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يف قسم التخرج لطلبة املرحلة الرابعة حبث مشاريع 
  ) ٢٠٢١ -  ٢٠٢٠ ( التاريخ للعام الدراسي
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  مجهورية العراق

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  قسم التاريخ-  كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية -جامعة البصرة 
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                                                                                             التخرج لطلبة املرحلة الرابعة يف قسم التاريخ حبث مشاريع 

  ) ١٢٢٠ - ٢٠٢٠ ( للعام الدراسي
  

 اسم التدريسي عنوان مشروع البحث  الطالباسم  ت

  الدیات عند العرب قبل اإلسالم  خیري محمد عبود الحراكآالء .١

  القرابین في الدیانة الوثنیة  فیصل عبد اهللاآالء .٢
  مصطفى جواد عباس. د

  دراسة تاریخیة) :  هـ ٢٥٥ - ٢٥٢( العباسي المعتز باهللا الخلیفة   اسعد عبد العزیز الواديآیات .٣

  دراسة تاریخیة) :  هـ ٢٥٦ - ٢٥٥( الخلیفة العباسي المهتدي باهللا  حمد طه عبد علي القطرانيأ .٤
  جاسم یاسین محمد. د

  ) ه ٣٣٤ – ١٣٢( التدخل األجنبي في مؤسسة الخالفة العباسیة  حمد علي سعد  حسن الدراجيأ .٥

 السیاسة االقتصادیة لألسرة األمویة وأثرها في سقوط السلطة  رعد عودة سعد الصالحيأركان .٦
   عزیز حبیبنزار. د

 دراسة في نهج البالغة: إرادة األمة في  فكر اإلمام علي علیه السالم   حسین جلیل داغرأسراء .٧

 دراسة في نهج البالغة:  اإلمام علي علیه السالم مصادر المعرفة في فكر  سعید مزهار محیر الرشیدةأسراء .٨
 حمید سراج جابر. د

 عمرو بن حریث سراء صالح خلف عاشور الماجديأ .٩

 الصحابي زید بن أرقم سراء عالوي مرزوق عبید الحلفيأ .١٠
 شكري ناصر عبد الحسن. د

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجهورية العراق
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  قسم التاريخ-لية الرتبية للعلوم اإلنسانية  ك-جامعة البصرة 



   
  ٢الصفحة  

 ١٩٣٤ الیمنیة عام - الموقف العربي والدولي من الحرب السعودیة  بنین رعد هاني سوادي الدیراوي .١١

  )١٩٦٢ – ١٩٥٥( موقف الوالیات المتحدة األمریكیة من النشاط السوفیتي الصیني في الیمن  بنین عجیل جامل دلي السكیني .١٢
 إبراهیم فنجان صدام. د

  سلیم بن قیس الهاللي بین التوثیق والتلفیق تقى جاسم طعمة عطیة العبادي .١٣

  حب في القران الكریمال جنان سالم سامي سالم المرابحي .١٤
 علي صالح رسن. د

  )١٩٦٤ – ١٨٨٩( جواهر الل نهرو ودوره السیاسي في الهند  حسن نعمة مهدي صالح الموسوي .١٥

 سیاسة الالعنف وأثرها في حركة االستقالل الهندیة حسنین مهدي عبد األمیر الهادي .١٦
  كاظم هیالن محسن. د

 ١٨٧١قیام الوحدة األلمانیة  حسین علي نجم عبد اهللا الحریص .١٧

  )١٧٩٣ – ١٧٨٩( الثورة الفرنسیة وتداعیات قیامها  حسین نوري عبد النبي السعد .١٨
 عماد مكلف عسل. د

   )١٩١٧ – ١٩٠٥( التطورات السیاسیة في روسیا القیصریة  حصة حركان كریز الجشعمي .١٩

   )١٩٤٥ – ١٩٤١( حدة األمریكیة والیابان المعارك البحریة بین الوالیات المت اهر الموسويظحنان لفتة جاسم  .٢٠
  فرقد عباس قاسم. د

 ) م ٨٦١-٨٤٠/ هـ ٢٤٧-٢٢٩( النورمان وهجماتهم على األندلس في عهد اإلمارة  حنین مشتاق عبد الجلیل السفاح .٢١

