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بنشاا ت     1974 رب عاا   مااق ق اام اخيااالعهق اخ اامناات تيسه اا   االتحاا  قاا   

 عديدة أهيه : 

 . 1975في جامعة عين شمس/ مصر عام  أقيممؤتمر الماوردي  -1

 . 1976/ قطر /عام في الدوحة أقيمالجزيرة العربية  مؤتمر دراسات شرق -2

 . 1976في القاهرة / مصر / عام  أقيممؤتمر الرازي  -3

 . 1977د عام في بغدا أقيممهرجان تذكاري للمؤرخ البريطاني )توينبي(  -4

 . 1977/ مصر / عام في االسكندرية أقيمضارة العربية مؤتمر تاريخ الح -5

 . 1979في جامعة قاريونس ليبيا / عام  أقيممؤتمر تاريخ االُمة العربية  -6

 . 1981في جامعة كالجري / كندا / عام  أقيممؤتمر العالقات العربية الكندية  -7

فيي  قيمأودان،  ع الوورة المهدية في ال ( عام على اندال100مؤتمر بمناسبة مرور ) -8

 . 1981عام  /الخرطوم / ال ودان

الوقافية فيي المملكية المشاركة في مؤتمر تاريخ األندلس الذي أقامته وزارة الشؤون  -9

 . 1981-11-3 المغربية في

 المشاركة في المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة هيوستن األمريكية.  -10

 . 1981 تر في المملكة المتحدة/ المشاركة في مؤتمر اك -11

 . 1984ندوة الشهيد في التاريخ العربي اإلسالمي/ بغداد عام  -12

 . 1984ندوة المخطوطات والتراث / بغداد /  -13

المشيياركة فييي مييؤتمر الوييروة النرطييية وألرهييا علييى ال ياسيية العربييية المعا ييرة /  -14

 . 1984نيوجرسي / 

 . 1984كادينافيا / ايطاليا/ عام  المشاركة في ندوة الحوار العربي األوربي / -15

 . 1985ندوة األسير في التاريخ العربي اإلسالمي / بغداد /  -16

 .1985ندوة الدول الكبرى والقضية الرل طينية / بغداد /  -17
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ندوة الم تنصرية مدرسة وجامعة )باإلشتراك مع الجامعية الم تنصيرية( / بغيداد  -18

 . 1985/ عام 

)باالشتراك ميع مركيز دراسيات الوحيدة العربيية ندوة تطور الركر العربي القومي  -19

والمجمييع العلمييي العراقييي ومركييز البحييوث والدراسييات العربييية( / بغييداد / عييام 

1985 . 

المشيياركة فييي اإلجتمييا ع الوالييق للتن ييين بييين األمانيية العاميية/ الجامعيية العربييية /  -20

عييام  ات العربييية فييي تييونساالتحيياداإلدارة العاميية لشييؤون اإلعييالم والمن مييات و

1985 . 

المشيياركة فييي المييؤتمر الوالييق للعالقييات العربييية التركييية فييي جامعيية اليرمييوك /  -21

 . 1985االردن / 

المشيياركة فييي نييدوة التحييديات الحضييارية والغييزو والوقييافي لييدول الخلييي  العربييي  -22

 . 1985سلطنة عمان عام 

قافة والعلوم المشاركة في إجتماعات المجلس التنريذي للمن مة العربية للتربية والو -23

 .1985/ تونس / عام 

المشيياركة فييي إجتمييا ع األمانيية العاميية للخلييي  العربييي والجزيييرة العربييية جامعيية  -24

 . 1985 نعاء / الجمهورية العربية اليمنية / عام 

المشاركة في إجتماعات المجلس التنريذي للمن مة العربية للتربية والوقافة والعلوم  -25

 .1985/ تونس / عام 

في جامعة االمام محمد بن سعود / الرياض /  أقيميخ الملك عبد العزيز مؤتمر تار -26

1985 . 

 . 1985ندوة العالقات العالقات العربية التركية في اسطنبول  -27

 . 1986في جامعة عدن  أقيممؤتمر اليمن عبر التاريخ  -28

 . 1994مؤتمر عمان عبر التاريخ، م قط  -29



  3 

 

 . 1997، ندوة ظرار بين الماضي والحاضر ، سلطنة عمان  -30

 .  1997مؤتمر القدس ال نوي االول ، بغداد ،  -31

المييؤتمر العربييي العييام لالحييزام والمن مييات يييير الحكومييية ميين اجيي  التضييامن  -32

 . 1997، القاهرة العربي 

 .  1997ندوة احترال بيوم المؤرخ العربي ، بغداد ،  -33

 . 1998المؤتمر القومي التاسع، بيروت،  -34

 .  1998بغداد ،  مؤتمر القدس ال نوي الواني ، -35

 .  1998الندوة التاسعة ليوم القدس ، بغداد ،  -36

مييع االمييين العييام لالتحيياد عيين اهييم  A.R.Tلقيياء علييى القنيياة الرضييامية فييي عمييان  -37

 .(  1998،  مانع) واهدافه االتحادنشاطات 

الميييؤتمر االول للمؤس ييية العربيييية للدراسيييات والبحيييوث الموسيييوعية ، عميييان ،  -38

1998. 

ستاذ عرفات حجيازي رمييس لجنية تضيامن ابنياء محاف ية الخليي  ، اجتما ع مع اال -39

 .  1998بغداد ، 

 .  1998ندوة موسعة بمناسبة يوم بغداد ، بغداد ،  -40

 .  1998ندوة لتقويم مناه  التاريخ لجامعة القدس المرتوحة ، عمان ،  -41

 .  1998اجتما ع لجنة القدس ، عمان ،  -42

 . 1998اجتما ع لجنة الخلي  ، عمان ،  -43

( لوورة العشرين العراقية ) محاف ة المونيى  78لقة النقاشية بمناسبة الذكرى ) الح -44

 ،1998 ) 

  .  1998احترال بذكرى يوم المؤرخ العربي ، بغداد ،  -45

 . 1999مؤتمر لغر عدن عبر التاريخ، عدن  -46

 .  1999مؤتمر القدس ال نوي الوالق ، بغداد  -47
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 .  1999لحديق ، لبنان ، مؤتمر حول تاريخ طرابلس في العصرين الوسيط وا -48

 .  2000مؤتمر العرم في مواجهة التحديات ، بغداد  -49

 .  2001مؤتمر القدس ال نوي الرابع ، بغداد  -50

 .2001، بغداد  ندوة المواجهة العربية للغزو عبر التاريخ  -51

 م .  2002مؤتمر القدس ال نوي الخامس ، بغداد  -52

 .  م 2002مؤتمر جمعية اآللاريين العرم ، القاهرة  -53

 م .2002مؤتمر ملتقى الحوار العربي الووري الديمقراطي ، دمشن  -54

عدة مؤتمرات للمكتب التنريذي التحاد الميؤريين العيرم فيي بغيداد ،  االتحادعقد  -55

وعميييان ، وابيييو ظبيييي ، وطيييرابلس الغيييرم ، و ييينعاء ، والريييياض ، وم يييقط ، 

 والبحرين وبصورة دورية . 

