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 اوالً :ـــ المخرجات العلمية 
 

  المتوقع تخرجهمالدراسات االولية  طلبة عدد   -1
 

 

 

 

 

 

 طلبة الدراسات العليا عدد  -2

 152 الصباحي

 3 المسائي

 155 المجموع

 
 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 جامعة البصرة/كلية اآلداب     
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 المتوقع تخرجهم الدراسات العليا  طلبة عدد   -3
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    العليا تالدراسا في المقبولين 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جامعة البصرة-ثانياً ــ البحوث العلمية المخطط انجازها /قسم التاريخ/كلية اآلداب 

 اسم االستاذ 

 

قب لال

 العلمي

 االختصاص

ة التغيرات الديموغرافية في البصرة واثرها في الموقف من ثور استاذ عبد الحميد الهاشمي سلمى د.  .1

 االمام الحسين عليه السالم

 البحوث : استاذ مجيد كاظم شاكر د.  .2
   الصالت العلمية بين خواجة نصير الدين الطوسي وعلماء    -1

  0الحلة       

 0  ة تحليلية مقارنةابي طالب عليه السالم قراءة نقدي سيرة -2

من خالل كتاب  ليه السالم طالب ع سيرة االمام علي بن ابي -3

 0مروج الذهب للمسعودي

 8 الدكتوراه االسالمي

 7 اه الحديثالدكتور

 16 الماجستير االسالمي

 18 الماجستير الحديث

 49 المجموع

 5 الدكتوراه االسالمي

 6 الدكتوراه الحديث

 7 الماجستير االسالمي

 7 الماجستير الحديث

 25 المجموع

 4 الدكتوراه االسالمي

 5 الدكتوراه الحديث

 5 الماجستير االسالمي

 9 الماجستير الحديث

 23 العدد الكلي



 

 0ي البحرين قبل االسالم النشاط الصناعي ف -4

 0لعقوبات المالية عند العرب قبل االسالم ، دراسة تاريخية ا -5

 ة البنيمن خالل كتاب السيرة النبو سيرة ابي طالب عليه السالم -6

 0هشام ، قراءة نقدية تحليلية مقارنة 

 0 السالماثر النفوذ الخارجي في الحياة السياسية في البحرين قبل ا -7

 0م عند العرب قبل االسالم االتهام بالجرائ -8

 0ت في العراق ، دراسة تاريخية مدارس الديارا -9

 الكتب : 

 0ارنة تحليلية مق، قراءة نقدية  ابو طالب شيخ الصحابة -1

نهاية  من خالل كتابعليه السالم  سيرة االمام علي بن ابي طالب -2

 0ب في فنون االدب للنويري ، قراءة نقدية تحليلية مقارنة راال

تاريخ سني  هسن االصفهاني منهجه وموارده في كتابحمزة بن الح -3

 0ملوك االرض واالنبياء 

ة ة العربيوب الجزيرفي تاريخ العالقات االقتصادية بين جن اتدراس -4

 0وشرق افريقيا قبل االسالم 

 ب العر  إللهةموس المحيط  للفيروز ابادي مصدرا القا -5

 نقدية – تحليلة –قبل االسالم / دراسة تاريخية    

 0 امية النبي نحند في المنظور االستشراقي -1 استاذ هللا واد كاظم النصرج -د    .3

 0من تفاسير الثورة الحسينية -2
 

ات المخاطبات االدارية للجهات الرسمية بإعادة مخطوط -1 استاذ د.توفيق دواي الحجاج  .4
المكتبة المركزية / جامعة البصرة في المركز الوطني للمخطوطات 

 م( 1964/1979م( وفهرس المخطوطات )2008/2018)

   استاذ نور جاسب االسديا -د  .5

  استاذ ادل اسماعيل خليلع -د  .6

 

 0في كتاب عيون االخبار البن قتيبة  المرأة -1  استاذ لمحسن جعفر انزار عبد  -د  .7

تاب دراسة في سيرته ومنهجه في ك –دونالدسن  0دوايت م -1 استاذ الء كامل صالح ع -د  .8

