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   الثانياملوسم الثقايف   

 

 -للندوات اإللكرتونية التي عقدتها األمانة العامة الحتاد املؤرخني العرب 
  بغداد

   24/3/2022 - 17/6/2021للمدة   

     

ر ت ةرالمحاض  رالتأري    خرالبلدرعنوانرالمحاض 

 أ.د. كمال شكيب حماد 1
النزاع اللبناني اإلسرائيلي حول ترسيم الحدود 

 رية والقانون البحري الدوليالبح
 17/06/2021 الجمهورية اللبنانية

 د. طه الجوهري 2
الدور السياسي واالقتصادي لميناء القصير على 

 البحر منذ بداية العصر العثماني
 24/06/2021 جمهورية مصر العربية

 د. كريم الطيبي  3
األدب الموسوعي في التراث اإلسالمي: أدب أبي 

 أنموذجاحيان التوحيدي 
 01/07/2021 المملكة المغربية

 د. حاتم الصديق محمد أحمد 4

الثورات الدينية في الوطن العربي وأثرها 

السياسي قراءة من منظور تاريخي )الثورة 

 المهدية في السودان أنموذجا(

 08/07/2021 جمهورية السودان
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5 
د. عائشة مرشود حميد 

 الحربي

ه على مجلس الصلح األيوبي المملوكي وانعكاس

هجرية /  652 - 650حرب صور الصليبي 

 ميالدية١٢٥٤ - ١٢٥٢

المملكة العربية 

 السعودية
15/07/2021 

 29/07/2021 جمهورية العراق  النقود في صدر اإلسالم أ.د. ناهض عبد الرزاق دفتر 6

 05/08/2021 جمهورية تشاد الموجز في التاريخ السياسي التشادي المعاصر د. إبراهيم برمة أحمد 7

 القاضي قرقوش بين الحقيقة واالفتراء د. أحمد الزبيدي 8
اإلمارات العربية 

 المتحدة
12/08/2021 

 أ.د. مٔويد حميدي جاسم 9

سيرة اإلمام الحسين عليه السالم من خالل كتاب 

هـ الموسوم أنساب 279البالذري المتوفى سنة 

 األشراف

 19/08/2021 جمهورية العراق 

 ن رضوان محمودد. حس 10
النشاط التجاري في مدينة بست منذ عصر 

 الصفاريين حتى نهاية العصر الغزنوي

جمهورية مصر  

 العربية
26/08/2021 

 02/09/2021 الجمهورية اللبنانية الدولة السربدارية والمشرق اإلسالمي أ.د. طارق أحمد شمس 11

 مسلمينعلوم األوائل عند العرب وال د. ميسون مزكي العنزي 12
المملكة العربية 

 السعودية
09/09/2021 

 البروفسور الجياللي شقرون 13

إيالة الجزائر ودورها في أهمية البحر األبيض 

المتوسط خالل القرن الثامن عشر وبداية القرن 

 التاسع عشر

 16/09/2021 الجمهورية الجزائرية 
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 أ.د. نوري عبد الحميد العاني 14
لية واستثمارها كتبها رسالة موارد الدولة الما

 نصير الدين الطوسي
 23/09/2021 جمهورية العراق 

 د. إسالم إسماعيل أبو زيد 15
دور سالطين المماليك البحرية في الحياة الثقافية 

 م1382-1250هـ/ 784-648في مدينة القدس 
 30/09/2021 جمهورية مصر العربية

16 
أ.م.د. علي عفيفي علي 

 غازي
 07/10/2021 قطر كتابات الرحالة الغربيينالشعر البدوي في 

 أ.د. صالح زهر الدين 17
الشرق األوسط في المشروع األمريكي الصيهيوني 

 )مشروع برنامج برناد لوليس أنموذجا(
 14/10/2021 الجمهورية اللبنانية

 د. إبراهيم رجب محمود 18
الحياة الثقافية في صعيد مصر منذ الفتح اإلسالمي 

 لدولة اإلخشيديةوحتى نهاية ا
 21/10/2021 جمهورية مصر العربية

 كتب الرحالت مصدًرا تاريخيًا ابن فضالن أنموذجا د. خضر عيد السرحان 19
المملكة األردنية 

 الهاشمية
28/10/2021 

 أ. هبة محمد حافظ 20
مراحل تعريب مصر )منذ الفتح حتى نهاية القرن 

 الرابع الهجري(
 04/11/2021 جمهورية مصر العربية

21 
الدكتور عبد الرحيم عبد 

 الجبار الجنابي

دور عرب عمان في محاربة البرتغاليين وطردهم 

من المدن والموانئ التي احتلوها على الساحل 

 م1650 -م 1624العماني من 

 11/11/2021 جمهورية العراق 
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 د. أحمد حمدي أبو ضيف زيد 22