 ) م ١١١٨-٧١٢/ هـ ٥١٢-٩٤( مدینة سرقسطة األندلسیة دراسة في أحوالها السیاسیة والعسكریة  خدیجة محسن عبود نعمة الهاللي .٢٢
 حسین جبار مجیتل. د

   )١٩٧١ – ١٩٦٨( االنسحاب البریطاني من الخلیج العربي ونتائجه  دعاء قصي عبد العالي حسن العلوان .٢٣

  )١٨٩٢ – ١٨٠٦( ُاالتفاقیات والمعاهدات البریطانیة مع إمارات ساحل العماني  ذكرى رعید فرحان بخیت الرفیع .٢٤
  رافد عبد الرضا عیالن. د

 سیرته ومؤلفاته: محمد بن جریر الطبري  زهرة نثر مجید التمیميرشا عبد ال .٢٥

 المعلمون ودورهم في تطور الحركة الفكریة في العصر األموي رقیة عباس مخلص .٢٦
 سلیمة كاظم حسین. د



   
  ٣الصفحة  

   )٢٠٠٣ – ١٩٧٢( الصراع  على السلطة في قطر  زهراء احمد حمید الخماس .٢٧

   )١٩٣٩ – ١٩٢٠( تطور العالقات بین السعودیة والعراق  طان الخلیلزهراء احمد سوید سل .٢٨
  ساجد شرقي محمد. د

  )١٩٧٣ – ١٩٣٩(  التشیلیة –العالقات األمیركیة  زهراء حمود نجم  جبر .٢٩

  )١٩٦٥ -١٩٢٥( مالكوم أكس ودوره في حركة حقوق اإلنسان في الوالیات المتحدة األمیركیة  زهراء عبد الكریم بنیان سخي .٣٠
  أیمن كاظم حاجم. د

 التطورات السیاسیة في العراق خالل الحرب العالمیة الثانیة زهراء علي فالح حمود .٣١

 دور العراق في حلف بغداد زید ماجد مشتت سلمان السلمان .٣٢
  أمیرة رشك لعیبي. د

  )١٩٦٣ – ١٩٥٨( قانون اإلصالح الزراعي في العراق وأثره على الجوانب االجتماعیة  زینب حسن جنتو زغیر الساعدي .٣٣

  )١٩٦٨ – ١٩٥٨( سیاسة العراق النفطیة  زینب سالم باطل حسن الغراوي .٣٤
 فرات عبد الحسن كاظم. د

  )١٩٦٨ - ١٩٥٨( الصراع علي السلطة بین األحزاب العراقیة  زینب عادل احمد عباس المسلم .٣٥

  )١٩٥٢ - ١٩٤٥( الممارسات القمعیة للنظام الملكي في العراق  زینب فالح عبد الحسن وادي الالمي .٣٦
 فر عبد الدایم بنیانجع. د

  )١٥٥٥ – ١٥٢١(  البروتستانتي في ألمانیا -الصراع الكاثولیكي  زینب كیلو موزان حسن البزوني .٣٧

  )١٥٣١ -  ١٥١٩(  البروتستانتي في سویسرا - الكاثولیكي الصراع سارة هادي ناصف جاسم العلي .٣٨
 فارس فرنك نصوري. د

  )١٩٥١ – ١٩٤٧(  السوفیتیة –مشروع مارشال وبدایة المواجهة األمریكیة  سعاد عبد الرحیم مصطفى .٣٩

 )١٩٤٥  - ١٩٤١( الحرب العالمیة الثانیة  اثناء دور االتحاد السوفیتي في المؤتمرات التي عقدت سمیة هاني كاظم .٤٠
  نوفل كاظم مهوس. د

   )١٩٤٥ – ١٩٤٢( المؤتمرات الولیة حول القضیة األلمانیة  شهد جواد هاشم محمد العكیلي .٤١

   )١٩٣٨ – ١٩٢٤( إصالحات مصطفى كمال في تركیا  صابرین حسین بشارة الفرطوسي .٤٢
 عبادي احمد عبادي. د



   
  ٤الصفحة  

  األمراض في كتب األمثال صادق علي هادي جبر .٤٣

  ابار مكة ومیاهها بة رحیم شافي ماضي العطوانيطی .٤٤
 نضال محمد قمبر. د

 الحركة الكمالیة في تركیا عذراء هیثم عبد اهللا قیطان بریسم .٤٥

 تاریخ التعلیم في العراق الصیمیري عقیل مسلم علي محمد .٤٦
 هناء عبد الواحد عبد الرضا. د