مييع جمعييية الييدعوة االسييالمية العالمييية  عقييد اتحيياد المييؤريين العييرم بالتعيياون -56

/  10/  29 – 23االسماعيلية ، كمباال ، باال ( عا مة اويندا عن ممؤتمراً في ) ك

  م . 2007

عقييد اتحيياد المييؤريين العييرم بالتعيياون مييع جمعييية الييدعوة االسييالمية العالمييية  -57

 16لميدة مين لاال ( عا مة اويندا بمناسبة المولد النبوي الشريف مبمؤتمراً في ) ك

 .  م  2008/  3/  22 –

 م  2008فتح مكتب ارتباط التحاد المؤريين العرم في دمشن عام  -58

شارك اتحاد المؤريين العرم بوفد في مؤتمر االشيوريات اليذي عقيد فيي بياريس  -59

 م .  2009/ تموز /  17 – 15)              للرترة من            

مؤتمر الدراسات المرتوحية اليذي عقيد فيي شارك اتحاد المؤريين العرم بوفد في  -60

 م ( .  2009/ تموز /  21 – 20ام تردام بهولندا للرترة من ) 

شارك اتحاد المؤريين العرم في النشاط الوقافي الذي أقامه معهد اآللار االلمياني  -61

 م ( .  2009/ تموز /  26 – 24في برلين للرترة من ) 
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وزارة االعيالم فيي الدوحية بدولية قطير  عقد اتحاد المؤريين العرم بالتعياون ميع -62

 م . 2009/  12/  30مؤتمراً عن الشيخ جاسم آل لاني مؤسس دولة قطر في 

ميين عقييد اتحيياد المييؤريين العييرم مييؤتمراً بمناسييبة ذكييرى تحرييير بييي  المقييدس  -63

 م .  2010/  10/  2، في بغداد هـ  583سنة الغزو الصليبي 

   م . 2010النشاط الوقافي في برلين عام شارك اتحاد المؤريين العرم بوفد في  -64

نييدوة دولييية بعنييوان ا اليير الحضييارة العراقييية علييى اتحيياد المييؤريين العييرم عقييد  -65

 . م  2010االن انية عبر العصور ، بغداد 

عقييد اتحيياد المييؤريين العييرم نييدوة تاريخييية وترالييية عيين تيياريخ وتييراث بغييداد  -66

ناسيبة االحتراليية بمشيرو ع بغيداد حضرها عدد من المؤريين العيراقيين والعيرم بم

 م . 2013عا مة الوقافة العربية لعام 

 . م  2017/   4/  27ندوة ا منه  تحقين المخطوطات و يانتها ا في بغداد  -67

 م .  2018/  3/  20مؤتمر ) الحوار والت امح في االسالم ( في بغداد  -68

 م 2018/  4/  19ندوة ) تحقين المخطوطات معوقاته ومعالجاته ( في بغداد  -69

 م  2019/  1/  13ندوة ) مولد الهدى وسيرته العطرة ( في بغداد  -70

ميييؤتمر ) أوجيييه الت يييامح والتعييياون بيييين الم يييلمين والم ييييحيين ييييالل التييياريخ  -71

 م . 2019/  4/ 11اإلسالمي والحديق ( في بغداد 

العامة  الحلقة النقاشية بعنوان ) كتابة الرسام  واالطاريح العلمية ( من قب  االمانة -72

 م . 2019/  12/  19بغداد في   –التحاد المؤريين العرم 

الحلقة النقاشية بعنوان ) المنه  النقدي عند المؤريين الم لمين ( من قبي  االمانية  -73

 م .  2020/  1/  2بغداد في  –العامة التحاد المؤريين العرم 

رها في تدوين تأريخ الحلقة النقاشية بعنوان ) كتب التواريخ المحلية االسالمية وأل -74

بغييداد فييي                             –المييدن اإلسييالمية ( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

 م .  2020/  1/  16
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الحلقة النقاشية بعنوان ) األن ام العربية وألرها فيي تحدييد الهويية العربيية ( مين  -75

 م.1/2020/ 30بغداد في  –قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

الحلقة النقاشية بعنوان ) موارد ابن حجر الع يقالني ومنهجيه فيي مؤلراتيه   ( مين  -76

 م . 2020/  2/  20بغداد في  –قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

نييدوة ) مكانيية العلييم والعلميياء فييي التيياريخ والتييراث اإلسييالمي ( ميين قبيي  االمانيية  -77

 م  2020/  3/  5بغداد في  –لمؤريين العرم العامة التحاد ا

ندوة ) نشأة وتطور التدوين التاريخي عند العرم ( من قب  االمانة العامية التحياد  -78

 م . 2020/  4/  22بغداد في  –المؤريين العرم 

مشاركة لحضور اجتما ع لمناقشة سير العم  في منصة اليدوريات العربيية لل يادة  -79

االميين  –  معيالي االسيتاذ اليدكتور يمي يي حمييدي مدراء تحرير المجالت من قبي

ييوم  Zoomالعام الم اعد في اتحاد الجامعات العربية بياالردن عبير تطيبين زووم 

ال يياعة الحادييية عشيير  ييباحا بتوقييي  األردن ح ييب  2020حزيييران  15االلنييين 

 .  2020/  6/  11( في  294كتابها المرقم ) د .  ع / 

( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد  العربييية اإلسييالمية العلييم فييي الحضييارةنييدوة )  -80

والتي القاها  Zoomعبر تطبين زووم  28/6/2020بغداد في  –المؤريين العرم 

 االستاذ الدكتور عبد الرحمن العزاوي / جمهورية العراق 

 –( مين قبي  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم مربون كميا عيرفتهمندوة )  -81

والتييي القاهييا االسييتاذ الييدكتور  Zoomعبيير تطبييين زووم  29/6/2020بغييداد فييي 

 محمد كام  الربيعي / جمهورية العراق 

 –(  مين قبي  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم الصيدلة فيي التيراثندوة)  -82

والتي ألقتها االستاذ الدكتورة نبيلة  Zoomعبر تطبين زووم  2/7/2020بغداد في 

 مهورية العراق عبد المنعم داود / ج



  7 

 

( مين قبي  االمانية كيف تعام  الم لمون مع األوبئة في الحضارة اإلسيالميةندوة ) -83

 Zoomعبر تطبين زووم  5/7/2020بغداد في  –العامة التحاد المؤريين العرم 

 والتي القاها االستاذ الدكتور يلي  ح ن الزركاني / جمهورية العراق 

( مين  هيـ247 - 123لخيوار  أنموذجيا ا -حركات المعارضة في المو   ندوة ) -84

عبير تطبيين  7/7/2020بغيداد فيي  –قب  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم 

 والتي ألقتها االستاذ الدكتورة سهيلة مزبان ح ن / جمهورية العراق  Zoomزووم 

( مين قبي   الولامن والمخطوطات العومانية مصيدر التيأريخ العربيي الحيديقندوة ) -85

عبير تطبيين زووم  9/7/2020بغداد فيي  –العامة التحاد المؤريين العرم االمانة 

Zoom  والتي القاها االستاذ الدكتور نوري عبد الحميد العاني / جمهورية العراق 

( من قب  االمانة  األمراض والكوارث ودور المجتمع العراقي في معالجتهاندوة ) -86

عبييير تطبيييين زووم  12/7/2020بغيييداد فيييي  –العامييية التحييياد الميييؤريين العيييرم 

Zoom  والتي القاها الدكتور جمال عبد األمير  بري التميمي / جمهورية العراق 

 -األمييراض واألوبئيية فييي العييراق وآلارهييا ميين يييالل المصييادر اإلسييالمية نييدوة ) -87

بغيداد فيي  –( مين قبي  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم  الطاعون أنموذجيا

والتيييي ألقتهيييا االسيييتاذ اليييدكتورة  يييبا   Zoomزووم عبييير تطبيييين  14/7/2020

 الشيخلي / جمهورية العراق 

مشاركة  لحضور اجتما ع دوري لمناقشة سير العم  في منصة الدوريات العربية  -88

 –لل ادة مدراء تحرير المجيالت مين قبي  معيالي االسيتاذ اليدكتور يمي يي حمييدي 

بيياالردن عبيير تطيبيين زووم  االمييين العييام الم يياعد فييي اتحيياد الجامعييات العربييية

