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جدول الساعة الحرة قسم التاريخ
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اسم االستاذ

العنوان

اليوم

ا.م.د .ابتسام سلمان سعيد

معركة بوزورث فيلد في انكلترا 0841

9102/01/01

م.د .انس يونس

الملك الفرنسي لويس الرابع عشر

9102/01/01

الفن المعماري في المشرق االسالمي
واثره في الحضارة االسالمية
الفكر االخالقي عبر التاريخ

9102/01/98

ا.م.د .بهجة علي محمد
ا.د .عبد الكريم عز الدين
ا.م.د .عماد طارق توفيق

االستيطان في بالد الرافدين خالل االل
الرابع والثالث ق.م
دخول مدينة بابل ضمن التراث العالمي

ا.م .نبراس خليل ابراهيم

4
2

مظاهر الحياة االجتماعية في مصر في
عهد محمدعلي باشا
االديان والطوائ في المجتمع المصري

ا.م .انوار ناصر حسن

01

ا.د .عبد هللا حميد مرزوك
ا.د .حيدر حميد رشيد

الملكة عالية ودورها االجتماعي في
العراق
ثوره  0202في مصر واثرها في ثورة
العشرين
إضاءات في تاريخ العراق المعاصر

6
1

ا.د .كاظم عبد هللا عطيه

ا.م .ايمان عبدهللا حمود

9102/01/30
9102/00/1
9102/00/08
9102/00/90
9102/00/94
9102/09/1
9102/09/09
9102/09/02

00
09

ا.م.د .شيماء فاضل عبد الحميد

03

ا.د .خضر عبد الرضا جاسم

08
01
06
01

م.د نهاد نعمة مجيد

الهبات والهدايا في المنظور االصطالحي
والتاريخي
المساوات والتسامح عند ائمة اهل البيت
(ع)
فاطمة الزهراء عليها السالم انموذجا

9191/0/2

م.د .رشيد احمد المختار

الشورى في معركة االحزاب

9191/0/06

ا.د .بلقيس عيدان لويس

تكريم االسالم للمراة

9191/0/93

ا.م.د .بان علي محمد

تجارة الذهب الصامته في العصر الوسيط

9191/0/31

9102/09/96
9191/0/9

الساعة الحرة  /الفصل الدراسي الثاني
ت
18

اسم االستاذ

عنوان الساعة الحرة

ا.د .قبس ناطق محمد
ناي

19

ا.م.د.مياسة حات

20

م .زهراء فاروق علوان

21

ا.د .سميرة عبد الرزاق

22

م .شعوب كامل نصي

23
24

م.ايسر ابراهيم مير علي

نظريات في سقوط الشاه محمد رضا
بهلوي
مكانة المرأة العربية في العراق في
العصر العباسي
الطوائ في لبنان ودورها
االجتماعي والسياسي
السياسة الداخلية للشاه صفي االول
0689-0692
لمحة تاريخية عن االمازيغية في
الجزائر
تطور التاريخي لمفهوم الدولة

م.د .شيماء محمد حمزة

25
26

ثقافة الوزراء في العصور العباسية
المتاخرة
حقوق المراة في االسالم

ا.د .مها ناجي حسين

27

د .وئام عدنان عباس

احمد بن بله ودوره في استقالل
الجزائر
جهود المراة في العصر الراشدي
واالموي في رواية الحديث

ا.م.د .وئام شاكر غني

التاريخ
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9191/8/06
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