 0 مشترك مع الباحث حارس رميلي عبدالكاظم  –عقيدة الشيعة 

 0يت ممعيار السن اساس تولي السلطة بنظرة المستشرق دوا -2

  0ي عبدالكاظم  مشترك مع الباحث حارس رميل  -نالدسن دو

 -رماني الفكرية في مسألة ذات هللا وصفاته اسهامات الك -3

 0مشترك مع الباحث اسعد عبود مران الفرطوسي 

مشترك مع  –ثر المذاهب والفرق االسالمية في فكر الخوارج ا -4

 0الباحثة سرى منصور ناصر 

   

 ة اظم  رشم االمارن -د   .9

 
 استاذ

 
 امارة مكة المكرمة ) الشرافة ( ابان القرن  التنافس على -1 

 0السابع عشر الميالدي       

لمحات من التاريخ االجتماعي لمدينة الكوفة من خالل حطبة   استاذ نسام غضبان عبود  ا -د  .10

 0السيدة زينب عليها السالم 

 0العاجم في كتاب انساب العرب قبل االسالماسهام ا -1 استاذ مساعد هشام جخيور الربيعي  0د  .11

 لكهانة وصناعة الحدث التاريخي قبل االسالم ا -2

 

جاة عبدالكريم عبد السادةن -د  .12

   

دراسة  2003-1980االوضاع االجتماعية في البصرة  -1 استاذ مساعد

  0تاريخية

 0 1971حكومة محيبناغار في كلكتا  -1  استاذ مساعد   ولة طالب لفتة  خ -د  .13

 0اسبابها ونتائجها 1919عام  امريتسار مذبحة -2

  1975 – 1972ياسة الشيخ مجيب الرحمن الخارجية س -3

 

   مار خالد رمضان ع -د  .14

 
 استاذ مساعد

 
 االشتراكية الثورة في روسيا في القرن التاسع رواد الحركة -1 

 عشر 

 تىح -1861لحركة الثورية في روسيا منذ تحرير القنان ا -2

 1881مقتل القيصر السكندر الثاني 



 

د في روسيا بمذكرات الدبلوماسيين االمريكيين اوضاع اليهو -3

1861- 1900  

  1905-1881لعالقات الروسية االمريكية ا -4

  1980-1977سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه هنغاريا  استاذ مساعد   سين عبدالقادر التميميح -د   .15

 0 االوضاع السياسية واثرها في كتابات الجاحظ -1 استاذ مساعد حسن  زاقزاجية ر -د   .16

 0 المفاهيم السياسية في رسالة المعاش والمعاد  -2

  1955ام سياسة الواليات المتحدة تجاه بورما خالل ع   -1 استاذ مساعد   بلة طالل ياسين س -د  .17

  دراسة وثائقية     

 0 1987-1979العنف في باكستان -2

تموز  5اكستان دراسة عامة من خالل صحيفة العراق ) ب -3

1979- 1987  )0 

1956ائق وزارة الخارجية االمريكية خالل عام بورما في وث -4

   

 بو طالب عبد الجبار الشقري جمع وتحقيق ا -1 استاذ مساعد ارف عبدالكريم مطرود ع -د  .18

 ا تبقى من الشعر، بن رباح الحجام م -2

 دباغ ن نثر ابو المطرف الما تبقى م -3

  واثرها على العالقات االمريكية 1988حادثة لوكربي   -1  استاذ مساعد اني عبيد زباري  ه -د   .19

  0الليبية       

  0 1981-1974والقضية والقبرصية ليبيا  -2

 2011بية الدور السياسي للمؤسسة العسكرية بعد الثورة اللي -3

ومة االحتالل البريطاني لدير ان شالش ودوره في مقارمض -4

   1919-1918الزور 

النص  عوامل النصر في معارك الرسول )ص( دراسة في -1   استاذ مساعد   نتصار عدنان ا -د   .20