Zoom  ال اعة الوانية عشر ظهراً  بتوقي  األردن ح يب  2020/  7/  15بتاريخ

 م .  2020/  7/  13( في  373كتابها المرقم ) د.  ع / 

اإلجيييراءات الصيييحية والطيييرق الوقاميييية التيييي اتخيييذتها الدولييية العربيييية نيييدوة )  -89

( من قب  االمانة العامة التحاد  هـ131اإلسالمية تجاه األمراض واألوبئة حتى سنة 
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والتي القاها  Zoomعبر تطبين زووم  16/7/2020بغداد في  –المؤريين العرم 

 االستاذ الدكتور ح ن زعين / جمهورية العراق 

( مين قبي   األسس والمتغيرات -التربية والتعليم عبر العصور اإلسالمية ندوة )  -90

عبر تطبين زووم  19/7/2020بغداد في  –االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

Zoom  والتي ألقتها االستاذ الدكتورة إسراء ح ن زعين / جمهورية العراق 

(  األوبئة واألمراض في العصرين األيوبي والمملوكي فيي مصير والشيامندوة ) -91

عبيير  21/7/2020بغييداد فييي  –ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

والتيييي ألقتهيييا اليييدكتورة هيرييياء  يييالح  يييال  الصييياعدي /  Zoomتطبيييين زووم 

 المملكة العربية ال عودية

( ميين قبيي  االمانيية العاميية منيياه  المييؤريين الم ييلمين فييي كتابيية التييأريخنييدوة ) -92

 Zoomعبيير تطبييين زووم  23/7/2020بغييداد فييي  –التحيياد المييؤريين العييرم 

االميييين العيييام التحييياد  –والتيييي ألقاهيييا االسيييتاذ اليييدكتور محميييد جاسيييم المشيييهداني 

 المؤريين العرم / جمهورية العراق 

ن ييرة  –دراسيية نقدييية  –نييدوة ) الحييرم العادليية فييي التيياريخ القييديم والمعا يير  -93

األديييان ال ييماوية لهييا وكيرييية اسييتغاللها سياسيييا(  ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد 

والتي ألقاها  Zoomعبر تطبين زووم  26/7/2020بغداد في  –المؤريين العرم 

 االستاذ الدكتور كمال حماد / الجمهورية اللبنانية 

ألر اللغة العربية في اللغات العالمية(  –ندوة )التوا   الحضاري بين الشعوم  -94

عبيير  29/7/2020بغييداد فييي  –ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

ي إبييراهيم الرالحييي / والتييي القاهييا االسييتاذ الييدكتور احمييد عليي Zoomتطبيين زووم 

 جمهورية العراق



  9 

 

نيييدوة )عوامييي  نهضييية األميييم والحضيييارات(  مييين قبييي  االمانييية العامييية التحييياد  -95

والتييي  Zoomعبيير تطبييين زووم  2020/  8/  9بغييداد فييي  –المييؤريين العييرم 

 القاها األستاذ الدكتور ي ان الوشا  / دولة فل طين 

( مين قبي  االمانية العامية التحياد ندوة ) االمراض واالوبئة في العصر العوماني  -96

والتيي  Zoomعبير تطبيين زووم  2020/  8/  13بغيداد فيي  –المؤريين العيرم 

 ألقاها االستاذ الم اعد الدكتور عصام كاظم الريلي / جمهورية العراق 

ندوة ) معركة مر  دابن دراسة مقارنة بين الرواية العربية والرواية العومانية (  -97

عبير   2020/  8/  16بغداد فيي  –عامة التحاد المؤريين العرم من قب  االمانة ال

والتي القاها االستاذ الدكتور ح يام اليدين عبياس الحيزوري /  Zoomتطبين زووم 

 المملكة العربية ال عودية 

مشاركة لحضور اجتما ع الدوري الوالق لمناقشة سير العم  في منصية اليدوريات  -98

ت ميين قبيي  معييالي االسييتاذ الييدكتور يمي ييي العربييية لل ييادة مييدراء تحرييير المجييال

االمين العام الم ياعد فيي اتحياد الجامعيات العربيية بياالردن عبير تطيبين  –حميدي 

في ال ياعة الحاديية عشير  2020/  8/  23وذلك يوم االحد الموافن  Zoomزووم 

 2020/  8/  19( فيي  451د.  ع /  باحاً بتوقيي  األردن ح يب كتابهيا الميرقم ) 

 . م

( مييين قبييي   1962 – 1830نيييدوة )جيييرامم االسيييتعمار الررن يييي فيييي الجزامييير   -99

عبير تطبيين  2020/  8/  20بغيداد فيي  –االمانة العامة التحياد الميؤريين العيرم 

والتييي القاهييا االسييتاذ الييدكتور محمييد لح يين زييييدي / الجمهورييية  Zoomزووم 

 الجزامرية 

م ييلمين والنصييارى ميين يييالل نييدوة ) التعييايس ال ييلمي والت ييامح الييديني بييين ال -100

بغيداد  –كتام الديارات للشابشتي من قب  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم 
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والتييي القاهييا االسييتاذ الييدكتور  Zoomم عبيير تطبييين زووم  2020/  8/  23فييي 

 ح ن فاض  زعين / جمهورية العراق .

ض النيي  األوسيط ندوة ) دور القبام  العربية في نشر العروبة واالسالم في حيو -101

عبر  2020/  8/  27بغداد في  –( من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

والتيييي القاهيييا اليييدكتور إسيييماعي  حاميييد إسيييماعي  عليييي /  Zoomتطبيييين زووم 

 جمهورية مصر العربية 

نيدوة ) سيييرة اإلمييام الح ييين ) عليييه ال يالم ( واستشييهاده فييي العاشيير ميين شييهر  -102

 8/ 30بغيداد فيي  –( من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم محرم الحرام 

والتييي القاهييا االسييتاذ الييدكتور عبييد الييرحمن  Zoomم عبيير تطبييين زووم  2020/ 

 العزاوي / جمهورية العراق 

ندوة ) األمير الو ي عبد اإلله وأهم االحداث التي وقع  يالل و يايته ييالل  -103

ومات تنشر ألول مرة ( من قب  االمانة العامة التحاد العهد الملكي في العراق ) معل

والتييي  Zoomعبيير تطبييين زووم  2020/  9/  3بغييداد فييي  –المييؤريين العييرم 

القاهيييا االسيييتاذ اليييدكتور ييييزوان محميييود ينييياوي الزهييييري / الوالييييات المتحيييدة 

 االمريكية 

د الميؤريين ندوة ) انتشار االسيالم فيي األنيدلس ( مين قبي  االمانية العامية التحيا -104

والتيي القاهيا االسيتاذ  Zoomعبر تطبين زووم  2020/  9/  6بغداد في  –العرم 

 الدكتور عبد الرحمن علي الحجي / مملكة إسبانيا 

ندوة ) الحافظ ابن سنجر الجرجاني نزي  مصر .. شيخاً لطالم العليم المغاربية   -105

مية التحياد الميؤريين واألندل يين في القيرن الواليق الهجيري ( مين قبي  االمانية العا

والتي القاها االسيتاذ  Zoomعبر تطبين زووم  2020/ 9/  10بغداد في  –العرم 

 الدكتور إبراهيم عبد المنعم سالمة / جمهورية مصر العربية 
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ندوة ) الدور الحضاري للمغاربة بغرم إفريقيا يالل العصر الوسيط ( من قبي   -106

عبير تطبيين  2020/  9/  13غيداد فيي ب –االمانة العامة التحياد الميؤريين العيرم 

 والتي القاها الدكتور عبد الرحمن قدوري / جمهورية الجزامر  Zoomزووم 

نييدوة ) موضييو ع جدلييية الوحييدة والتركييك فييي الييوطن العربييي(  ميين قبيي  االمانيية  -107

