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 الموسم الثقافي األول

 -بغداد  -للندوات اإللكترونية التي عقدتها األمانة العامة التحاد المؤرخين العرب 

 م1/4/8281 – 82/6/8282 للمدة
 التأريخ البلد عنوان المحاضرة المحاضر ت

 82/60/8686 جمهورية العراق العلم في الحضارة العربية اإلسالمية  العزاوي أ.د. عبد الرحمن 1

 82/60/8686 جمهورية العراق مربون كما عرفتهم  أ.د. محمد كامل الربيعي 8

 68/60/8686 جمهورية العراق الصيدلة في التراث  أ.د. نبيلة عبد المنعم داود 3

 60/60/8686 جمهورية العراق كيف تعامل المسلمون مع األوبئة في الحضارة اإلسالمية  أ.د. خليل الزركاني 4

 أ.د. سهيلة مزبان حسن 0
 183الخوارج أنموذجا  -حركات المعارضة في الموصل 

 هـ 840 -
 60/60/8686 جمهورية العراق

0 
أ.د. نوري عبد الحميد  

 العاني

الوثائق والمخطوطات العثمانية مصدر التأريخ العربي 

 الحديث 
 62/60/8686 جمهورية العراق

0 
د. جمال عبد األمير 

 صبري التميمي
 18/60/8686 جمهورية العراق األمراض والكوارث ودور المجتمع العراقي في معالجتها 

2 
أ.د. صباح إبراهيم 

 الشيخلي

األمراض واألوبئة في العراق وآثارها من خالل المصادر 

 الطاعون أنموذجا  -اإلسالمية 
 14/60/8686 جمهورية العراق
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 أ.د. حسن فاضل زعين 2

اإلجراءات الصحية والطرق الوقائية التي اتخذتها الدولة 

العربية اإلسالمية تجاه األمراض واألوبئة حتى سنة 

 هـ 131

 10/60/8686 جمهورية العراق

 أ.د. إسراء حسن زعين 16
األسس  -التربية والتعليم عبر العصور اإلسالمية 

 والمتغيرات 
 12/60/8686 جمهورية العراق

11 
د. هيفاء صالح صالح 

 الصاعدي

األوبئة واألمراض في العصرين األيوبي والمملوكي في 

 مصر والشام 

المملكة العربية 

 السعودية
81/60/8686 

18 
محمد جاسم أ.د. 

 المشهداني
 83/60/8686 جمهورية العراق مناهج المؤرخين المسلمين في كتابة التأريخ 

 أ.د. كمال شكيب حماد 13

دراسة  –الحرب العادلة في التاريخ القديم والمعاصر 

نظرة األديان السماوية لها وكيفية استغاللها  –نقدية 

 سياسيا 

الجمهورية 

 اللبنانية
80/60/8686 

14 
أ.د. أحمد علي إبراهيم 

 الفالحي

أثر اللغة العربية في  –التواصل الحضاري بين الشعوب 

 اللغات العالمية 
 82/60/8686 جمهورية العراق

 62/62/8686 دولة فلسطين عوامل نهضة األمم والحضارات   أ.د. غسان الوشاح  10

 13/62/8686 جمهورية العراق األمراض واألوبئة في العصر العثماني  أ.م.د. عصام كاظم الفيلي 10

10 
أ.د. حسام الدين عباس 

 الحزوري

دراسة مقارنة بين الرواية العربية  –معركة مرج دابق 

 والرواية العثمانية 

المملكة العربية 

 السعودية
10/62/8686 

  1208 – 1236جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر  أ.د. محمد لحسن لزغيدي 12
جمهورية 

 الجزائر
86/62/8686 
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 أ.د. حسن فاضل زعين 12
التعايش السلمي والتسامح الديني بين المسلمين 