 0القراني 

 0 معركة االحزاب رؤية قرانية-2

سية معركة يورك اون وانعكاساتها على العالقات الفرن  -1 مدرس زينب عباس -د   .21

عمار عبدالرضا  0دبحث مشترك مع  1783-1775االمريكية 

  جامعة ميسان كلية االداب

 يكية لفيا وانعكاساته على العالقات الفرنسية االمرمؤتمر فيالد -2

 0االندلسية شنترين مدينة  -1  مدرس ؤاد حسين علي   ف -د   .22

 الميةاالس االبادات الجماعية في تاريخ الدولة العربية -1  مدرس ينب جاسم حسن ز -د   .23

 فهوم الطاعة في اسس منظومة الحكم االسالمي م -2

 

 مراحل تور اللغة التركية ) دراسة تاريخية ( -1 مدرس ساهرة حسين محمود 0د   .24

في  دور اسماعيل انور باشا السياسي والعسكري المؤتمر -2

    ( 1922-1904الدولة العثمانية )

وفق ما  2003قبل وبعد عام  طة للمرأة في العراق منح السل -1 مدرس  ميادة قيس رمضان  0م   .25

  0  ذكرته المصادر االجنبية 
تطرف : االسباب والدوافع ودورهما في االبادة االرهاب وال -2

 البشرية واهم السبل لمعالجته

 

 

 0 الشعائر الحسينية في الدولة الفاطمية -1 مدرس  م محسن طعمة يوسف0م   .26

 0 راقيهاستشالصفوية رؤية ولة الد يفالحسينية  الشعائر -2

 اهللا )باتريشخليفة كتاب  يةقاالستشرالرؤية الخالفة في ا -3

 ومارتن هنيدز اكرون 

 م حال عثمان0م  .27

 

مدرس   

 مساعد

صر الهلنستي الرحالت االستكشافية في الخليج العربي في الع  -1

 0م0ق 323-30

 0م0ق30-323 ربيالثار الدينية الهلنستية في الخليج العا -2

 

 حيدر الزم عزيز -د  .28

 

 استاذ مساعد

 
ير لينين من مؤتمر الصلح في باريس عام موقف فالديم -1

1919 



 

 1921-1918ركة نستور ماخنو في اوكرانياح -2 

د السوفيتي من الغزو االلماني لجيكوسلوفاكيا موقف االتحا -3

 1938عام 

امة من خالل كتاب اخبار البصرة البن شبه علة ابصراحوال ال -1 استاذ مساعد د.مؤيد ابراهيم محمد  .29

 النميري 

 مجالس اللهو والطرب عند امراء الدولة البويهية والسلجوقية -2

 ظاهرة التصفيات الجسدية في الدولة العباسية -3

 سياسة العزل والخلع واالقصاء في الدولة العباسية -4

 اد السوفيتياالمريكية تجاه االتح ةدمتحال سياسة الواليات  -1 استاذ مساعد غد فيصل عبد الوهابر -د  .30

 )دراسة تاريخية(  1984 -1977   

 د يات المتحدة االمريكية الخارجية تجاه االتحاسياسية الوال -2

  1972-1969السوفيتي خالل عهد ريتشاد نيكسون     

مدرس     مصطفى سالم الكناني  .31

 مساعد

ر والعص المالسالوقاية من االوبئة واالمراض في عصر صدر ا-1

 0االموي

 0ظرية التفويض االلهي واثرها في تدعيم الحكم االموي ن -2

 0لجرمي وموقفه من الحكم االموي ابو قالبة ا -3

 خطاب السياسي من خالل كتاب االمامة والسياسة المثل في ال -1 مدرس ساعد عالء حسن علوان 0د  .32

  راناريخ العرب قبل االسالم  من خالل رسالة الغفت -2

 
رحلة م ين ولكلتدريسيالهيئة التدريسية وحسب اعداد ال ءال عضاثالثاً ـ الساعات الدراسية المجدولة 

 2021-2020وكذلك لطلبة الدراسات العليا 
 ــ مجموع الساعات الدراسية 1

 أ ـ الدراسات االولية :ــ
 

 ت
 الوحداتعدد  المرحلة المادة اللقب العلمي االسم الكامل

 كاظم جيدر ما.د.شاك  .1

 ا.م.د.هشام جخيور ميري 

 د عالء حسن علوان0م

 استاذ

 استاذ مساعد

 مدرس

 تاريخ العرب قبل االسالم

------------------ 

 3 االولى

 عادل هاشم علي .د.ا  .2

 حسن حبيب 0م0م

 استاذ 

 مساعدمدرس 

 3 == تاريخ العراق القديم

  مدرس مساعد     هنادي عبد العظيم م 0م  .3

  

