
( 11/10/0202ولغاية  1/1/0202للفتره من )جدول سيمنارات والحلقات الدراسية   

 قســــــم التاريخ 

اطنشللمنظم الاسم التدريسي  تاريخ االنعقاد  نوع النشاط اسم التشكيل 
 سيمنار او حلقه)

 دراسيه(

 ت عنوان العرض الدراسي والبحثي

8/1/0202  ا.م.د. عماد طارق توفيق 
 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري االستيطان في السهل الرسوبي والسامية في  سيمنار 
,دراسة تاريخيةعصور بالد الرافدين   

1 

11/1/0202  ا.د. خضر عبد الرضا جاسم 
 

 ا.م.د. عماد طارق توفيق

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 حلقة دراسية

ليه الفكر السياسي عند االمام علي بن ابي طالب )ع
 السالم (

 الدور االقتصادي للمعبد خالل عصر االموريين

2 

00/1/0202 نايف ا.م.د. مياسة حاتم   
 م.د. انس يونس عبد

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار

. وظيفة الحاجب في عصر صدر االسالم -  

ةمنظمة ايوكا القبرصي   - 
 

3 

02/1/0212  ا.د. كاظم عبد هللا عطيه 

 
 م.د. انس يونس عبد

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 حلقة دراسية 

الد بابل االثرية في  تاريخ باهمية مدينه  - -
.  الرافدين  

1211 -1291محمية السار  -  

4 

12/0/0202  ا.د. وئام عدنان  عباس 
 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  الشورى في النظام االسالمي حتى نهاية العصر سيمنار 
 االموي

5 

01/0/0202  ا.د. عبد هللا حميد مرزوك 
 م.د. شيماء محمد حمزه

 

خالتربية للبنات/ قسم التاريكلية   سيمنار 
 سيمنار

 جدلية ثورة العشرين

 - دور تركان خاتون السياسي
6 

9/1/0202  ا.م.د. وئام شاكرغني 
 

  ا.م.د. بان علي محمد           

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 حلقة دراسية 

م1910نهاية الحكم الجالئري في العراق عام   
 

التجاري في بالد المغرب من خالل كتاب النشاط 
.  صورة االرض  

7 

11/1/0202  ا.م.د. بان علي محمد 
 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري ى ترحيل االعراب من افريقية  الى المغرب االقص سيمنار 
 في العصر الموحدي

8 

18/1/0202  ا.د. حيدر حميد رشيد 
 

 ا.م.د. بهجة علي محمد

خللبنات/ قسم التاريكلية التربية   سيمنار 
 سيمنار

ولة اختيار الكفاءات الوطنية العراقية في ادارة الد
. العراقية مقاربة تاريخية  

  . نبذة تاريخية عن علماء النبات عند المسلمين

9 

01/1/0202  ا.م.د. ابتسام محمود جواد 
  

 ا.د. عبد هللا حميد مرزوك

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 حلقة دراسية 

. ازمة دارفور واثارها السياسيه واالقتصادية  
 

.  م انقالبأ تموز ثورة 19  

11 



( 11/10/0202ولغاية  1/1/0202للفتره من )جدول سيمنارات والحلقات الدراسية   

 قســــــم التاريخ 

1/9/0202 ا.د. عبد الكريم عز الدين  
 صادق

 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري .  اشكالية مقتل الحالج المتصوف سيمنار   11 

8/9/0202  ا.د. سميرة عبد الرزاق 
 

 م.د. نهاد نعمة مجيد 
 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  
 
 

 سيمنار
 سيمنار

-1102السياسية الداخلية للشاه صفي االول   

 .  1190  
ح المرأة في كتب الصحاح )دراسة تاريخية .صحي

 مسلم انموذجاً(

12 

11/9/0202  ا.د. بلقيس عيدان لويس 

 
 م. نور سعدي عيسى

 

خالتاري كلية التربية للبنات/ قسم  الهبات والهدايا من خالل كتاب الذحائر والتحف سيمنار 
 

.  السياسه التعليمة البريطانية في مصر  

13 

00/9/0202  ا.د. قبس ناطق محمد 
 ا.م. ايمان عبد هللا حمود

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار 

. االرمنية –العالقات التركية   
.العمالة المصرية في الكويت   

 

14 

02/9/0202  ا.م.د. شيماء فاضل 
 

 ا.د. حيدر حميد رشيد 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 حلقة دراسية

ماعية الطفيليون دراسة في تقاليدهم وعاداتهم االجت

. هـ(111 -101في العصر العباسي )  
 كركوك صراع المكونات .

15 

1/1/0202 رشيد احمد المختارم.د.    
 

