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 :البحوث المنشورة في المجالت العلمية العراقية

 السنة العدد مكان صدورها اسم المجلة عنوان البحث ت

-1766نشاط قطر المالحي  1
1914 

 2011 2 جامعة ذي قار كلية التربية

موقف السويد من الحرب  2
-1939العالمية الثانية 

1945 

ابحاث 
البصرة 

 االنسانيات

 2011 2 جامعة البصرة

 العالقات البحرينية العراقية 3
1971 -1981 

الخليج 
عدد –العربي 
خاص 

 بالمؤتمر 

مركز دراسات 
-العربيالخليج 

 جامعة البصرة

عدد 
 خاص

2010 

نشأة الدولة الحديثة في  4
 1975-1971البحرين 

الخليج 
عدد -العربي
 خاص

مركز دراسات 
 -الخليج العربي

عدد 
 خاص

2012 

 العالقات البحرينية الكويتية 5
1971-1981 

مجلة 
دراسات 

 ميسان

–كلية التربية 
 جامعة ميسان

عدد 
 خاص 

2011 

البحرية تجارة الكويت  6
1779-1859 

مجلة كلية 
التربية 

 االساسية

 2014 18 جامعة بابل

موقف سعيد المفتي من  7
 1955حلف بغداد 

مجلة كلية 
التربية للعلوم 

 االنسانية 

 2016 1 جامعة ذي قار

هجرة العوائل النجدية الى  8
سوق الشيوخ االسباب 

 والنتائج

مجلة كلية 
التربية للعلوم 

 االنسانية 

 2015 3 البصرةجامعة 

مرقد االمام الحسين في  9
 والمسؤولينكتابات الرحالة 

 االجانب

مجلة تراث 
 كربالء

مركز تراث 
 كربالء

 2016 

الشيخ عجمي السعدون  10
 الصراع والنضال 

مجلة ابحاث 
 ميسان

 2017  جامعة ميسان

تطور التعليم في البحرين  11
1917-1981 

مجلة الفنون 
واالدب 
وعلوم 

االنسانيات 
 واالجتماع 

كلية االمارات 
–للدراسات 

 الشارقة 

5 2016 

الغزو الوهابي لمرقد االمام  12
الحسين )ع(في كتابات 

الرحالة والمسؤولين 
 االجانب 

مجلة تراث 
 كربالء

مركز تراث 
 كربالء

1 2017 



مدينة القرنة في كتابات  13
 الرحالة االجانب

تراث مجلة 
 البصرة

مركز تراث 
 البصرة

2 2018 

الموقف العربي من االزمة  14
الكويتية عام –العراقية 

1961 

مجلة كلية 
التربية للعلوم 

 االنسانية 

كلية التربية 
 للعلوم االنسانية 

 8مجلد 
 4العدد 

 1كانون 
 2018عام 

ازمتي زحلة والصواريخ  15
وموقف  1980-1981

 جريدة القبس منها

التنمية مجلة 
 المستدامة

 2020  بغداد

نشاط محمد سلمان حسن  16
السياسي خالل المدة 

1928-1958 

مجلة التنمية 
 المستدامة

 2020  بغداد

سامراء في كتابات الرحالة  17
 األجانب 

مجلة تراث 
 سامراء 

مركز تراث 
 سامراء

 2020 1العدد

سياسة التحديث الزراعي  18
 1977-1965في الكويت 

جلة كلية 
التربية للعلوم 

 اإلنسانية 

كلية التربية 
للعلوم اإلنسانية 
 /جامعة ذي قار

 2020 4العدد

 