 والنصارى من خالل كتاب الديارات للشابشتي 
 83/62/8686 جمهورية العراق

86 
د. إسماعيل حامد 

 إسماعيل علي

دور القبائل العربية في نشر العروبة واإلسالم في حوض 

 النيل األوسط 

جمهورية مصر 

 العربية
80/62/8686 

81 
أ.د. عبد الرحمن حسين 

 علي العزاوي

سيرة اإلمام الحسين )عليه السالم واستشهاده في العاشر 

 من شهر محرم الحرام
 36/62/8686 جمهورية العراق

88 
أ.د. غزوان محمود 

 الزهيري غناوي

األمير الوصي عبد اإلله وأهم األحداث التي وقعت خالل 

وصايته خالل العهد الملكي في العراق.. )معلومات تنشر 

 ألول مرة(

الواليات المتحدة 

 األمريكية
63/62/8686 

83 
أ.د.عبد الرحمن علي 

 الحجي
 60/62/8686 مملكة إسبانيا انتشار اإلسالم في األندلس

84 
عبد المنعم أ.د. إبراهيم 

 سالمة أبو العال

الحافظ ابن سنجر الجرجاني نزيل مصر .. شيخا لطالب 

 العلم المغاربة واألندلسيين في القرن الثالث الهجري

جمهورية مصر 

 العربية
16/62/8686 

 د. عبد الرحمن قدوري 80
الدور الحضاري للمغاربة بغرب إفريقيا خالل العصر 

 الوسيط

جمهورية 

 الجزائر
13/62/8686 

 موضوع جدلية الوحدة والتفكك في الوطن العربي أ.د. فؤاد نهرا 80
الجمهورية 

 الفرنسية
10/62/8686 

80 
د. دعاء فتحي عوض 

 الشريف

إشكالية النظام الجبائي في األندلس وأثره على الحياة 

 العامة في عصري الخالفة ودويالت الطوائف

جمهورية مصر 

 العربية
86/62/8686 
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 84/62/8686 جمهورية العراق بابل وأثرها في التاريخ القديم أ.د. أحمد لفتة محسن 82

82 
أ.د. إبراهيم بن عطية الله 

 السلمي

االهتمام بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة منذ الربع 

 الثاني للقرن العشرين الميالدي وإلى اليوم

المملكة العربية 

 السعودية
80/62/8686 

36 
مرشود حميد د.عائشة 

 الحربي

مجلس عكا الصليبي وانعكاسه على الصراع اإلسالمي 

 م1142هجري/043الصليبي 

المملكة العربية 

 السعودية
61/16/8686 

31 
أ.د. سالم بن عبد الله 

 الخلف
 هـ832 - 108العالقة بين األمراء والوزراء في األندلس 

المملكة العربية 

 السعودية
64/16/8686 

38 
البزاز / د. جمال 

 جمهورية العراق

سيرة اإلمام العباس ابن اإلمام علي بن أبي طالب )عليهما 

 السالم( واستشهاده في واقعة الطف في كربالء 
 62/16/8686 جمهورية العراق

 د. أحمد صالح المصري 33

آل األنصاري اليماني في بالط إمارة بهوبال: أنموذج 

القرن التاسع  لجهود علماء اليمن في بالد الهند خالل

 عشر.

الجمهورية 

 اليمنية
11/16/8686 

34 
أ.د. صباح إبراهيم 

 الشيخلي
 10/16/8686 جمهورية العراق صناعة النسيج في الحواضر العراقية في العصر العباسي 

 أ.د علي محمد فريد 30
التواريخ المحلية لمدينة الموصل حتى نهاية القرن السابع 

 -والمنهج قراءة في المحتوى -الهجري 

المملكة العربية 

 السعودية
12/16/8686 

30 
أ.د. حسين عبدالعزيز 

 حسين شافعي
 أهمية الوثائق في العصر الحديث أنموذجا  

المملكة العربية 

 السعودية
88/16/8686 
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30 
د. بدرية بنت محمد 

 النبهاني

جوهرة مسقط حكاية سفينة من التاريخ البحري العماني 

 المعاصر
 80/16/8686 سلطنة عمان

 عالقة تيمورلنك برجال الدين الصوفية أ.د. طارق أحمد شمس 32
الجمهورية 

 اللبنانية
82/16/8686 

32 
د. ميسون مزكي فردوس  

 العنزي
 المرأة في الجوف

المملكة العربية 

 السعودية
61/11/8686 

46 
أ.م.د. علي عفيفي علي 

 غازي
 60/11/8686 دولة قطر العشرينالشرق األوسط في الفكر الغربي في القرن 

 التاريخ بين التفسير والفهم "قراءة منهجية" د. علي حسن النجعي 41
المملكة العربية 

 السعودية
62/11/8686 

 أ.د. حسن فاضل زعين 48
القيم العلمية والتربوية بين األستاذ والتلميذ من خالل كتب 

 التربية والتعليم للعلماء المسلمين
 18/11/8686 جمهورية العراق

 10/11/8686 المملكة المغربية المصادر التاريخية األندلسية المفقودة أ.د. عبد السالم الجعماطي 43