 م. زهراء فاروق
 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار

.يموارد بيت المال في عهد الخليفة الراشدي الثان  
 

. ياالمير شكيب ارسالن ودوره السياسي والثقاف  

 

16 

11/1/0202  ا.د. مها ناجي  
 

 ا.م.د. ابتسام سلمان
 

خالتاريكلية التربية للبنات/ قسم   سيمنار 
 سيمنار

هواري بو مدين ودوره في الثوره الجزائريه عام 

.1219 
. دور المرأه العراقية في ثورة العشرين  

 

17 

02/1/0202  ا.م. نبراس خليل 
 ا.م. انوار ناصر حسن 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار

 هجرة الشوام الى مصر 
 حميد المطبعي واثره الثقافي في العراق 

18 

01/2/0202  ا.د. خضر عبد الرضا جاسم 
 

 ا.م.د. وئام شاكر غني

 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار

 

 المساوات والتسامح عند االمام علي بن ابي طالب
 )عليه السالم (

لاراء وجوانب من حياة ساسون حسقي  

19 



( 11/10/0202ولغاية  1/1/0202للفتره من )جدول سيمنارات والحلقات الدراسية   

 قســــــم التاريخ 

12/2/0202  ا.م.د. مياسة حاتم نايف 
 

        مير عليابراهيم م. ايسر 
               

 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 حلقة دراسية 

. تاريخ الموصل عند ابن عساكر -  
 

. نظرية المعرفة االنسانية  

21 

1/12/0202  ا.د. كاظم عبد هللا عطيه 
 

 م.د. رشيد احمد مختار 

خللبنات/ قسم التاريكلية التربية   سيمنار 
 سيمنار

 

 دراسة في اختام اسطوانية غير منشوره
. من المتحف العراقي  

. موقف الرسول )ص( من يهود المدينه   

21 

19/12/0202  ا.د. وئام عدنان  عباس   
 
 

 م. ايسرابراهيم مير علي

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 

 سيمنار

 االموي  واثرها في نهاية االنشقاقات في البيت
. الخالفة االموية في بالد الشام  

 
. مفهوم السعادة  

22 

01/12/0202  م.د. انس يونس عبد 

 
.د. وئام عدنان عباسا  

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار  
 حلقة دراسية 

 تانسو جلر
 

. قضايا حاسمة في التاريخ االسالمي  

23 

08/12/0202 محمد ا.د. قبس ناطق   
 

 ا.م.د. بهجة علي محمد
 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار 

. االذرية –العالقات التركية   
 

 مدارس بالد فارس في القرنين السابع والثامن
. الهجري  

24 

9/11/0202 ا.د. عبد الكريم عز الدين  
 صادق

 ا.د. سميره عبد الرزاق 

خالتاريكلية التربية للبنات/ قسم   سيمنار 
 سيمنار

 

سيرة المرحوم االستاذ الدكتور حسين علي 
. الداقوقي  

. دور زها حديد في العمارة العراقية الحديثه  

25 

11/11/0202 حمزهمحمد م.د. شيماء    
 

 م . نور سعدي عيسى
 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
يمنارس  
 

نسائم مشاهير الوزراء السالجقة من خالل كتاب 
. االسحار  

. االرساليات التبشريه في مصر   

26 

18/11/0202  م.د. نهاد نعمة مجيد 
 

 م. زهراء فاروق

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار

دور المكتبات االلكترونية في رفد المعلومة 
 التاريخية )المكتبة الشاملة انموذجاً(

 االسرة الشهابية نسبها ودورها السياسي 

27 



( 11/10/0202ولغاية  1/1/0202للفتره من )جدول سيمنارات والحلقات الدراسية   

 قســــــم التاريخ 

 
01/11/0202  ا. م.د. عماد طارق توفيق 

 
 ا.م.د. شيماء فاضل

 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار

 

ق بناء الدولة وتطورها السياسي في تاريخ العرا
. القديم  

. الهبات والهدايا في المنظور الفقهي والتاريخي   

28 

0/10/0202  ا.د. مها ناجي 
 

 ا.م. انوار ناصر حسن 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 حلقة دراسية 

 

  دور الدبلوماسية العراقية في استقالل تونس
 

ي العالقات العراقية مع دول الجوار  تركيا وايران ف

1218-1211عهد عبد الرحمن عارف   

29 

2/10/0202 سلمان سعيدا.م.د. . ابتسام    
 

 م. شعوب كامل نصيف
 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار

 

 اليزابيث االولى ودورها السياسي في انكلترا
 

.حركة التنصير الفرنسية في الجزائر  

 

31 

11/10/0202  ا.م. نبراس خليل 
 

 ا.م.د. ابتسام محمود جواد
 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار

 

 العالقات السودانية الليبية
 

ودانيةجعفر نميري واثره في الحياة السياسية  الس  

31 

01/10/0202  ا.د. بلقيس عيدان لويس 
 

.م. ايمان عبد هللا حمودا  
 
 

خكلية التربية للبنات/ قسم التاري  سيمنار 
 سيمنار

 

 الغالء واثره على المجتمع المصري خالل العصر
 الفاطمي

الليبية -المصرية العالقات   

32 

 

 