 البحوث المنشورة في المجالت العلمية خارج العراق

 السنة العدد مكان صدورها اسم المجلة عنوان البحث ت

 نشاط البحرين المالحي 1
1783-1914 

مركز الوثائق  الوثيقة 
مملكة -التاريخية
 البحرين

50 2006 

التحديث السياسي  2
واالقتصادي في البحرين 

1971-1981 

مركز الوثائق  الوثيقة
مملكة -التاريخية
 البحرين

59 2011 

العالقات البحرينية  3
 االماراتية 

مركز الوثائق  الوثيقة
مملكة -التاريخية
 البحرين

64 2013 

تطور التعليم في البحرين  4
1971-1981 

الفنون 
واالدب 
وعلوم 

 االنسانيات 

مركز نشريات 
االمارات -دبي

 العربية المتحدة

4 2016 

نشاط االرسالية االمريكية  5
-1892العربية في البحرين 

1939 

مجلة الفنون 
واالدب 
وعلوم 

االنسانيات 
 واالجتماع 

كلية االمارات 
–للدراسات 

 الشارقة 

11 2017 

االرهاب على اوضاع  اثر 6
في العراق وانعكاساته 

االقتصادية واالجتماعية 
 االسباب والمعالجات

مركز لندن  مجلة بحوث
 للدراسات

18 2018 



اليات تطوير العمل  7
العراق –البرلماني العربي 

 انموذجا 2005بعد 

جامعة الدول  تونس
 العربية

 2017 

تصاعد نشاط البحرين  8
 المالحي والتجاري خالل

 عهد الشيخ عيسى بن علي

 2014 65 البحرين مجلة الوثيقة 
 

النشاط العسكري  9
للمعارضة االسالمية 

-1980الشيعية العراقية 
1987 

مجلة الفنون 
واالدب 
وعلوم 

االنسانيات 
 واالجتماع 

كلية االمارات 
–للدراسات 

 الشارقة 

 2019ايلول  42

االوضاع السياسية في سوق  10
الرحالة  الشيوخ كما وصفها

 والمسؤولين االجانب

كانون األول  42 سلطنة عمان دورية كان
2018 

احوال البحرين العامة  11
ومؤثراتها في النشاط 

 المالحي

 2011 60 البحرين الوثيقة

موقف الكويت من اندالع  12
الحرب االهلية اللبنانية 

1975-1977 

مجلة الفنون 
واالدب 
وعلوم 

االنسانيات 
 واالجتماع 

كلية االمارات 
 للعلوم التربوية 

45 2019 

دور الشيخ سعد العبدهللا  13
الصباح في المجلس 

التأسيسي ولجنة اعداد 
 1963-1962الدستور 

مجلة الفنون 
واالدب 
وعلوم 

االنسانيات 
 واالجتماع 

كلية االمارات 
 للعلوم التربوية 

44 2019 

اثر فيروس كورونا على  14
 االقتصاد العراقي 

  2020اب  35 مركز لندن  بحوث مجلة

الدور السياسي للمساجد  15
والحسينيات في انتفاضة 

 1963خرداد حزيران 

مركز كامبرج  مجلة كامبرج
 للبحوث

2 2020 

موقف جريدة الرأي العام  16
الكويتية من الحرب العراقية 

 1988-1980اإليرانية 

مجلة 
 كامبردج

مركز كامبريدج 
 للبحوث العلمية

9 2021 

الحرب العراقية اإليرانية  17
وانعكاساتها على العالقات 

-1980الكويتية السورية 
1988 

مجلة 
 كامبردج

مركز كامبريدج 
 للبحوث العلمية

9 2021 

 

 البحوث المقبولة للنشر



 مكان صدورها اسم المجلة عنوان البحث ت

سوق الشيوخ خالل االحتالل  1
 1918-1914البريطاني 

 دراسات في التاريخ
 واالثار

 جامعة بغداد–كلية االداب 

المراقد والمزارات الدينية  2
 في سوق الشيوخ

دراسات في التاريخ 
 واالثار

 جامعة بغداد–كلية االداب 

التعليم في مناقشات المجلس  3
الوطني االتحادي االماراتي 

1972-1981 

مجلة كلية التربية للعلوم 
 االنسانية 

 جامعة ذي قار

عسيران من موقف عادل  4
 1958االنتفاضة اللبنانية 

مجلة كلية التربية للعلوم 
 االنسانية/ذي قار

 كلية التربية للعلوم االنسانية

5    

6    

 