 د.ايدير غنيات 44
تطبيقات النظريات الكبرى في العالقات الدولية على 

 عملية التحليل السياسي.
 12/11/8686 السنغال

 أ.د.ماجد مشير غائب 40
المدن المنسية ضمن حدود محافظة واسط الحالية دراسة 

 تاريخية للمواقع األثرية 
 88/11/8686 جمهورية العراق

40 
أ.د. إسالم إسماعيل أبو 

 زيد

األندلسيون بين التدين والتحرر من الفتح حتى نهاية 

 عصر الموحدين

جمهورية مصر 

 العربية
80/11/8686 
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 العمارة اإلسالمية فى ليبيا خصوصية د. عبد العزيز الفضالي 40
الجمهورية 

 الليبية
82/11/8686 

 1210-1210دور قبائل الحجاز في مواجهة العثمانيين  د. سامية الجابري 42
المملكة العربية 

 السعودية
63/18/8686 

 أ.م.د.ماهر جبار الخليلي 42
قراءة  -دور األدب والفن في عصر النهضة األوروبية 

 تأريخية 
 60/18/8686 العراقجمهورية 

 د. سميرة مالكي 06
أدب الرحالت الحجازية الجزائرية في القرن  -أدب الرحلة 

 الثامن عشر الميالدي أنموذجا

جمهورية 

 الجزائر
16/18/8686 

01 
د. أحمد حمدي أبو ضيف 

 زيد

ماري الفرنسية ومنهجها في كتابة التاريخ اإلنجليزي 

 زمن الملك هنري الثاني

 جمهورية مصر

 العربية
13/18/8686 

 10/18/8686 جمهورية العراق التاريخ حقيبة العلوم أ.د. طارق نافع الحمداني 08

 86/18/8686 جمهورية العراق 1233-1281قيام الدولة العراقية الحديثة  أ.د. عبد المجيد كامل 03

04 
د. عبد الحميد جمال 

 الفراني

فلسطين خالل الصناعات الغذائية وعادات األطعمة في 

 هـ428-138العصر العباسي 
 84/18/8686 دولة فلسطين

00 
أ.م.د. عبد العزيز خضير 

 عباس الجاسم

الحياة العلمية في بغداد في القرن السادس الهجري الثاني 

 عشر الميالدي 
 80/18/8686 جمهورية العراق

00 
د. إسماعيل حامد 

 إسماعيل علي

تدوين تاريخ ممالك التراث الشفاهي .. وأهميته في 

 أفريقيا جنوب الصحراء

جمهورية مصر 

 العربية
31/18/8686 

00 
أ.د. طه حسين عوض 

 هديل

صالت اليمن السياسية والعلمية بالمشرق اإلسالمي خالل 

 القرنين السابع والثامن الهجريين

الجمهورية 

 اليمنية
63/61/8681 
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02 
د. زينب ناجي محمود عبد 

 الرحيم المنسي

اللجوء السياسي لألندلس اللجوء األوروبي ظاهرة 

 أنموذجا

جمهورية مصر 

 العربية
60/61/8681 

 أ.د. مٔويد حميدي جاسم 02
التعايش السلمي مع ٔاهل الذمة في ظل الدولة العربية 

 اإلسالمية
 16/61/8681 جمهورية العراق

 د. إكرام البشير الجمل  06
واألدوار التي قامت أهم األربطة بالمغرب األدنى )ليبيا( 

 بها من الفتح اإلسالمي حتى العصر الحديث

الجمهورية 

 الليبية
14/61/8681 

01 
 -د. رضا هادي عباس 

 جمهورية العراق
 10/61/8681 جمهورية العراق في التراث الموريسكي

 النهضة األوروبية بين بايزيد األول وتيمورلنك  أ.د. طارق أحمد شمس 08
الجمهورية 

 اللبنانية
81/61/8681 

03 

( د. إسالم إسماعيل عبد 1

 الفتاح أبو زيد 

( د. طه حسين 8

 الجوهري

 ( محطات مهمة من حياة شيخ المؤرخين األندلسيين 1

 لمن -( شيخ المؤرخين األندلسيين عبد الرحمن الحجي 8

 ال يعرفه

جمهورية مصر 

 العربية
84/61/8681 

04 
أ.د. مها أسعد عبد الحميد 

 الراويطه 
 82/61/8681 جمهورية العراق عوامل ازدهار الحياة الفكرية في عصر الدولة العباسية