عبيير تطبييين زووم  2020/  9/  17بغييداد فييي  –العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

Zoom ستاذ الدكتور فؤاد نهرا / الجمهورية الررن ية والتي القاها اال 

ندوة ) إشكالية الن ام الجبامي في األندلس وألره على الحياة العامة فيي عصيري  -108

 –الخالفيية ودويييالت الطوامييف ( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

عياء والتيي القتهيا اليدكتورة د Zoomعبر تطبيين زووم  2020/  9/  20بغداد في 

 فتحي الشريف / جمهورية مصر العربية 

ندوة ) باب  والرها في التاريخ القديم ( من قب  االمانة العامية التحياد الميؤريين  -109

والتيييي القاهيييا  Zoomعبييير تطبيييين زووم  2020/  9/  24بغيييداد فيييي  –العيييرم 

 االستاذ الدكتور احمد لرته مح ن / جمهورية العراق 

رام والمشيياعر المقدسيية منييذ الربييع الويياني للقييرن نييدوة ) االهتمييام بالم ييجد الحيي -110

 –العشرين الميالدي وإلى اليوم ( من قب  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم 

والتي القاها االسيتاذ اليدكتور  Zoomعبر تطبين زووم  2020/  9/  27بغداد في 

 إبراهيم بن عطية هللا ال لمي / المملكة العربية ال عودية 

هـ  534جلس عكا الصليبي وانعكاسه على الصرا ع اإلسالمي الصليبي ندوة ) م -111

/  10/ 1بغييداد فييي  –م ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم  1148/ 

والتييي القتهييا الييدكتورة عامشيية مرشييود حميييد  Zoomم عبيير تطبييين زووم  2020

 الحربي / المملكة العربية ال عودية 
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( ميين قبيي   هييـ238 – 172راء والرقهيياء فييي األنييدلس العالقيية بييين األميينييدوة )  -112

عبير تطبيين  .2020/  10/  4فيي بغيداد  –االمانة العامة التحاد المؤريين العيرم 

 المملكة العربية ال عودية/ أ.د. سالم بن عبد هللا الخلف قاهاوالتي ال Zoomزووم 

ل ييالم( سيييرة اإلمييام العبيياس ابيين اإلمييام علييي بيين أبييي طالييب )عليهمييا انييدوة ) -113

بغداد  –من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم واستشهاده في واقعة الطف 

جميال والتيي القاهيا د.  Zoomعبر تطبيين زووم . 2020/  10/  8في  في كربالء

 / جمهورية العراق  البزاز

بهوبال: أنموذ  لحهود علماء الييمن  ةآل األنصاري اليماني في بالط إمارندوة ) -114

مين قبي  االمانية العامية التحياد الميؤريين  (د الهند يالل القرن التاسيع عشيرفي بال

د.  قاهياوالتيي ال Zoomعبر تطبيين زووم  .2020/  10/  11في   بغداد –العرم 

 أحمد  الح المصري / الجمهورية اليمنية

ميين قبيي   ( ييناعة الن ييي  فييي الحواضيير العراقييية فييي العصيير العباسييينييدوة ) -115

عبير تطبيين  2020/  10/  15فيي  بغداد –تحاد المؤريين العرم االمانة العامة ال

 / جمهورية العراق . أ.د.  با  الشيخليقتهاوالتي ال Zoomزووم 

 –التييواريخ المحلييية لمدينيية المو يي  حتييى نهاييية القييرن ل ييابع الهجييري نييدوة )  -116

 –مين قبيي  االمانية العاميية التحياد المييؤريين العييرم ( قيراءة فييي المحتيوى والميينه 

أ.د. علييي  .قاهياوالتييي ال Zoomعبيير تطبيين زووم  2020/  10/  18فيي  – بغيداد

 محمد فريد / المملكة العربية ال عودية

من قب  االمانة العامة التحياد ( أهمية الولامن في العصر الحديق أنموذجاندوة )  -117

والتي  Zoomعبر تطبين زووم  .2020/  10/  22في  بغداد –المؤريين العرم 

 أ.د. ح ين عبد العزيز ح ين شافعي / المملكة العربية ال عودية قاهاال
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مين ( جوهرة م قط حكاية سرينة مين التياريخ البحيري العمياني المعا يرندوة )  -118

عبيير  2020/  10/  25فييي  بغييداد –قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

 / سلطنة عمان د. بدرية بن  محمد النبهاني. قتهاوالتي ال Zoomتطبين زووم 

مين قبي  االمانية العامية التحياد ( عالقية تيمورلنيك برجيال اليدين الصيوفيةندوة ) -119

والتيي  Zoomعبر تطبيين زووم . 2020/  10/ 29في  بغداد –المؤريين العرم 

 .الجمهورية اللبنانية /د. طارق أحمد شمس  قاهاال

 –يين العيرم مين قبي  االمانية العامية التحياد الميؤر( الميرأة فيي الجيو ندوة )  -120

د. مي يون بني   قتهياوالتي ال Zoomعبر تطبين زووم  .2020/  11/  1في  بغداد

 المملكة العربية ال عودية. /مزكي العنزي

مين قبي  االمانية ( الشرق األوسيط فيي الركير الغربيي فيي القيرن العشيرينندوة )  -121

عبييير تطبيييين زووم  5/11/2020فيييي  بغيييداد –العامييية التحييياد الميييؤريين العيييرم 

Zoom دولة قطر. /أ.م.د. علي عريري علي يازي  قاهاوالتي ال 

من قب  االمانة العامية التحياد ( التاريخ بين التر ير والرهم قراءة منهجية ندوة )  -122

قاها والتي ال Zoomعبر تطبين زووم  8/11/2020في  بغداد –المؤريين العرم 

 المملكة العربية ال عودية. د. علي ح ن النجعي /

لقيييم العلمييية والتربوييية بييين األسييتاذ والتلميييذ ميين يييالل كتييب التربييية انييدوة )  -123

 بغيداد –من قب  االمانة العامة التحاد الميؤريين العيرم ( والتعليم للعلماء الم لمين

أ.د. ح ن فاضي  زعيين  قاهاوالتي ال Zoomعبر تطبين زووم  12/11/2020في 

 جمهورية العراق./

ميين قبي  االمانيية العامية التحيياد ( ل ييية المرقيودة المصييادر التاريخيية األندنيدوة )  -124

والتييي  Zoomعبيير تطبييين زووم  15/11/2020فييي  بغييداد –المييؤريين العييرم 

 المملكة المغربية./أ.د. عبد ال الم الجعماطي  قاهاال
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تطبيقييات الن ريييات الكبييرى فييي العالقييات الدولييية علييى عملييية التحلييي  نييدوة )  -125

فييييي  بغييييداد –اميييية التحيييياد المييييؤريين العييييرم ميييين قبيييي  االمانيييية الع( ال ياسييييي 

جمهوريية /د. إييدير ينييات  قاهاوالتي ال Zoomعبر تطبين زووم  19/11/2020

 الجزامر.

المييدن المن ييية ضييمن حييدود محاف يية واسييط الحالييية دراسيية تاريخييية نييدوة )  -126

فييي  بغييداد –ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم ( للمواقييع األلرييية

أ.د. ماجييد مشييير يامييب  قاهيياوالتييي ال Zoomعبيير تطبييين زووم  22/11/2020

 جمهورية العراق./

( األندل يون بين التدين والتحرر من الرتح حتيى نهايية عصير الموحيدين ندوة )  -127

عبير  26/11/2020فيي  بغيداد –من قب  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم 

جمهورييية مصيير /د.إسييالم إسييماعي  أبييو زيييد  قاهيياوالتييي ال Zoomتطبييين زووم 

 العربية.

ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد ( يصو ييية العمييارة اإلسييالمية فييي ليبيييانيدوة )  -128

والتييي  Zoomعبيير تطبييين زووم  29/11/2020فييي  بغييداد –المييؤريين العييرم 

 جمهورية ليبيا./د. عبد العزيز الرضالي  قاهاال

ميين قبيي  (  1919 – 1916هيية العومييانيين دور قباميي  الحجيياز فييي مواجنييدوة )  -129

عبر تطبين زووم  3/12/2020في  بغداد –االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

Zoom المملكة العربية ال عودية. /د. سامية الجابري قتهاوالتي ال 

من قب  ( قراءة تأريخية -دور األدم والرن في عصر النهضة األوروبية ندوة )  -130

عبر تطبين زووم  6/12/2020في  بغداد –التحاد المؤريين العرم االمانة العامة 

Zoom جمهورية العراق./أ.م.د. ماهر الخليلي  قاهاوالتي ال 

أدم الرحالت الحجازية الجزامرية في القرن الويامن عشير  -أدم الرحلة ندوة )  -131

 فييي بغييداد –ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم ( الميييالدي أنموذجييا
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جمهوريية /مالكي  ةد. سمير قتهاوالتي ال Zoomعبر تطبين زووم  10/12/2020

 الجزامر.

ماري الررن ية ومنهجها في كتابة التاريخ اإلنجليزي زمين المليك هنيري ندوة )  -132

 13/12/2020في  بغداد –من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم (  الواني

جمهوريية مصير /د.حمدي أحمد أبو ضييف  قاهاوالتي ال Zoomعبر تطبين زووم 

  العربية.

 –من قب  االمانة العامة التحياد الميؤريين العيرم ( التاريخ حقيبة العلومندوة )  -133

أ.د. طيارق نيافع  قاهياوالتيي ال Zoomعبير تطبيين زووم  17/12/2020فيي  بغداد

 جمهورية العراق./الحمداني 

ميين قبيي  االمانيية العاميية (  1933 – 1921قيييام الدوليية العراقييية الحديويية نييدوة )  -134

 Zoomعبيير تطبييين زووم  20/12/2020فييي  بغييداد –التحيياد المييؤريين العييرم 

 جمهورية العراق./أ.د. عبد المجيد كام   قاهاوالتي ال

ندوة ) الصناعات الغذامية وعادات األطعمة في فل طين يالل العصير العباسيي  -135

بغييداد فييي  –المييؤريين العييرم هييـ (ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد  492 – 132

والتييي القاهييا د. عبييد الحميييد جمييال  ZOOMم عبيير تطبييين زووم  24/12/2020

 الرراني / دولة فل طين 

الحياة العلمية في بغداد في القرن ال ادس الهجري الواني عشر المييالدي ندوة )  -136

م عبر  27/12/2020بغداد في  –( من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

والتي القاها أ.م.د. عبد العزييز يضيير عبياس / جمهوريية   ZOOMتطبين زووم 

 العراق 

نييدوة ) التييراث الشييراهي .. وأهميتييه فييي تييدوين تيياريخ ممالييك أفريقيييا جنييوم  -137

بغيييداد فيييي  –الصيييحراء ( مييين قبييي  االمانييية العامييية التحييياد الميييؤريين العيييرم 



  16 

 

د.إسيييماعي  حاميييد قاهيييا الوالتيييي   ZOOMم عبييير تطبيييين زووم  31/12/2020

 إسماعي  علي /جمهورية مصر العربية.

دوة )  الت اليمن ال ياسية والعلمية بالمشرق اإلسالمي يالل القرنين ال ابع ن -138

بغييداد فييي  –والوييامن الهجييريين( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

عييوض  أ.د. طييه ح ييين والتييي القاهييا  ZOOMم عبيير تطبييين زووم 3/1/2021

 هدي / الجمهورية اليمنية.

نييدوة ) ظيياهرة اللجييوء ال ياسييي للنييدلس اللجييوء األوروبييي أنموذجييا( ميين قبيي   -139

م عبيير تطبييين  7/1/2021بغييداد فييي  –االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

د. زينيييب نييياجي محميييود عبيييد اليييرحيم المن يييي / والتيييي القتهيييا   ZOOMزووم 

 جمهورية مصر العربية.

) التعايس ال لمي مع ٔاه  الذمة في ظ  الدولة العربية اإلسالمية ( من قب  ندوة  -140

م عبيير تطبييين  10/1/2021بغييداد فييي  –االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

 أ.د. مؤيد حميدي جاسم /جمهورية العراق.والتي القاها   ZOOMزووم 

لتيي قامي  بهيا مين الريتح ندوة ) أهم األربطة بالمغرم األدنيى )ليبييا( واألدوار ا -141

 –اإلسالمي حتى العصر الحديق ( من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العيرم 

د. إكرام البشيير  والتي القاها  ZOOMم عبر تطبين زووم 14/1/2021بغداد في 

 الجم / الجمهورية الليبية.

ن العيرم ندوة ) في التراث الموري كي( من قب  االمانة العامة التحياد الميؤريي -142

د. رضييا  والتييي القاهييا  ZOOMم عبيير تطبييين زووم 17/1/2021بغييداد فييي  –

 هادي عباس/ جمهورية العراق.

ندوة ) النهضة األوروبية بين بايزيد األول وتيمورلنيك( مين قبي  االمانية العامية  -143

  ZOOMعبير تطبيين زووم  21/1/2021بغيداد فيي   –التحاد الميؤريين العيرم 

 ارق أحمد شمس/ الجمهورية اللبنانية.أ.د. طوالتي القاها 
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ندوة )محطات مهمة من حياة شيخ المؤريين األندل يين( من قب  االمانة العامة  -144

  ZOOMم عبير تطبيين زووم  24/1/2021بغداد فيي  –التحاد المؤريين العرم 

 والتي القاها كالً من

 . د.إسالم إسماعي  عبد الرتا .1 

لمن ال يعرفه د.طه الجوهري/  -الرحمن الحجي . شيخ المؤريين األندل يين عبد 2

 جمهورية مصر العربية.

ندوة ) عوام  ازدهار الحياة الركرية في عصر الدولة العباسية( من قب  االمانية  -145

م عبيير تطبييين زووم  28/1/2021بغييداد فييي  –العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

ZOOM   ة العراق.أ.د. مها أسعد عبد الحميد / جمهوريوالتي القتها 

ندوة ) معركة حطين في بعديها الوحدوي واإلستراتيجي( من قب  االمانة العامة  -146

  ZOOMم عبييير تطبيييين زووم 31/1/2021بغيييداد  –التحييياد الميييؤريين العيييرم 

 أ.د.  الح زهر الدين /الجمهورية اللبنانية. والتي القاها

ق األوسيط ( ندوة ) الحراك الجيوبولتييك الروسيي والتركيي فيي أوراسييا والشير -147

عبر تطبين  4/2/2021بغداد في  –من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

 أ.د. كمال شكيب حماد الجمهورية اللبنانية.والتي القاها   ZOOMزووم 

ندوة ) الحملة الررن ية في من ور الجبرتي أيطارها وأبعادها( من قبي  االمانية  -148

عبييير تطبيييين زووم  7/2/2021داد فيييي بغييي –العامييية التحييياد الميييؤريين العيييرم 

ZOOM   د. أحمد زياد موسى اإلمارات العربية المتحدة.والتي القاها 

نييدوة ) قواعييد تحقييين المخطوطييات( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين  -149

أ.د. والتييي القتهييا   ZOOMعبيير تطبييين زووم  11/2/2021بغييداد فييي  –العييرم 

 لعراق.حيزومة شاكر رشيد / جمهورية ا

)قيراءة  ١٩٤٧ندوة ) زيارة المليك جيور  ال يادس التحياد جنيوم إفريقييا سينة  -150

ولامقييية فييى أبعادهييا ال ياسييية واألمنييية( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين 
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أ.د.  والتييي القاهييا   ZOOMعبيير تطبييين زووم  14/2/2021بغييداد فييي  –العيرم 

 ورية مصر العربية.احمد عبد الدايم محمد / جمه

ندوة ) التضامن العربي واإلسيالمي فيي مواجهية الحملية الررن يية بقييادة الشييخ  -151

/ عبير 18/2بغيداد فيي  –الجيالني( من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

د.طييه ح ييين الجييوهري / جمهورييية  2021والتييي القاهييا   ZOOMتطبييين زووم 

 مصر العربية  .