العصور  يا فوربتاريخ أ

 الوسطى

== 3 

 2 == الجغرافية التاريخية مدرس .زينب جاسم حسندم.  .4

الديمقراطية و حقوق  مدرس  عقيل جبار جاسم  0م0م  .5

 االنسان 

== 2 

 مدرس الزم عبار ةد. نهل0م  .6

 

 2 === اليونان والرومان

 د. انتصار عدنان عبد الواحد  .7

 د. دنيا عبد علي

 استاذ مساعد

 مدرس

 يةوبالنرة السي

 
=== 

3 

 اللغة العربية  استاذ مساعد عارف عبد الكريم مطرود0د0م0أ       .8

 
== 

2 

 عبد الحميد  سلمى 0د0أ         .9

 أ.م.د زاجية عبد الرزاق        

 استاذ

 استاذ مساعد

 2 = منهج البحث

 2 = الحاسبات مدرس رائد عماد  0م  .10

 ايمان شمخي جابر د.ا.         .11

 محمد ناعثمال د ح0م      

 استاذ

  مدرس

 3 الثانية تاريخ الشرق االدنى القديم

 3 الثانية التاريخ االموي   مدرس  د مصطفى سالم حازم 0م  .12

 2 الثانية الخالفة الراشدة مدرس د محسن طعمة يوسف0م  .13

 2 الثانية ساساني والبيزنطي مدرس د اسعد عبد العزيز 0م  .14



 

   تاريخ أوربا في عصر     تاذ مساعدسا   حييأ.م.د حسين عبد القادر م        .15

 النهضة         

= 2 

 اراء جاسم محمد0د 0م  .16

 د فاضل عبد الرحيم0م

 مدرس

 مدرس

 2 == تاريخ الوطن العربي الحديث

 2 الثانية النصوص االنكليزية استاذ مساعد حيدر الزم عزيز ا.م.د.  .17

 2 == واالندلستاريخ المغرب  مدرس د.فؤاد حسين علي  .18

 2 الثالثة النظم االسالمية استاذ عالء كامل صالح د..ا  .19

 3 == االول التاريخ العباسي استاذ  نزار عبد المحسن جعفر ا.د.  .20

 .د. مشعل مفرح طاهرا  .21

 د محمد سلمان منور0م

 د زينب عباس حسن0م

 استاذ 

 مدرس

 مدرس

 3 == تاريخ اوربا الحديث

 ناظم رشم معتوق د.ا.  .22

  تارالسد احمد عبد 0م

 استاذ

 مدرس

 تاريخ الخليج العربي الحديث 

 والمعاصر

== 2 

 2 == فلسفة التاريخ استاذ  عادل اسماعيل خليل .د.ا  .23

 2 == العثماني التاريخ      استاذ مساعد د زهراء حميد خليل0م  .24

 د خولة طالب لفتة0م0أ  .25

 م عائدة سامي محمد0م

 استاذ مساعد

 مدرس مساعد

 ويا اس انتشار االسالم في

 افريقيا

 

== 

 

2 

 2 == تاريخ العراق الحديث مدرس ساهرة حسين محمود 0د0م  .26

 انور جاسب شنتة0د0أ  .27

 اني عبيد زباريم.د.ه0أ

 استاذ

 استاذ مساعد

تاريخ الوطن العربي 

 المعاصر

= 3 

 3 الرابعة تاريخ العراق المعاصر استاذ مساعد د نجاه عبد الكريم 0م0أ           .28

 منشد اظمد كد. جوا.آ  .29

 

 استاذ 

 