سيرة مارجري كمب ومضة في معرفة الطب 

النفسي بإنجلترا العصور الوسطى من خالل 

 التحليل التاريخي

 18/11/2021 جمهورية مصر العربية

23 
أ.م.د. نجات عبد الحميد 

 الشيخ

صفحة من تاريخ أفغانستان  -محمد موسى شفيق 

 المعاصر
 25/11/2021 جمهورية مصر العربية

24 
يز حسين أ.د. حسين عبد العز

 شافعي

نماذج لألربطة بمكة المكرمة حتى نهاية العصر 

 المملوكي 

المملكة العربية 

 السعودية
02/12/2021 

 الحكم الرشيد والتنمية المستدامة أ.د. إيدير غنيات 25

الجامعة اإلسالمية 

بمنيسوتا الواليات 

المتحدة األمريكية فرع 

 السنغال

09/12/2021 

 جملد. إكرام البشير ال  26
دور الدعاة الصوفية في نشر اإلسالم والثقافة 

 اإلسالمية بالقارة اإلفريقية
 16/12/2021 الجمهورية الليبية

 أ.د. حسام الدين الحزوري 27
صفحات من تاريخ حمص في العصر العباسي 

 األول

المملكة العربية 

 السعودية
23/12/2021 
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 د. دعاء فتحي الشريف 28

في األندلس منذ الفتنة ظاهرة العنف االجتماعي 

القرطبية وحتى نهاية عصر دويالت الطوائف من 

خالل النوازل وكتب الفتاوى الفقهية )القرن 

 الخامس الهجري / الحادي عشر الميالدي(

 30/12/2021 جمهورية مصر العربية

 06/01/2021 الجمهورية التونسية تطور العلوم في العصر الفاطمي د. محمد الناصر صديقي 29

30 
أ.د.أحمد عبد الدايم محمد 

 حسين

الكنيسة المصرية األرثوذكسية فى اتحاد جنوب 

/ أسباب النشأة وصعوبات  ١٩٥٨-١٩٤٩إفريقيا 

 الممارسة

 13/01/2022 جمهورية مصر العربية

 د. محمد علي فداوي 31

جنائز الحكام والسالطين في إيران وتركيا والهند 

ة منتقاة من في العصر اإلسالمي في ضوء مجموع

 المنمنمات والمصادر التاريخية

 20/01/2022 جمهورية مصر العربية

 د. بدرية بنت محمد النبهاني 32
السياسة الخارجية العُمانية ودورها في ترسيخ 

 السالم
 27/01/2022 سلطنة عمان

 د. عيسى حسين دشتي  33
المقاومة السلمية ودورها في بلورة ثورة 

 1920 - 1918العشرين 
 03/02/2022 دولة الكويت
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 10/02/2022 جمهورية مصر العربية الهجرة والتهجير بمصر خالل العصر الفاطمي د. إبراهيم رجب محمود 34

 د. بوراس محمد 35
التشريعات العقارية وتفكيك القبائل في الجزائر 

 خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر
 17/02/2022 الجمهورية الجزائرية

 24/02/2022 الجمهورية الفرنسية إشكالية السلم األهلي العربي أ.د. فؤاد نهرا 36

 03/03/2022 جمهورية العراق  سيرة اإلمام موسى الكاظم عليه السالم  أ.م.د. ناصر حسين القريشي 37

 د. عيسى حسين دشتي 38

دور الشيخ مبارك الصباح في دعم البريطانيين 

وأثره )السياسي  خالل الحرب العالمية األولى

واالقتصادي واالجتماعي( على األوضاع الداخلية 

 في الكويت

 10/03/2022 دولة الكويت

39 
د.عائشة مرشود حميد 

 الحربي

التقارب السياسي بين الصليبيين ومسلمي دمشق 

هـ / 544 - 534أثناء حكم معين الدين أنر لها 

 م1149 - 1140

المملكة العربية 

 السعودية
17/03/2022 

 24/03/2022 الجمهورية اللبنانية اإلمارة التنوخية _ إمارة الغرب في لبنان أ.د. طارق أحمد شمس 40

 31/03/2022 سلطنة عمان تأريخ عمان عبر العصور أ.م.د. سليّم بن محمد الهنائي 41
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