 :في الماجستير والدكتوراه لجان المناقشة

 الكلية والجامعة تاريخ المناقشة عنوان الرسالة ت

الموقف السعودي من الحرب االهلية  1
 1982-1975اللبنانية 

كلية التربية للعلوم االنسانية  13/6/2013
 جامعة ذي قار–

الهيكل الوظيفي –وزارة المعارف  2
وتطور مؤسسات العمل التخصصي 

1958-1968 

 جامعة القادسية-كلية التربية 8/12/2013

الواقع الصحي في لواء الناصرية  3
1958-1968 

كلية التربية للعلوم االنسانية  2/2014
 جامعة ذي قار–

الدور االيراني في منظمة البلدان  4
 1980-196المصدرة للنفط اوبك

كلية التربية للعلوم االنسانية  31/3/2014
 جامعة ذي قار–

-1921الواقع التعليمي في لواء المنتفك  5
1958 

كلية التربية للعلوم االنسانية  13/4/2014
 جامعة ذي قار–

االمارات العربية تطور التعليم في دولة  6
 1991-1971المتحدة 

كلية التربية للعلوم االنسانية  27/5/2014
 جامعة ذي قار–

النشاطات الصحية االجنبية البريطانية  7
 1951-1904واالمريكية في الكويت 

كلية التربية للعلوم االنسانية  6/8/2014
 جامعة البصرة–

سياسة العراق تجاه العمل الفدائي  8
 1973-1965الفلسطيني

 جامعة ذي قار-كلية االداب 19/10/2014

المؤسسة العسكرية في المملكة العربية  9
 1953-1932السعودية 

كلية التربية للعلوم االنسانية  13/11/2014
 جامعة ذي قار–

-1958العالقات العراقية اليوغسالفية  10
1980 

كلية التربية للعلوم االنسانية  26/11/2014
 قارجامعة ذي –

-1760مصر في عهد علي بك الكبير  11
1773 

 جامعة ذي قار-كلية االداب 2/3/2015

الموقف المصري من العالقات اللبنانية  12
 1975-1965الفلسطينية 

كلية التربية للعلوم االنسانية  5/3/2015
 جامعة ذي قار–



االرمن والحياة االجتماعية واالقتصادية  13
 فوي في ايران خالل العهد الص

 جامعة القادسية-كلية التربية 14/6/2015

 1926-1919اعالن دولة لبنان الكبير  14
 للطالب جهاد بادع

كلية التربية للعلوم االنسانية  6/8/2015
 جامعة ذي قار–

السيد علي كمال الدين الغريفي ودوره  15
-1907في الحركة الوطنية البحرينية 

1974 

 البصرة جامعة–كلية االداب  16/9/2015

كلية التربية للعلوم االنسانية  22/9/2015 الموقف السوري من القضية الفلسطينية  16
 جامعة ذي قار–