 2 == الفكر االسالمي

 ا.م.د.رغد فيصل عبد الوهاب  .30

 ميادة قيس رمضان0م0م       

 استاذ مساعد

 مدرس

ريخ الدول الكبرى بين ات

 الحربين العالميتين

== 3 

 2 == التاريخ االندلسي استاذ  .د.انسام غضبان عبودا  .31

العباسية  صورالعتاريخ  استاذ مساعد م.د.مؤيد ابراهيم محمد0أ  .32

 المتأخرة

== 2 

 م.د.عمار خالد رمضان0أ  .33

 م دنيا فاروق صالح0م

 

 استاذ مساعد

 مدرس مساعد

 3 == تاريخ العالم الثالث

 حيدر عبد الرضا0د0أ  .34

 سبله طالل0د0م0أ

 م مهند عبد العزيز 0م

 استاذ 

 استاذ مساعد

 مدرس مساعد

 3 == تاريخ تركيا وايران

تاريخ اهل البيت عليهم  ذتااس أ.د توفيق دواي موسى  .35

 السالم

= 2 

 2 = البحث الخاص    .36

 دراسات العليا الب ـ   
 قسم التاريخ/الدراسات العليا/ جامعة البصرة/كلية االداب

 2021-2020 مي للعامالسالاالمواد الدراسية للفصل الدراسي االول / لطلبة الدراسات العليا /  الدكتوراه في التاريخ 

 

 ت

 

 يريسلتداسم ا

 
 الدكتوراه / عنوان المادة الدراسية

عدد 

 الوحدات

 2 دراسات في منهج البحث عبد الحميد الهاشمي ىد. سلم 1



 

 2 تاريخ العرب قبل االسالم كاظممجيد  رد. شاك 2

 2 الفرق الكالمية د.جواد كاظم النصرهللا 3

 2 لتراث العربي تحقيق ا د توفيق دواي موسى 4

 2 قراءة في النص التاريخي يعيلربر اجخيو مد. هشا 5

 2 االندلس  المذاهب في د انسام غضبان عبود 6

 2  الظواهر االجتماعية في العصر العباسي  اسماعيل خليل  لد. عاد 7

 2 تاريخ االديان هاشم علي  لد. عاد 8

 2 شرق االدنى القديم د ايمان شمخي 9

  راشدي االمويلاصر العاالرهاب الفكر في  د عالء كامل صالح  10

 2 االنكليزي محمد احمد عبد الستارد. 11

 

-2020لعام لالمعاصر وحديث المواد الدراسية للفصل الدراسي االول/ لطلبة الدراسات العليا / الدكتوراه في التاريخ ال

2021 

 

 ت

 اسم التدريسي

 
 عدد الوحدات الدكتوراه / عنوان المادة الدراسية

 2 1958 -1908 االحزاب السياسية في العراق دانحم احمد  دد. حمي 1

 2 الحديث السياسي الفكر  صالح العمر  قد. فارو 2

 2 سياسة االوليات المتحدة االمريكية تاه اوربا  د حسين عبد القادر محي 3

 2 دراسات في تاريخ الفكر العراقي د. نجاة عبد الكريم عبد السادة 4

 2 يا القيصرية سوي رت فدراسا د مشعل مفرح ظاهر 5

ى التاريخ الياسي للواليات المتحدة منذ االستقالل حت د.رغد فيصل عبد الوهاب  6

 الع حرب ند
2 

 2 دراسات في تاريخ الوطن العربي المعاصر االجتماعي  د.انور جاسب شنته 7

  دراسات في تاريخ اسرائيل المعاصر  د ناظم رشم معتوق 8

   سبلة طالل ياسين 9

  1990-1917العالقات الهندية السوفيتية  لة طالب لفتةخود  10

 2 اللغة االنكليزية محمد احمد عبد الستار د. 