 نبي اهللا شیث علیه السالم في كتب التفاسیر منخي غدیر صالح مانع .٤٧

  ذي الكفل غفران فائق مسلم هادي الحلفي .٤٨

  سلیمان بن صرد الخزاعي فاطمة شاتي عبود مري الحلفي .٤٩

  رى عواد یاسرذك. د

  میثم التمار فاطمة وطبان طلیع شندي الكرمشي .٥٠

  دراسة في أحواله العامة: أبو لبابة  السویعدي قاسم كریم عبد درمان .٥١

  دراسة في حیاته العلمیة والفكریة: الحسین بن سعید  ابر المیاحيكاظمیة محمد جاسم ج .٥٢

  مها عبد اهللا نجم. د

  البذخ والتبذیر لدى الحكام العباسیون في المناسبات الخاصة لمیاء خلیف عودة حسین الصالحي .٥٣

  دور األسواق في المجتمع اإلسالمي في الدولة العباسیة لیلى ستار هاشم حسن المحمد .٥٤

  ) م ٨٦١-٧٦٢/ هـ ٢٤٧- ١٤٥( صادرات العراق من السلع التجاریة في العصر العباسي األول  ید جابر جمعة الصالحيلیلى عن .٥٥

  شاكر وادي جابر. د

  شرحبیل بن حسنة  الخرسانمحدثة ماجد ناصر كریم .٥٦

  دراسة في أحوالها العامة: سجستان  مهاوي محمود احمد دریول .٥٧

  قوق الطفل في فكر أئمة أهل البیت علیهم السالمح دوریش مریم رائد كامل .٥٨

  زینب عبد الجبار سعید. د



   
  ٥الصفحة  

   )٥٦٩ – ٥٥٤( المظاهر الحضاریة لدولة المناذرة في عهد الملك عمرو بن هند  مریم شریف موش انه سمیر فراوي .٥٩

   )١٥٢٩ – ١٥٢٧( حركة ذي الفقار االستقاللیة  حمودي التمیمي مریم عبد الرضا غزال .٦٠

   )١٨٣١ – ١٨١٧( ٕداود باشا واصالحاته في العراق  سنعوس االعكدة لم فرج موحانمس .٦١

  علیه عبد الحسین سعید. م

  وأثره على األوضاع السیاسیة في افریقیا ) ١٨٨٥ -  ١٨٨٤( مؤتمر برلین  مصطفى مهدي حسین علي ال محسن .٦٢

   )١٩٧٩ - ١٩٢٢( دراسة تاریخیة : نغوال رئیس جمهوریة ا: اوغوستینو نیتو  مكارم عبد الكریم یاسین حمود الحمود .٦٣

   )١٩٧٦ – ١٩٧٥( اتفاقیة الفور وأثرها على األوضاع السیاسیة في انغوال  میسم یوسف خنفر البوسلیمي .٦٤

 وداد سالم محمد. م

  جماعة األهالي في العهد الملكي نرجس صالح نوري عاصي السكیني .٦٥

  ألوربیة الوسیطةالمدن ا نوال علي عیسى محمد الفیاض .٦٦

  طالب النقیب حیاته ودوره السیاسي نور الهدى عبد الحسین كاظم الخفاجي .٦٧

 انتصار محمود عبد الخضر. م

  التحنیط في مصر القدیمة نور فالح حسن فرج .٦٨

  المرأة في الحضارة المصریة القدیمة هبة علي سعدون عبید العربي .٦٩

  في مصر القدیمةالنظام الكهنوتي  هدیل علي كریم عباس المیاحي .٧٠

  عالء راضي فلیح. م.م

  )رضي اهللا عنها ( الصحابیة أسماء بنت عمیس   رسن الجودةعطیةهدیل هاني  .٧١

  )زید الشهید ( زید بن علي بن الحسین بن علي  هندرین یعقوب یوسف عیسى الحلفي .٧٢

  )ابن الحنفیة ( محمد بن علي بن ابي طالب  یونس وحید خلیوي علي الصالحي .٧٣

  عاتكة حبیب عبد اهللا. م.م

 