موقف االمام الخميني من العالقات  17
 االيرانية االسرائيلية والقضية الفلسطينية 

كلية التربية للعلوم االنسانية  1/10/2015
 جامعة البصرة–

صراع االحزاب  الحركة الطالبية في 18
 1963-1948السياسية العراقية 

 جامعة ذي قار-كلية االداب 29/10/2015

وزارة الشؤون االجتماعية العراقية  19
1958-1968 

 جامعة القادسية-كلية التربية 10/3/2016

العالقات السياسية المصرية التونسية  20
لطالبة الدكتوراه فاطمة  1956-1970

 فالح

 جامعة ذي قار-الدابكلية ا 29/5/2016

 1981-1979ازمة الرهائن في ايران  21
 لطالبة الدكتوراه زينب صبري

كلية التربية للعلوم االنسانية  14/7/2016
 جامعة البصرة–

مانع سعيد العتيبة ودوره االقتصادي  22
 والفكري في دولة االمارات 

 جامعة المثنى–كلية التربية  22/9/2016

ودوره السياسي في لبنان حميد فرنجيه  23
 الطالة ضمياء رشك  -1907-1981

 جامعة ذي قار–كلية التربية  26/9/2016

معمر القذافي ودوره في سياسة ليبيا  24
الطالبة هاجر -1986الداخلية حتى عام

 خضير محمد

 جامعة كربالء-كلية التربية 13/2/2017

-1958العالقات الفرنسية االيرانية  25
 الطالبة صفاء جليل – 1981

 جامعة ذي قار–كلية التربية  28/2/2017

-1961المجلس التأسيسي الكويتي  26
 الطالبة دعاء علي سرحان– 1963

-كلية التربية لعلوم االنسانية 10/4/2017
 جامعة البصرة

احمد جبريل سيرته ودوره العسكري  27
ونشاطه السياسي في القضية الفلسطينية 

 للطالبة فرات عادل 1982حتى عام 

 جامعة ذي قار–كلية االداب  12/9/2017

-1921تاريخ الشرطة في لواء المنتفك  28
 للطالبة حميدة مكي فرهود 1958

 جامعة ذي قار–كلية التربية  19/9/2017

التعليم وتطور مؤسساته في لواء  29
للطالب محمد  1958-1921الديوانية 

 عبدالكريم 

 جامعة القادسية–كلية التربية  12/10/2017

-1962اوضاع الجزائر االقتصادية  30
 للطالبة هدير ريحان ناصر 1978

 جامعة ذي قار–كلية التربية  16/11/2017

 جامعة ذي قار-كلية التربية 28/2/2018التنوع الطائفي واثره في الحياة السياسية  31



 1975-1943اللبنانية 

تجاه العراق  االستراتيجية االمريكية 32
-1990على اثر احتالل دولة الكويت 

2003 

 جامعة البصرة-كلية االداب  25/3/2018

-1964منظمة التحرير الفلسطينية  33
1971 

 كلية التربية /جامعة واسط 9/5/2018

التطورات السياسية في العراق خالل  34
-1842عهد الوالي محمد نجيب باشا 

1849 

 /جامعة ذي قار كلية االداب 13/6/2018

 2000-1976جيش لبنان الجنوبي  35
 للطالب حسين زغير عيدان 

 جامعة ذي قار–كلية التربية  6/9/2018

-1954حركة انصار السالم في العراق  36
 للطالب على برزان  1963

 جامعة ذي قار–كلية التربية  11/9/2018

-1952العالقات المصرية العمانية  37
 منذر نعمان مشعان  للطالب 1970

 جامعة القادسية–كلية التربية  17/9/2018

االوضاع الثقافية في لواء البصرة  38
 للطالب وعد  1921-1939

 جامعة ذي قار–كلية التربية  8/11/2018

اسرة الزياني ودورها في تاريخ  39
البحرين حتى القرن العشرين للطالب 

 ياسر ماضي 

 جامعة ذي قار–كلية االداب  2/12/2018

سوق الشيوخ في اواخر العهد العثماني  40
1869-1915 

 للطالب نوار مجيد ناصر

 جامعة ذي قار-كلية االداب 21/1/2019

فؤاد بطرس ودوره السياسي في لبنان  41
1917-1982  

 لطالب مرتضى خلف حسين

 جامعة ذي قار-كلية التربية 31/1/2019

-1921التطورات السياسية في الكويت  42
1939  

 للطالب محمد خلف حسن

 جامعة ذي قار-كلية التربية 29/4/2019

لواء المنتفك في اواخر العهد العثماني  43
 للطالب حيدر شهيد  1869-1915

 جامعة البصرة–كلية التربية  19/6/2019

من التطورات السياسية في  موقف ايران 44
للطالب احمد  1991-1979افغانستان 

 جميل

 جامعة ذي قار–كلية التربية  24/6/2019

تطور المؤسسة العسكرية السورية  45
1970-2000  

 جامعة بابل–كلية التربية  25/6/2019

االسس الفكرية واالنشطة االجنماعية  46
-1928لجماعة االخوان المسلمين 

1966   
اطروحة دكتوراه للطالب كتاب غالي 

 جبار

 كلية التربية/جامعة واسط 29/8/2019

 كلية التربية/جامعة ذي قار 10/9/2019القضية الكردية في العالقات العراقية  47



للطالب بدر  1968-1921االيرانية 
 عيسى موات

 1898حكم القواسم في لنجة حتى عام  48
 للطالبة زينب عبدالكاظم 

 كلية التربية /جامعة المثنى 30/10/2019

السياسية السورية االردنية العالقات  49
 لطالب سالم كريم  1979-1994

 كلية التربية/جامعة ذي قار 14/11/2019

 كلية التربية/جامعة البصرة 20/2/2020 1958-1921الحرس الملكي العراقي  50

موقف االتحاد السوفيتي تجاه السياسة  51
 1958-1943اللبنانية 

 كلية االداب/جامعة ذي قار 8/3/2020

المؤسسة العسكرية في الجمهورية  52
– 1961-1958العربية المتحدة

اطروحة دكتوراه للباحث عبدالناصر 
 ناصر حميدي

 جامعة القادسية–كلية التربية  4/6/2020

-1921االقليات الدينية في لواء العمارة  53
 علي حميديللطالب سليم  1958

 جامعة ذي قار-كلية التربية 6/4/2020

-1939الحركة الثقافية في لواء البصرة  54
1958 

 كلية التربية /جامعة ذي قار 15/7/2020

انضمام ليبيا الى منظمة أوبك واثره  55
-1962أوضاعها االقتصادية على 

 للطالبة افراح مهدي صالح  1980

 قار كلية التربية /جامعة ذي 22/10/2020

موقف المملكة العربية ىالسعودية من  56
 1988-1980الحرب العراقية اإليرانية 
 للطالبة نورة هاشم فرحان

 كلية االداب/جامعة ذي قار 26/10/2020

األثر الفكري لسيد قطب على التيارات  57
والحركات اإلسالمية المعاصرة في 

 1981-1951المشرق العربي 
 كاطع نخيلطالبة الدكتوراه اشواق 

 كلية االداب /جامعة ذي قار 22/11/2020

 الياس الهراوي ودوره السياسي في لبنان  58
 للطالبة نهاد بهلول كاظم 

كلية التربية اإلنسانية/جامعة  6/12/20209
 ذي قار

التطورات السياسية الداخلية في  59
-1978الجمهورية العربية اليمنية 

 للطالب ازر عبدالحليم  1990

كلية التربية اإلنسانية /جامعة  3/12/2020
 بابل

الشيخ صباح األحمد الصباح ودوره  60
 1991-1930السياسي في الكويت 
 للطالبة فاطمة جبارة