 

 

 2021-2020ي للعام سالملمواد الدراسية للفصل الدراسي االول / لطلبة الدراسات العليا / ماجستير في  التاريخ االا

 
 

 ت

 عدد الوحدات  دة الدراسيةامال وانالماجستير / عن  اسم التدريسي         

 2 دراسات في مناهج المؤرخين  عبد الحميد الهاشمي ىد. سلم 1

 2 عرب قبل االسالم مجيد كاظم  رد. شاك 2

 2                   اإلسرائيليات د.جواد كاظم النصرهللا 3

 2 دراسات في العراق القديم   د.عادل هاشم علي 4

 2 ي  ت والتقاليد في المجتمع العربي ابان الحكم االمواداالع ليلاسماعيل خ لد. عاد 5

 2  في فكر االمام علي علية اسالم دراسات  كامل صالح ءد. عال 6

 2 دراسات في السيرة النبوية  انتصار عدنان عبد الواحد  7

 2 الحركات المعارضة السياسية في الدولة العباسية  د مؤيد ابراهيم محمد 8

 2 دراسات في التاريخ االجتماعي في العصر العباسي  الرزاق دبة عاجيد ز 9

 2 الحضارة المصرية  د ايمان شمخي جابر 10

  انكليزي د.رضا  ذنون 11

 

للعام اصر يث والمعالحد ير في  التاريخالمواد الدراسية للفصل الدراسي االول /  لطلبة الدراسات العليا / الماجست

2020-2021 

 

 

 يريسلتداسم ا

 

 عدد الوحدات الماجستير / عنوان المادة الدراسية

 2  دراسات في تاريخ العراق االجتماعي  احمد حمدان دد. حمي 1



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    المواد الدراسية لطلبة الدراسات العليا / الدكتوراه  في التاريخ االسالمي              

 2021-2020الفصل الدراسي الثاني  سات العليا  التاريخ /الدرا قسم 
 

 ت

 

 اسم التدريسي

 
 الدكتوراه / عنوان المادة الدراسية

عدد 

 الوحدات

 2 دراسات في منهج البحث عبد الحميد الهاشمي ىد. سلم 1

 2 المتاريخ العرب قبل االس مجيد كاظم رد. شاك 2

 2 الفرق الكالمية د.جواد كاظم النصرهللا 3

 2 تحقيق التراث العربي  د توفيق دواي موسى 4

 2 قراءة في النص التاريخي جخيور الربيعي مد. هشا 5

 2 المذاهب في االندلس  د انسام غضبان عبود 6

 2 الظواهر االجتماعية في العصر العباسي   اسماعيل خليل  لد. عاد 7

 2 تاريخ االديان م علي اشه لدعا د. 8

 2 شرق االدنى القديم د ايمان شمخي 9

  االرهاب الفكر في العصر الراشدي االموي د عالء كامل صالح  10

 2 االنكليزي د.محمد احمد عبد الستار 11

       

 

 

 

 اصرالمواد الدراسية لطلبة الدراسات العليا / الدكتوراه  في التاريخ الحديث والمع   

 2021-2020تاريخ /الدراسات العليا  الفصل الدراسي الثاني  ال قسم

 

 ت

 اسم التدريسي

 
 الدكتوراه / عنوان المادة الدراسية

عدد 

الوحدا

 ت

 2 1958 -1908االحزاب السياسية في العراق  احمد حمدان  دد. حمي 1

 2 الفكر السياسي الحديث  صالح العمر  قد. فارو 2

 2 سياسة االوليات المتحدة االمريكية تاه اوربا  يحر مقادد حسين عبد ال 3

 2 دراسات في تاريخ الفكر العراقي د. نجاة عبد الكريم عبد السادة 4

 2 دراسات في روسيا القيصرية  د مشعل مفرح ظاهر 5

 2 ب ع حرالتاريخ الياسي للواليات المتحدة منذ االستقالل حتى ندال د.رغد فيصل عبد الوهاب  6

 2 دراسات في تاريخ الوطن العربي المعاصر االجتماعي  جاسب شنته نورد.ا 7

 2 تطور الفكر في مصر الى الحرب العالمية االولى صالح  العمر قد. فارو 2

 2  قضايا معاصرة في الوطن العربي  د. انور جاسب شنتة 3

 2   تاريخ العراق المعاصر  د السادةبعم  كريد.نجاة   عبد ال 4

 2   دراسات في تاريخ االحالف المؤتمرات االوربية  د.مشعل   مفرح   طاهر 5

 2  الخليج العربيدراسات في تاريخ  رشم  معتوق  مد. ناظ 6

 2 سوريا في سياسات القوة الكبرى  د.هاني عبيد زباري 7

 2 الهند  يفية ياساالحزاب الس د.خولة  طالب لفته 8

 2 روسيا في العصر الحديث عمار خالد الربيعي 0د 9

 2 ذو الفقار علي بوتو ودور السياسي  سبلة طالل ياسين 10

 2 االنكليزية د رضا ذنون  11



 