ألميييازيغي يوبيييا الوييياني: بيييين نييياري الوفييياء للعهيييد الموريطييياني نيييدوة ) المليييك ا -152

بغييداد فييي  –والمييواالة لرومييا ( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

أ.د. فاطمة العيدام /المملكية والتي القاها   ZOOMعبر تطبين زووم  21/2/2021

 المغربية.

التجيارة فيي الحجياز ( مين  ندوة ) سياسة التجوير المملوكية وألرها فيي ازدهيار -153

عبير تطبيين  25/2/2021بغيداد فيي  –قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العيرم 

 د.عبير فهد المهيلب/ المملكة العربية ال عودية. والتي القتها  ZOOMزووم 

ندوة ) إستراتيجية بني ميرين فيي النهيوض بيالتعليم فيي بيالد المغيرم( مين قبي   -154

عبر تطبين زووم  28/2/2021بغداد في  –المؤريين العرم  االمانة العامة التحاد

ZOOM  د.عمرو محمد أبو الرتو  محمد / جمهورية مصر العربية. والتي القاها 

ندوة ) المؤرخ األفغاني عبد الحي حبيبي وكتابه تاريخ مختصر أفغان تان ( من  -155

بير تطبيين ع 4/3/2021بغيداد فيي  –قب  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم 

أ.م.د. نجييات عبييد الحميييد الشيييخ /جمهورييية مصيير والتييي القاهييا   ZOOMزووم 

 العربية .

نييدوة ) كتييب األدم مصييدًرا تاريخيًييا رواييية الييدار الكبيييرة للكاتييب محمييد ديييب  -156

 7/3/2021بغيداد فيي  –أنموذجا ( من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العيرم 
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د. يضر عيد ال يرحان  ود. أسيماء جياد لقاها والتي ا  ZOOMعبر تطبين زووم 

 هللا يصاونة / المملكة األردنية الهاشمية.

-1954نييدوة ) الرالحييون الجزامريييون ولييورة التحرييير الكبييرى فييي الجزاميير  -157

 11/3/2021بغيداد فيي  –( من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم  1962

 راس محمد /جمهورية الجزامر.د. بووالتي القاها   ZOOMعبر تطبين زووم 

نييدوة ) الييدول القطرييية المغاربييية فييي ال ياسيية الخارجييية األمريكييية ( ميين قبيي   -158

عبر تطبين زووم  14/3/2021بغداد في  –االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

ZOOM   البروف ور الجياللي شقرون /جمهورية الجزامر.والتي القاها 

فيييي الدولييية العومانيييية... حقامقهيييا وتجلياتهيييا العربيييية نيييدوة ) المشيييكلة األرمنيييية  -159

بغيييداد فييييي  –المعا يييرة( ميييين قبييي  االمانيييية العامييية التحيييياد الميييؤريين العييييرم 

أ.د. أحمييد عبييد الوهييام  والتييي القاهييا  ZOOMعبيير تطبييين زووم  18/3/2021

 الشرقاوي /جمهورية مصر العربية.

( من قب  االمانة العامة التحياد ندوة ) تنمية الوروة الحيوانية في مصر الراطمية  -160

والتييي   ZOOMعبيير تطبييين زووم  21/3/2021بغييداد فييي  –المييؤريين العييرم 

 د. إبراهيم رجب محمود /جمهورية مصر العربية.القاها 

ندوة ) ال لطان دالي وإسهاماته اإل الحية فيي سيلطنة دارفيور اإلسيالمية( مين  -161

عبير تطبيين  25/3/2021فيي  بغيداد –قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العيرم 

 .عبد الرحيم عبد الجبار سلمان / جمهورية العراق د. والتي القاها  ZOOMزووم 

( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين  نييدوة ) التنصييير فييي شييرق إفريقيييا -162

أ.م.د.  والتيي القاهيا  ZOOMعبير تطبيين زووم  28/3/2021في  بغداد –العرم 

 .محمد / الهند   الح محروس محمد
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المشاركة في المنتدى العلمي اإلسريري بعنوان ) أيالقيات البحق العلمي (  -163

فيي اتحياد مجيالس البحيق العلميي العربيية فيي  2021ميارس  30المقام يوم الواللاء 

 جمهورية ال ودان عبر تطبين زووم . 

ن ( مي ندوة ) تاريخ تطور الموسيقى من العصيور المبكيرة إليى العصير الحيديق -164

عبير تطبيين  1/4/2021فيي  بغيداد –قب  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم 

 جمهورية مصر العربية./والتي القتها د. سونيا إمي  حلمي   ZOOMزووم 

النييزا ع اللبنيياني االسييراميلي حييول ترسيييم الحييدود البحرييية والقييانون نييدوة )  -165

بغييداد فييي  –ين العييرم ( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريالبحييري الييدولي

 القاهييا أ.د. كمييال شييكيب حمييادوالتييي   ZOOMعبيير تطبييين زووم  17/6/2021

 .الجمهورية اللبنانية /

اليدور ال ياسيي واالقتصيادي لمينياء القصيير عليى البحير منيذ بدايية نيدوة )  -166

بغييداد فييي  –( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم  العصيير العوميياني

القاهييييا د. طييييه الجييييوهري / والتييييي   ZOOMبيييير تطبييييين زووم ع 24/6/2021

 .جمهورية مصر العربية 

األدم الموسوعي في التراث االسالمي : أدم أبيي حييان التوحييدي ندوة )  -167

 ً  1/7/2021بغيداد فيي  –( من قب  االمانة العامة التحياد الميؤريين العيرم أنموذجا

 بي / المملكة المغربية . القاها د. كريم الطيوالتي   ZOOMعبر تطبين زووم 

الوييورات الدينييية فييي الييوطن العربييي وألرهييا ال ياسييي قييراءة ميين نييدوة )  -168

 ً ( ميين قبيي  االمانيية العاميية  من ييور تيياريخي ) الوييورة المهدييية فييي ال ييودان انموذجييا

  ZOOMعبيير تطبييين زووم  8/7/2021بغييداد فييي  –التحيياد المييؤريين العييرم 

 / جمهورية ال ودان . محمد أحمد القاها أ .د. حاتم الصدين والتي 

الصييلح األيييوبي المملييوكي وانعكاسييه علييى مجلييس حييرم  ييور نييدوة )  -169

( مين قبي  االمانية العامية  ميالدية 1254 – 1252هجرية /  652 – 650الصليبي 
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  ZOOMعبيير تطبييين زووم 15/7/2021بغييداد فييي  –التحيياد المييؤريين العييرم 

 .المملكة العربية ال عوديةربي / عامشة مرشود حميد الحوالتي القتها د. 