جامعة ذي قار/كلية التربية  14/1/2021
 للعلوم اإلنسانية

مصطفى شمران ودوره السياسي  61
للطالب  1981والعسكري حتى عام 

 خالد ثامر

جامعة ذي قار/كلية التربية  25/2/2021
 للعلوم اإلنسانية

-1869الحركة األدبية في لواء المنتفق 62
 للطالب حيدر عبدالخضر 1935

جامعة ذي قار/كلية التربية  4/3/2021
 للعلوم اإلنسانية 

-1979العالقات الجزائرية الليبية  63
 عادل عبدهللاللطالب  1992

التربية جامعة ذي قار/كلية  12/4/2021
 للعلوم اإلنسانية



النشاط التجاري لمدينة بوشهر خالل  64
للطالبة  1925-1796العهد القاجاري

 زهراء حسن هماله

جامعة ذي قار /كلية التربية  24/5/2021
 للعلوم اإلنسانية

محمد علي فروغي واثره في السياسة  65
 الطالبة سارة  1942اإليرانية حتى عام 

 االداب /جامعة ذي قاركلية  25/5/2021

 1970-1967مجلس االمة الكويتي  66
دراسة في الفصل التشريعي الثاني 

 للطالبة شهالء عبدالرضا 

 كلية االداب /جامعة البصرة 2/6/2021

-1982قوة درع الجزيرة الخليجية  67
 لطالبة مروى ميثم محمد 2005

كلية التربية للعلوم اإلنسانية  3/6/2021
 ر/جامعة ذي قا

عالقات جمهورية اليمن ىالديمقراطية  68
-1967الشعبية باالتحاد السوفيتي 

 أطروحة شروق سعود– 1986

كلية التربية للعلوم اإلنسانية  29/7/2021
 /جامعة البصرة

سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه  69
للطالب علي  1983-1976االرجنتين 

 سامي

اإلنسانية كلية التربية للعلوم  31/8/2021
 /جامعة ذي قار

األقليات الدينية في ايران خالل العهد  70
القاجاري دراسة في نشاطها االجتماعي 

للطالبة  1925-1796واالقتصادي 
 الدكتوراه اقبال عبد إبراهيم 

جامعة  –كلية التربية  5/9/2021
 القادسية 

 سوريا ومصر  71
دراسة في تاريخ العالقات السياسية 

للطالب حسن مخور  1990-2000
 باني

كلية التربية اإلنسانية /جامعة  24/10/2021
 ذي قار

الميجر كاليف كير كباتريك دالي ودوره  72
-1918السياسي في العراق والبحرين 

 للطالبة اشواق شفيق عباس 1926

كلية التربية للعلوم  21/11/2021
 اإلنسانية/جامعة كربالء

    

 

 عليهارسائل الماجستير المشرف 

 عنوان الرسالة  ت

 للطالبة سمر داخل وهيب سعيد المفتي سيرته ودوره السياسي في االردن 1

للطالبة رجاء عجيل 1981-1972المجلس الوطني االتحادي االماراتي وسياسته الداخلية  2
 جفات

واالقتصادية  االمنيةواالداريةدراسة في اوضاعها  1968-1921نقرة السلمان  3
 للطالب عبدهللا خيرهللا مسير   واالجتماعية

 للطالبة سولين جبار حسين 1981-1948موقف البحرين من القضايا العربية  4

 للطالبة خنساء خيري  1989-1905عادل عسيران ودوره السياسي في لبنان 5

 السياسية للطالب ميثم مجيداحوالها دراسة في  1965-1950الكويت  6

 للطالب تحسين شناوة 1978-1965في الكويت االقتصادي التحديث  7

 للطالب مرتضى صافي 1991-1930سعد العبدهللا الصباح ودوره السياسي في الكويت  8



 للطالب احمد كاظم  دراسة في احوالها السياسية 1978-1965الكويت  9

 للطالب عبدالرحيم سالم 2003-1980 الشيعية العراقيةاالسالمية رضة انشاط المع  10

 للطالب كريم عبود  1991-1972موقف جريدة القبس من القضايا العربية  11

للطالبة فنر  1989-1928ودوره الفكري والسياسي في العراق حسن سلمان محمد  12
 محمد جريح

راضي  للطالب اباذر 1979-1962الدور السياسي للمساجد والحسينيات في ايران  13
 كريدي

 للطالب وليد خالد 1991-1961الكويتية السورية السياسية  العالقات  14

 للطالب كريم جخيور 1990-1958سياسة الكويت تجاه العراق  15

للطالب  1990-1973موقف جريدة الرأي العام الكويتية من قضايا المشرق العربي  16
 كرار جودة 