 معركة حطين في بعديها الوحدوي واإلستراتيجي أ.د. صالح زهر الدين  00
الجمهورية 

 اللبنانية
31/61/8681 

 أ.د. كمال شكيب حماد 00
الحراك الجيوبولتيك الروسي والتركي في أوراسيا 

 والشرق األوسط

الجمهورية 

 اللبنانية
64/68/8681 
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 الحملة الفرنسية في منظور الجبرتي أخطارها وأبعادها أحمد زياد موسى الزبيدي   00
اإلمارات العربية 

 المتحدة
60/68/8681 

02 
أ.د. حيزومة شاكر رشيد 

 الشيخلي
 11/68/8681 جمهورية العراق قواعد تحقيق المخطوطات

02 
عبد الدايم محمد أ.د. أحمد 

 حسين

زيارة الملك جورج السادس التحاد جنوب إفريقيا سنة 

 )قراءة وثائقية فى أبعادها السياسية واألمنية( 1240

جمهورية مصر 

 العربية
14/68/8681 

 د. طه حسين الجوهري 06
التضامن العربي واإلسالمي في مواجهة الحملة الفرنسية 

 بقيادة الشيخ الجيالني

مصر جمهورية 

 العربية
12/68/8681 

 أ.د. فاطمة العدام 01
الملک األمازيغي يوبا الثاني: بين ناري الوفاء للعهد 

 الموريطاني والمواالة لروما
 81/68/8681 المملكة المغربية

 د. عبير فهد المهيلب 08
سياسة التجوير المملوكية وأثرها في ازدهار التجارة في 

 الحجاز 

المملكة العربية 

 السعودية
80/68/8681 

03 
د. عمرو محمد أبو الفتوح 

 محمد

إستراتيجية بني مرين في النهوض بالتعليم في بالد 

 المغرب

جمهورية مصر 

 العربية
82/68/8681 

04 
أ.م.د. نجات عبد الحميد 

 الشيخ

المؤرخ األفغاني عبد الحي حبيبي وكتابه تاريخ مختصر 

 أفغانستان

جمهورية مصر 

 العربية
64/63/8681 

00 
 خضر عيد السرحاند.

 أسماء جاد الله خصاونةد.

ا تاريخي ا رواية الدار الكبيرة للكاتب  كتب األدب مصدر 

 محمد ديب أنموذجا

المملكة األردنية 

 الهاشمية
60/63/8681 
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 د. بوراس محمد 00
الفالحون الجزائريون وثورة التحرير الكبرى في الجزائر 

1204-1208 

جمهورية 

 الجزائر
11/63/8681 

00 
البروفسور الجياللي 

 شقرون
 الدول القطرية المغاربية في السياسة الخارجية األمريكية

جمهورية 

 الجزائر
14/63/8681 

02 
أحمد عبد الوهاب عبد 

 السالم إبراهيم الشرقاوي

المشكلة األرمنية في الدولة العثمانية... حقائقها 

 وتجلياتها العربية المعاصرة

جمهورية مصر 

 العربية
12/63/8681 

 تنمية الثروة الحيوانية في مصر الفاطمية د. إبراهيم رجب محمود 02
جمهورية مصر 

 العربية
81/63/8681 

26 
د. عبد الرحيم عبد الجبار 

 سلمان

السلطان دالي وإسهاماته اإلصالحية في سلطنة دارفور 

 اإلسالمية
 80/63/8681 جمهورية العراق

21 
صالح محروس  أ.م.د.

 محمد محمد
 82/63/8681 الهند التنصير في شرق إفريقيا 

 د. سونيا إميل حلمي 28
تاريخ تطور الموسيقا من العصور المبكرة إلى العصر 

 الحديث

جمهورية مصر 

 العربية
61/64/8681 

 

 

 

 

 


