ا  رواء عبد
  طارش

التطورات السیاسیة في تونس   ٣٥
١٩٨٧-١٩٥٦  

نجم عبد .د.م.ا  نجالء محمود
  طارش

التطورات السیاسیة في   ٣٦
  ١٩٦٢- ١٩٤٥الجزائر

ھیثم .د.م.ا  ریھام شھید
  عبدالخضر

اجھة الدور االمریكي في مو  ٣٧
الخطر الشیوعي في اوربا 

١٩٥٠-١٩٤٥  

  حنان عباس.د.م  ولید حمید

الموقف الدولي من االزمات   ٣٨
  ١٩٣٩-١٩٣٦الدولیة 

  حنان عباس.د.م  موفق حسین

  نرجس كریم.د.م  رشا قاسم    ١٧٩٨االحتالل الفرنسي لمصر   ٣٩
في بلجیكا  ١٨٣٠ثورة عام   ٤٠

  االسباب والنتائج
  یمنرجس كر.د.م  ایمان مھدي

مترنیخ ودوره السیاسي في اوربا   ٤١
١٨٤٨-١٨٠٩  

  نرجس كریم .د.م  محمد مطشر

  نرجس كریم.د.م  بھاء سعود   روسیا في عھد بطرس االول   ٤٢
دور ابو مسلم الخراساني في   ٤٣

  الدعوة العباسیة 
  صالح غالم.م  زینب مزھر 

العالقات االقتصادیة بین مدینة   ٤٤
  مكة والحیرة قبل االسالم 

  صالح غالم.م  ھاد صبارج

عبدالوھاب الشواف ودوره   ٤٥
  ١٩٥٩القیادي في ثورة الموصل 

  شیماءیاس.م  نجاح جاید

  شیماءیاس.م  ھبة عبداالمیر  ١٩٣٦انقالب بكر صدقي   ٤٦
  شیماءیاس.م  نور قاسم  عبد الكریم قاسم   ٤٧
نوري السعید ودوره السیاسي في   ٤٨

  ١٩٥٨العراق حتى عام 
  ار عبدالحسیناثم.م  محمد علي 

عوامل قیام الثورة الفرنسیة   ٤٩
١٧٨٩  

  اسراء شرشاب.م.م  مرتضى نعیم

المؤتمرات الدولیة التي اعقبت   ٥٠
  ١٨١٥-١٨١٤مؤتمر فیینا 

  اسراء شرشاب.م.م  ھادي جمال 

-١٧٨٩الجمعیة الوطنیة التأسیسة   ٥١
١٧٩١  

  اسراء شرشاب.م.م  عدنان حسین

رتضى م  ١٦٤٨-١٦١٨حرب الثالثین عام   ٥٢
  عبدالرسول 

  ھدى جواد.م.م

  ھدى جواد.م.م  سھى سالمفرنسا في عھد الملك لویس الرابع   ٥٣



  ١٧١٥-١٦٣٨عشر 
مفكرو الثورة الفرنسیة مونتسیكو   ٥٤

  فولتیر روسو 
  ھدى جواد.م.م  نسرین علي 

بطرس االكبر قیصر روسیا   ٥٥
١٧٢٥-١٦٧٢  

  ھدى جواد.م.م  فاطمة جبیر

ي االسباب معركة الجمل دراسة ف  ٥٦
  والنتائج 

  میادة سالم .م  حسن دنیف 

  میادة سالم .م  سما جبار   مدینة البصرة دراسة تاریخیة   ٥٧
االحداث السیاسیة في مصر عام    ٥٨

١٩٦٥   
  فاطمة عبد الجلیل .م  رباب صافي 

  فاطمة عبد الجلیل.م  تبارك عبد الحسین    ١٩٦١ازمة الكویت عام   ٥٩
الزمة الموقف العراقي من ا  ٦٠

    ١٩٦٣المصریة عام 
  فاطمة عبد الجلیل.م  تبارك باسم 

انور السادات و دوره السیاسي في   ٦١
  مصر 

  رؤى وحید .م.م  فاطمة مسلم 

  رؤى وحید.م.م  عذراء رشید   في لبنان  ١٩٥٨انتفاضة عام   ٦٢
الحروب الصلیبیة في العصر   ٦٣

  العباسي 
  افراح رحیم .م.م  طیبة علي 

وین في العصر تطور الدوا  ٦٤
  العباسي 

  افراح رحیم.م.م  منصور جوید 

فھد مؤسس الحزب الشیوعي في   ٦٥
  العراق 

  شیماء یاس  .م  علي اسماعیل 

 