 علي عبيدللطالب هشام  1971-1925ين تطور الصناعة النفطية في البحر 17

 للطالبة مروة شاكر 1993-1973موقف األردن من قضايا المشرق العربي  18

للطالب مؤيد  2015-1934عبد الكريم االرياني ودوره السياسي في الجمهورية اليمنية  19
 خليوي

للطالب حسين  1958-1921تطور النشاط اإلعالمي في العراق خالل العهد الملكي  20
 محمد جواد 

للطالبة نهلة  1990-1982موقف صحيفة البالد السعودية من القضايا العربية والدولية  21
 حميد

 

 المؤتمرات العلمية المشارك فيها

 لبحث المشاركعنوان ا تاريخ المؤتمر المؤتمر والجامعة التي عقد فيها ت

جامعة -مركز دراسات الخليج العربي 1
 البصرة 

13-
14/4/2010 

 العالقات العراقية البحرينية 

–كلية التربية –المؤتمر العلمي االول  2
 جامعة ميسان

1-
2/12/2010 

 العالقات البحرينية الكويتية

كلية التربية –المؤتمر العلمي االول  3
 جامعة البصرة–للبنات 

16-
17/11/2011 

هجرة العوائل النجدية الى 
 سوق الشيوخ

كلية التربية للعلوم -المؤتمر العلمي الثالث 4
 جامعة بابل –االنسانية 

18-
19/4/2012 

الشيخ عجمي السعدون 
 الصراع والنضال

كلية –المؤتمر العلمي الدولي الخامس  5
 جامعة بابل–التربية االساسية 

 تجارة الكويت البحرية  13-14/2012

كلية التربية –المؤتمر العلمي الرابع  6
 بلجامعة با–للعلوم االنسانية 

24-
25/4/2013 

التقارب الروسي االيراني 
اسبابه  199202003

 ومبرراته

كلية التربية –المؤتمر العلمي االول  7
 جامعة ذي قار–للعلوم االنسانية 

سوق الشيوخ خالل  3-4/4/2013
 ل البريطانياالحتال

مؤتمر االمام الحسين العلمي الدولي  8
 جامعة البصرة-الثالث

دور المنبر الحسيني في  5-6/3/2014
 االصالح 

المنبر الحسيني ودوره في  13/11/2014مؤتمر التراث الفكري لالمام الحسين  9



مؤسسة شهيد -)ع(السنوي الثالث
 المحراب بالتعاون مع جامعة واسط

 االسالميةالتوعية 

مؤتمر تيار –البعد الثقافي للمنبر الحسيني  10
 االصالح بالتعاون مع جامعة ذي قار

المنبر الحسيني ودوره  3/5/2015
 االصالحي

اوضاع مدينة سوق الشيوخ  15/4/2015 مؤتمر بيت الحكمة 11
 خالل االحتالل البريطاني

كلية –المؤتمر العلمي الدولي االول  12
النجف –سانية الجامعة الدراسات االن

 االشرف

19-
20/4/2016 

 المنبر الحسيني واالصالح

التعليم والمعلم اساس بناء  19/5/2016 مؤتمر مركز التنمية للدراسات والتدريب 13
التجربة –الدولة والمجتمع 
 اليابانية انموذجا