( من قبي  االمانية العامية التحياد الميؤريين  النقود في  در االسالمندوة )  -170

القاهييا والتييي   ZOOMعبيير تطبييين زووم م  2021/  7/  29بغييداد فييي –العييرم 

 .جمهورية العراقأ.د. ناهض عبد الرزاق دفتر  / 

( مين قبي  االمانية  عا يرالموجز فيي التياريخ ال ياسيي التشيادي المندوة )  -171

عبيير تطبييين زووم م  2021/  8/  5 بغييداد فييي –العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

ZOOM   جمهورية تشاد القاها د. ابراهيم برمة احمد  / والتي. 

( ميين قبيي  االمانيية العاميية  القاضييي قرقييون بييين الحقيقيية واالفتييراءنييدوة )  -172

عبييير تطبيييين زووم م   2021/  8/  12 بغيييداد فيييي –التحييياد الميييؤريين العيييرم 

ZOOM   دولة االمارات العربية المتحدة القاها د. احمد الزبيدي  / والتي. 

سيرة االمام الح ين عليه ال الم من يالل كتيام اليبالذري المتيوفى ندوة )  -173

( من قبي  االمانية العامية التحياد الميؤريين  هـ الموسوم ان ام األشرا  279سنة 

القاهيا والتيي   ZOOMعبير تطبيين زووم م   2021/  8 / 19بغيداد فيي –العرم 

 .جمهورية العراقأ.د. مؤيد حميدي جاسم / 

النشاط التجاري في مدينية ب ي  منيذ عصير الصيراريين حتيى نهايية ندوة )  -174

           بغييداد فييي –( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم  العصيير الغزنييوي

القاهييا د. ح يين رضييوان والتييي   ZOOMزووم عبيير تطبييين م  2021/  8/  26

 .محمود / جمهورية مصر العربية 

( ميين قبيي  االمانيية العاميية الدوليية ال ييربدارية والمشييرق االسييالمينييدوة )  -175

عبيييير تطبييييين زووم م   2021/  9/  2 بغييييداد فييييي –التحيييياد المييييؤريين العييييرم 

ZOOM   الجامعة اللبنانية القاها د. طارق احمد شمس   / والتي. 
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ندوة ) تحديات تصنيف المجالت العربية ( من قب  اتحاد الجامعات العربية  -176

عبييير تطبيييين زووم م  2021/  9/  6عميييان فيييي  -المملكييية االردنيييية الهاشيييمية  –

ZOOM   القاها د. امية مراد ود. عبد هللا الشنطي والتي. 

تحاد ( من قب  االمانة العامة ال علوم االوام  عند العرم والم لمين ندوة )  -177

  ZOOMعبييير تطبيييين زووم م  2021/  9/  9 بغيييداد فيييي –الميييؤريين العيييرم 

 ألقتها د. مي ون مزكي العنزي / المملكة العربية ال عودية .والتي 

إياليية الجزاميير ودورهييا فييي أهمييية البحيير األبيييض المتوسييط يييالل نييدوة )  -178

ة التحيياد ( ميين قبيي  االمانيية العامييالقييرن الوييامن عشيير وبداييية القييرن التاسييع عشيير

والتيي   ZOOMعبير تطبيين زووم م  16/9/2021بغيداد فيي –المؤريين العرم 

 .الجمهورية الجزامرية القاها البروف ور الجياللي شقرون / 

دعييوة لحضييور االجتمييا ع الييدوري الرابييع والخم ييين لالتحييادات العربييية  -179

تييابع النوعييية المتخصصيية العامليية فييي نطيياق مجلييس الوحييدة االقتصييادية العربييية ال

(  501لجامعة الدول العربية في جمهورية مصير العربيية بكتابهيا الميرقم ) ت ط / 

  2021/  9/  16في 

( رسالة موارد الدولة المالية واستومارها كتبها نصير الدين الطوسيندوة )  -180

عبير م 2021/  9/  23بغيداد فيي –من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العيرم 

القاهييا أ.د. نييوري عبييد الحميييد العيياني / جمهورييية والتييي   ZOOMتطبييين زووم 

 العراق .

دور سالطين المماليك البحريية فيي الحيياة الوقافيية فيي مدينية القيدس ندوة )  -181

( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين م  1382 – 1250هييـ /  784 – 648

القاهيا د.  والتيي  ZOOMعبر تطبين زووم م  2021/  9/  30بغداد في –العرم 

 .اسالم اسماعي  ابو زيد / جمهورية مصر 
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( مين قبي  االمانية العامية الشعر البدوي في كتابيات الرحالية الغيربيينندوة ) -182

عبيييير تطبييييين زووم م  2021/  10/  7بغييييداد فييييي –التحيييياد المييييؤريين العييييرم 

ZOOM   القاها أ.م.د. علي عريري علي يازي / دولة قطر والتي . 

وسيييط فيييي المشيييرو ع االمريكيييي الصيييهيوني ) مشيييرو ع الشيييرق االنيييدوة )  -183

 –( من قبي  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم برنام  برناد لوليس انموذجاً 

القاهيا أ.د.  يالح والتي   ZOOMعبر تطبين زووم م  2021/  10/  14بغداد في

 . زهر الدين / الجمهورية اللبنانية 

نييذ الرييتح االسييالمي وحتييى نهاييية الحييياة الوقافييية فييي  ييعيد مصيير منييدوة ) -184

 21 بغيداد فيي –( من قب  االمانة العامة التحاد الميؤريين العيرم الدولة اإليشيدية

القاها د. ابيراهيم رجيب محميود والتي   ZOOMعبر تطبين زووم م   10/2021/

 / جمهورية مصر العربية .

بيي  ( ميين قكتييب الييرحال ت مصييدراً تأريخييياً ابيين فضييالن انموذجيياً نييدوة ) -185

عبيير م  2021/  10/  28 بغييداد فييي –االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

القاهييا د. يضيير عيييد ال ييرحان / المملكيية االردنييية والتييي   ZOOMتطبييين زووم 

 الهاشمية .

( مراح  تعريب مصر ) منذ الرتح حتى نهاية القرن الرابيع الهجيريندوة )  -186

عبير  2021/  11/  4بغيداد فيي –لعيرم من قب  االمانة العامة التحياد الميؤريين ا

القاها أ. هبة محمد حافظ / جمهورية مصير العربيية والتي   ZOOMتطبين زووم 

. 

دور عيييرم عميييان فيييي محاربييية البرتغييياليين وطيييردهم مييين الميييدن نيييدوة )  -187

( ميين قبيي  م1650 –م  1624والمييوانا التييي احتلوهييا علييى ال يياح  العميياني ميين 

عبر تطبين م  2021/  11/  11بغداد في –يين العرم االمانة العامة التحاد المؤر
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القاهييييا د. عبييييد الييييرحيم عبييييد الجبييييار سييييلمان الجنييييابي / والتييييي   ZOOMزووم 

 الجمهورية العراقية . 

سيييرة مييارجري كمييب ومضيية فييي معرفيية الطييب النر ييي بيي نجلترا نييدوة )  -188

تحيياد ( ميين قبيي  االمانيية العاميية الالعصييور الوسييطى ميين يييالل التحلييي  التيياريخي

  ZOOMعبييير تطبيييين زووم م   11/2021/ 18بغيييداد فيييي –الميييؤريين العيييرم 

 . القاها د. أحمد حمدي أبو ضيف زيد / جمهورية مصر العربية والتي 

( مين  يرحة مين تياريخ أفغان يتان المعا ير –محمد موسيى شيرين ندوة )  -189

ر عبييم  11/2021/ 25بغييداد فييي –قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

القاهييا أ.م.د. نجييات عبييد الحميييد الشيييخ / جمهورييية والتييي   ZOOMتطبييين زووم 

 مصر العربية .