  دراسات في تاريخ اسرائيل المعاصر  د ناظم رشم معتوق 8

   سبلة طالل ياسين 9

1

0 

  1990-1917العالقات الهندية السوفيتية  د خولة طالب لفتة

 2 اللغة االنكليزية د. محمد احمد عبد الستار 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 مواد الدراسية لطلبة الدراسات العليا / الماجستير في التاريخ االسالميال

 2021-2020الفصل الدراسي الثاني  

 

 ت

 عدد الوحدات  الماجستير / عنوان المادة الدراسية  اسم التدريسي         

 2 دراسات في مناهج المؤرخين  عبد الحميد الهاشمي ىد. سلم 1

 2 رب قبل االسالمع مكاظمجيد   رد. شاك 2

 2 اإلسرائيليات                   د.جواد كاظم النصرهللا 3

 2 دراسات في العراق القديم   د.عادل هاشم علي 4

 2 ي  العادات والتقاليد في المجتمع العربي ابان الحكم االمو اسماعيل خليل لد. عاد 5

 2 سالم  ة اعليدراسات في فكر االمام علي  كامل صالح ءد. عال 6

 2 دراسات في السيرة النبوية  انتصار عدنان عبد الواحد  7

 2 الحركات المعارضة السياسية في الدولة العباسية  د مؤيد ابراهيم محمد 8

 2 دراسات في التاريخ االجتماعي في العصر العباسي  د زاجية عبد الرزاق 9

 2 الحضارة المصرية  د ايمان شمخي جابر 10

  انكليزي ذنون  رضاد. 11

 

 

                                             
المواد الدراسية لطلبة الدراسات العليا / الماجستير  في التاريخ الحديث 

 والمعاصر

 2021-2020الفصل الدراسي الثاني  



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

راب

 عا  

/ 

 ـ الحلقات النقاشية

 

 

  

 

 

 

 :ــ مناقشة الرسائل العلمية وبحوث الطلبة :ــخامسا  

 

 الرسائل العلمية المتوقع مناقشتها : -1

 9 الدكتوراه   /

 12الماجستير / 

 

 عدد بحوث الطلبة  ) االولية ( -2

  

    

 

 

 

 طط لها :ــلمخاة / الندوات والمؤتمرات العلمي سادسا  

  الفصل االول / الندوات /

 التعليم االلكتروني )لسلبيات وااليجابيات ( -1     

 التعليم المدمج ودوره في صياغة مفاهيم جديدة في التعليم  -2     

 في الفكر المستشرقين   ةالحسين شعائر -3     

 حقوق وواجبات الطالب الجامعي -4

 لبةندوة عن الزي الموحد للط -5

 ندوة عن التدخين -6     

 

 

 اسم التدريسي

 

 عدد الوحدات الماجستير / عنوان المادة الدراسية

 2 دراسات في تاريخ العراق االجتماعي   نمداد حاحم دد. حمي 1

 2 تطور الفكر في مصر الى الحرب العالمية االولى صالح  العمر قد. فارو 2

 2 قضايا معاصرة في الوطن العربي   د. انور جاسب شنتة 3

 2  تاريخ العراق المعاصر   د.نجاة   عبد الكريم  عبد السادة 4

 2 ي تاريخ االحالف المؤتمرات االوربية   ت فاسادر د.مشعل   مفرح   طاهر 5

 2 دراسات في تاريخ الخليج العربي  رشم  معتوق  مد. ناظ 6

 2 سوريا في سياسات القوة الكبرى  د.هاني عبيد زباري 7

 2 االحزاب السياسية في الهند  د.خولة  طالب لفته 8

 2 روسيا في العصر الحديث عمار خالد الربيعي 0د 9

 2 ذو الفقار علي بوتو ودور السياسي  طالل ياسينلة سب 10

 2 االنكليزية د رضا ذنون  11

المرتبة  االسم ت

 العلمية

 الحلقات النقاشية

 والدة النبي محمد صل هللا علية واله وسلم - استاذ مجيد كاظم شاكر د.  .1
 

 الغدير في االسالم  استاذ    شميسلمى عبد الحميد الها 0د  .2

  