مؤتمر مؤسسة الوالية الثقافية بالتعاون  14
 جامعة ذي قار–مع كلية االداب 

20-
21/4/2016 

ازدواجية االرهاب والتكفير 
 في العقيدة الوهابية

مؤتمر التراث الفكري لالمام الحسين  15
 جامعة واسط–)ع(الرابع 

اهداف ثورة االمام  7/11/2015
 الحسين)ع(

مؤتمر تطور النظام البرلماني  17
والدستوري العربي دراسة تاريخية 

 سياسية قانونية 

16-
17/5/2017 

تطوير العمل اليات 
 البرلماني العربي

التجارب الدستورية العربية )اقيم في  18
 تونس(

4-
5/10/2017 

 تونس

اليات تطوير العمل 
البرلماني العربي التجربة 

 2005العراقية بعد 
 انموذجا

مؤتمر التراث العراقي االيراني المشترك   19
 ...كربالء انموذجا

21-
22/4/2017 

اوضاع الزوار االيرانيين 
القادمين الى كربالء في 
 كتابات الرحالة االجانب 

مؤتمر الخطاب الثقافي والحضاري  20
وابعاده المستقبلية في مواجهة الفكر 

 التكفيري

29-
30/3/2017 

االرهاب والتكفير في 
العقيدة الوهابية 

 ..الممارسات والمعالجات

التداعيات االقتصادية واالجتماعية  21
لالرهاب في ظل التحوالت الدولية 

 واالقليمية

16-
18/4/2018 

 االردن

اثر االرهاب على االوضاع 
االقتصادية في العراق 
 وانعكاساته االجتماعية 

 المؤتمر العالمي الرابع لالبداع والتميز  22
 مؤسسة الفكرة  

15-16 
/10/2018 

 دبي 

بناء الدولة  دور التعليم في
والمجتمع ..التعليم في 

 اليابان انوذجا 

-15 مؤتمر الزكاة والتنمية  23
17/10/2019 

 

-6مركز لندن  مؤتمر تداعيات فيروس كورونا 24
8/6/2020 

اثر فيروس كورونا على 
 االقتصاد العراقي

اضاءات فكرية للتعامل مع فيروس  25
 ورؤى مستقبلية كورونا المستجد 

 مركز لندن
وشبكة ابابيل 

ووزارة الصحة 

البعد التاريخي لوباء 
 كورونا



-10الجزائرية 
22/3/2020 

ليم األساسي بين عد االجتماعية للتاالبعا 26
 النظرية والتطبيق 

مركز لندن 
بالتعاون مع 

ة ذي قار عجام
18-
19/9/2021 

ليم أساسا في عكيف يكون الت
 عبناء الدولة والمجتم

 

 ارك بهاالندوات العلمية المش

 عنوان البحث تاريخها عنوان الندوة  ت

اهداف ثورة االمام  30/11/2011 فلسفة ثورة االمام الحسين ع 1
 الحسين ع

المراقد والمزارات الدينية في ذي  2
 قارالقسم االول

المراقد الدينية في  3/11/2011
 سوق الشيوخ

المراقد والمزارات الدينية في ذي  3
 القسم الثاني–قار 

المزارات الدينية في  26/2/2013
 سوق الشيوخ

بالحسين بقي االسالم وبدمه  4
 الشريف انتصر

المنبر الحسيني ودوره  16/11/2014
 في التوعية االسالمية

دور المرجعية الديني في الحفاظ  5
-على وحدة العراق والدفاع عنه

 الحشد الشعبي انموذجا

الحشد الشعبي في  5/5/2015
 العالميةالصحافة 

فلسفة الثورة الحسينة  12/2/2012 اربعينية االمام الحسين ع 6
 واهدافها

الفقيه الثائر واالديب الشاعر السيد  7
 محمد سعيد الحبوبي

دور السيد الحبوبي في  18/5/2015
تحشيد المجاهدين ضد 

 االحتالل البريطاني

عند الفكر التربوي  19/11/2015 ندوة عن االمام الحسين ع 8
 االمام الحسين ع

كيفية الحفاظ على  29/1/2016 ندوة حول سامراء 9
 تراث سامراء 

االثر الفكري والسياسي لالمام  10
 الصادق ع

االمام الصادق كما  12/4/2016
 راءه الغرب

  22/3/2017 جودة التعليم في الجامعات العراقية  11

 

 والشهادات الحاصل عليها المشارك فيها  الدورات

 الجامعة السنة اسم الدورة او الشهادة ت



 البصرة 2001 كفاءة اللغة االنكليزية 1

 ذي قار 2005 طرائق التدريس 2

 ذي قار 2008 كفاءة الحاسوب 3

 ذي قار 2016 بناء القدرات القيادية وجودة االدارة  4

 48 2016-2005 الشهادات التقديرية 5

وحدة التأهيل /جامعة  2018 تطوير مهارات التسويق والمبيعات  6
 ذي قار

مركز التطوير  2016 بناء القدرات القيادية وجودة االدارة  7
 والتعليم المستمر

مركز التطوير  2017 دورة اللغة العربية  8
 والتعليم المستمر

 

 الكتب المؤلفة

 اإلنجاز والنشر عنوان الكتاب ت

 2017بيروت  والمعاصردراسات في تاريخ مدينة سوق الشيوخ الحديث  1

 2017دار عدنان  1981-1971العالقات البحرينية الخليجية  2

-1892نشاط االرسالية االمريكية العربية في البحرين  3
1939 

 2018البحرين 

 2020البحرين  رحلتي الى البحرين 4

 قيد الطبع سجل الوثائق البحرينية 5

 قيد اإلنجاز موسوعة الصابئة الحضارية 6

 قيد النشر موسوعة االنتفاضة الشعبانية في ذي قار 7

 