( من قبي  نماذ  لالربطة بمكة المكرمة حتى نهاية العصر المملوكيندوة )  -190

عبير تطبيين م  12/2021/  2بغيداد فيي –االمانة العامية التحياد الميؤريين العيرم 

 عبد العزيز ح ين شافعي . القاها أ.د. ح ينوالتي   ZOOMزووم 

( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد الحكييم الرشيييد والتنمييية الم ييتدامة نييدوة ) -191

  ZOOMعبييير تطبيييين زووم م   2021/  12/  9بغيييداد فيييي –الميييؤريين العيييرم 

القاهييا أ.د. ايييدير ينيييات / الجامعيية االسييالمية بمني ييوتا الواليييات المتحييدة والتييي 

 . االمريكية فر ع ال نغال 

دورالييدعاة الصييوفية فييي نشيير اإلسييالم والوقافيية اإلسييالمية بالقييارة نييدوة )  -192

/  16  بغييداد فييي –( ميين قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم اإلفريقييية

القتهييا د. إكييرام البشييير الجميي  / والتييي   ZOOMعبيير تطبييين زووم م  12/2021

 دولة ليبيا .

( ميين قبيي  العباسييي األول   ييرحات ميين تيياريخ حمييص فييي العصييرنييدوة )  -193

عبير تطبيين م  12/2021/  23بغيداد فيي –االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 
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القاهييييا أ.د. ح ييييام الييييدين الحييييزوري / المملكيييية العربييييية والتييييي   ZOOMزووم 

 ال عودية . 

ظيياهرة العنييف االجتميياعي فييي االنييدلس منييذ الرتنيية القرطبييية وحتييى نييدوة )  -194

الطواميف مين ييالل النيوازل وكتيب الرتياوى الرقهيية ) القيرن نهاية عصير دوييالت 

( مييين قبييي  االمانييية العامييية التحييياد الخيييامس الهجيييري / الحيييادي عشييير المييييالدي 

  ZOOMعبييير تطبيييين زووم م  12/2021/  30بغيييداد فيييي –الميييؤريين العيييرم 

 القتها د. دعاء فتحي الشريف / جمهورية مصر العربية . والتي 

( مين قبي  االمانية العامية التحياد م فيي العصير الرياطمي تطور العليوندوة )  -195

  ZOOMعبييير تطبيييين زووم م   2022/  1/  6بغيييداد فيييي –الميييؤريين العيييرم 

 القاها د. محمد النا ر  ديقي / الجمهورية التون ية . والتي 

 – 1949الكني يية المصييرية األرلوذك ييية فييي اتحيياد جنييوم افريقيييا نييدوة )  -196

( مييين قبييي  االمانييية العامييية التحييياد عوبات الممارسييية / أسيييبام النشيييأة و ييي 1958

  ZOOMعبييير تطبيييين زووم م  2022/  1/  13بغيييداد فيييي –الميييؤريين العيييرم 

 القاها أ.د. احمد عبد الدايم محمد ح ين / جمهورية مصر العربية  .والتي 

جنييامز الحكييام وال ييالطين فييي إيييران وتركيييا والهنييد فييي العصيير نييدوة )  -197

( مين قبي  مجموعة منتقاة من المنمنميات والمصيادر التاريخيية اإٍلسالمي في ضوء 

عبير تطبيين م  2022/  1/  20بغيداد فيي –االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

 القاها د. محمد علي فداوي  / جمهورية مصر العربية  .والتي   ZOOMزووم 

قبيي   ( ميينال ياسيية الخارجييية العُمانييية ودورهييا فييي ترسيييخ ال ييالمنييدوة )  -198

عبير تطبيين م  2022/  1/  27بغيداد فيي –االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

 القتها د. بدرية بن  محمد النبهاني / سلطنة عمان  .والتي   ZOOMزووم 
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( 1920-1918المقاومة ال لمية ودورها فيي بليورة ليورة العشيرين ندوة )  -199

عبير   2022/  2/  3غيداد فييب –من قب  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم 

 القاها د. عي ى ح ين دشتي / دولة الكوي  . والتي  ZOOMتطبين زووم 

مين قبي  االمانية  الهجرة والتهجيير بمصير ييالل العصير الرياطمي (ندوة )  -200

عبيير تطبييين زووم م  2022/ 2/  10بغييداد فييي –العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

ZOOM   محمود / جمهورية مصر العربية .القاها د. ابراهيم رجب والتي 

التشريعات العقارية وتركيك القبام  في الجزامر يالل النصف الواني ندوة )  -201

 بغداد في –( من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم من القرن التاسع عشر

القاهييا د. بييوراس محمييد / والتييي   ZOOMعبيير تطبييين زووم م  2022/  2/  17

 امرية  .الجمهورية الجز

مييين قبييي  االمانييية العامييية التحييياد  إشيييكالية ال يييلم األهليييي العربيييي (نييدوة )  -202

  ZOOMعبييير تطبيييين زووم م  2022/ 2/  24بغيييداد فيييي –الميييؤريين العيييرم 

 القاها أ.د. فؤاد نهرا / الجمهورية الررن ية   .والتي 

( ميين قبيي  االمانيية العاميية سيييرة اإلمييام موسييى الكيياظم عليييه ال ييالمنييدوة )  -203

عبيييير تطبييييين زووم م  2022/   3/  3 بغييييداد فييييي –تحيييياد المييييؤريين العييييرم ال

ZOOM   أ.م.د. نا ر ح ين القريشي / جمهورية العراق .والتي 

دور الشيييخ مبييارك الصييبا  فييي دعييم البريطييانيين يييالل الحييرم  نييدوة ) -204

العالميييية األوليييى وأليييره ) ال ياسيييي واالقتصيييادي واالجتمييياعي ( عليييى االوضيييا ع 

 بغيداد فيي –( من قب  االمانية العامية التحياد الميؤريين العيرم في الكوي الدايلية 

القاها د.عي ى ح ين دشتي / والتي   ZOOMبر تطبين زووم ع 2022/  3/  10

 دولة الكوي  .

التقيارم ال ياسيي بيين الصيليبيين وم يلمي دمشين النياء حكيم معيين  ندوة ) -205

من قب  االمانية العامية التحياد ( م  1149 – 1140هـ /  544 – 534الدين أنر لها 
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والتيي   ZOOMعبير تطبيين زووم  3/2022/ 17 بغيداد فيي –المؤريين العيرم 

 القتها د.عامشة مرشود حميد الحربي / المملكة العربية ال عودية .

( مين قبي  االمانية العامية إمارة الغيرم فيي لبنيان –االمارة التنويية  ندوة ) -206

عبييير تطبييييين زووم م  2022/  3/  24 يبغييييداد فييي –التحييياد الميييؤريين العيييرم 

ZOOM   القاها د. طارق أحمد شمس/ الجمهورية اللبنانية .والتي 

( مييين قبييي  االمانييية العامييية التحييياد تيييأريخ عميييان عبييير العصيييور  نيييدوة ) -207

 والتيي  ZOOMعبر تطبين زووم م  3/2022/ 31 بغداد في –المؤريين العرم 

 سلطنة ُعمان.أ.م.د. سليّم بن محمد الهنامي/  القاها 

ندوة ) جهود يطاطي بالد ما وراء النهر في النهوض بالخط العربي ( مين  -208

عبيير م  2022/  9/  8بغييداد فييي  –قبيي  االمانيية العاميية التحيياد المييؤريين العييرم 

 أ.م.د. علي  عريري / دولة قطر . القاها والتي  ZOOMتطبين زووم 

من يالل بعض كتيب  ندوة ) ومضات من سيرة االمام الح ين عليه ال الم -209

 15بغداد في  –التراجم والطبقات ( من قب  االمانة العامة التحاد المؤريين العرم 

أ.م.د. ياليد عبيد زييدان /  القاهيا والتي  ZOOMعبر تطبين زووم م  2022/  9/ 

 جمهورية العراق  .

 