 والعليا المواد الدراسية التي قمت بتدريسها في الدراسة االولية

 المرحلة المادة    ت

 الثالثة تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر 1

 الرابعة تاريخ ايران وتركيا الحديث والمعاصر 2

 الثالثة تاريخ العراق المعاصر 3

 االولى تاريخ العصور االوربية الوسطى 4

 الثانية الديمقراطية والحريات العامة 5

 االولى اسس التربية  6

 الثالثة قسم الجغرافيا-تاريخ الوطن العربي المعاصر 7

 الرابعة تطبيقات  8

 الماجستير–الدراسات العليا  تاريخ الخليج العربي المعاصر 9

 الدكتوراه-الدراسات العليا  قضايا خليجية معاصر 10

 

 



 

 

 24/8/2022كتب الشكر الحاصل عليها حتى تاريخ 

 العدد  الجهة الصادر عنها كتاب الشكر   ت

 6  وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1

 75 رئيس الجامعة 2

 98   عميد الكلية  3

 2   رئيس مجلس المحافظة 4

 1 األمانة العامة للجامعة العربية 5

 

 

 

 

 قمت بتقيمها الرسائل واالطاريح التي

 الكلية والجامعة عنوان الرسالة او االطروحة ت

 ذي قار–التربية  1958-1921الواقع الصحي في لواء المنتفك  1

 ذي قار –التربية  العالقات المصرية االردنية 2

 ذي قار –االداب  1971وصفي التل ودوره السياسي في االردن حتى عام  3

علي محمود الشيخ علي حياته ودوره في تاريخ العراق  4
 1968-1901المعاصر 

 القادسية-التربية 

 ذي قار–االداب  1979-1956العالقات المصرية المغربية  5

الشيخ مرتضى مطهري دراسة في دوره الثقافي  6
 1979-1920واالجتماعي والسياسي 

 البصرة-االداب 

 ذي قار -االداب 1958-1921القضاء في لواء المنتفق  7

 البصرة-التربية للبنات 1995-1972قطر في عهد خليفة بن حمد ال ثاني  8

 ذي قار–االداب  1958-1948االوضاع السياسية في الضفة الغربية  9

 واسط–التربية  1906-1806تجارة الرقيق في عمان وشرق افريقيا  10

حتى عام  محمد محمود باشا ودوره السياسي في مصر 11
1941 

 ذي قار–االداب 

 ذي قار–االداب   1957-1951الحزب الشيوعي االردني  12

 ذي قار–االداب  1991-1948الوجود الفلسطيني في الكويت  13

 التربية البصرة 1969-1917ليفي اشكول ودوره السياسي  14

-1820وراء اللؤلؤ في الساحل العماني  صناعة الغوص  15
1929 

 المثنى–التربية 

عبدهللا يعقوب بشارة دراسة في سيرته ودوره السياسي  16
1936-1991 

 البصرة–االداب 



عادلة عبدالقادربيك ودورها في األمور العامة في  17
 1924-1859السليمانية

 البصرة–التربية 

دراسة 1978-1948الحزب الشيوعي اإلسرائيلي  18
 تاريخية

 البصرة–التربية 

 االداب /ذي قار  1982-1975الجبهوي في لبنان تجربة العمل  19

-1389الدولة العثمانية في عهد السلطان بايزيد األول  20
1402  

 االداب /ذي قار

  

 1/6/2016البحوث التي قمت بتقيمها حتى تاريخ 

 عنوان البحث   ت

 1958-1908االحزاب السياسية العلنية في لواء الحلة في نصف قرن  1

 مدينة النجف االشرف احمد الصافيمن اعالم  2

 1972-1969دور كيسنجر من التقارب االمريكي الصيني  3

 محتواها واهميتها لتاريخ البصرة الحديث–مخطوطة زبدة التواريخ  4

 االوضاع الصحية في امارة الكويت قبل بدء االنشطة الصحية االجنبية 5

 1921-1869التعليم في لواء المنتفك  6

 بلدان المغرب العربي انموذجا–نواب المنتفك من القضايا العربية موقف  7

 المنتفق في ضوء مصادر تاريخ الكويت 8

 تطور الحركة الوطنية البورمية 9

 1939-1885بورما خالل السيطرة البريطانية  10

 العالقات السورية االردنية في ضل صراع القوى العظمى 11

 لواء البصرة خالل عهد الملك فيصل االولالتجربة الديمقراطية في  12

 تطورات القضية الصحراوية 13

 تطور المؤسسة العسكرية في عهد الملك عبدالعزيز بن سعود 14

 التطورات السياسية في مملكة الفرنجة 15

 1973-1964السياسة السعودية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية  16
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