 162 الصباحي

 3 المسائي



 

 ندوة عن المخدرات  -7     

 التجربة البرلمانية في العراق بين الماضي والحاضر - 8     

      

  ______________________________________ 

 

 الفصل الثانيـ 

 ليات تقويم االداء الجامعي لألساتذة و الموظفينا -1 

 . ريفالشالمولد النبوي ندوة بمناسبة  -2 

 .مؤتمر بحوث طلبة المرحلة الرابعة -3

 يوم الجامعة تندوة بمناسبة احتفاال -4

 مائة عام على قيام الدولة العراقية الحديثة -5

 

 

 

 

 ً  2021-2020المناهج العلمية المقررة للعام الدراسي  : المناهج الدراسية: سابعا
 

 

 المرحلة االولى / قسم التاريخ 

 الكتب المنهجية التي يعتمد عليها قسمنا : ــ 

 ينهجعنوان الكتاب الم ت

 

 

المراحل الدراسية التي  سنة الطبع اختصاص الكتاب اسم المؤلف

 يدرس فيها

الوسيط في تاريخ  1

 العرب قبل االسالم 

تاريخ قبل   د. هاشم المالح 

 االسالم

 االولى  1993

 لسيرة النبويةا  -1 2

  

 اريخ الخلفاء ت -2

 

لسيرة الوسيط في ا -3

 النبوية 

 البن هشام

 

 السيوطي

 

 مالحال اشمد. ه

  تاريخ اسالمي  

 

 

 

 1993 

 االولى 

حقوق االنسان والطفل   3

 والديمقراطية

 االولى   2006 تاريخ حديث ماهر صالح الجبوري 

محاضرات في التاريخ  4

 القديم 

 عامر سليمان 

 احمد مالك

 االولى  1990  تاريخ قديم

دراسات في التاريخ  5

 الساساني والبيزنطي 

 الثانية   1985  تاريخ قديم   ييدرد. صالح الح 

 عنوان الكتاب المنهجي ت

 

 

اختصاص  اسم المؤلف

 الكتاب

المراحل الدراسية التي  سنة الطبع

 يدرس فيها

 اصول البحث التاريخي 1

 

تاريخ اسالمي ،  عبد الواحد ذنون طه  

 حديث

 الثانية 1990

عامر سليمان  واحمد   ي التاريخ القديم ت فضرامحا  2

 مالك 

 األولى 1997 تاريخ قديم

 دراسات في التاريخ العربي  3

 تاريخ الدولة العربية االسالمية 

 جاسم صكبان علي  

 

 سعيد الصالحي  ةزاهد

 الثانية 1983 تاريخ اسالمي



 

 

 المرحلة الثانية / قسم التاريخ 

 

 المرحلة الثالثة / قسم التاريخ
 

 عنوان الكتاب المنهجي ت

 

 

اختصاص  اسم المؤلف

 الكتاب

المراحل الدراسية التي  سنة الطبع

 ايدرس فيه

 لتكوين العرب الحديثا 1

 

 الثالثة  1990  تاريخ حديث سيار كوكب جميل 

مصطفى عبد القادر   تاريخ الخليج العربي والمعاصر 2

 النجار  واخرون 

تاريخ حديث 

 ومعاصر

 الثالثة  1985 

 تاريخ اوربا الحديث 3

 

 الثالثة  1991  تاريخ حديث محمد مظفر االدهمي 

 النظم االسالمي  4

 

 

ق سلطان وفيت 

 اليوزبكي

 الثالثة  1987  تاريخ اسالمي  

 الخالفة العباسية  5

 

 الثالثة  1985 تاريخ اسالمي   فاروق عمر فوزي 

تاريخ االسالم في افريقيا وجنوب  6

 شرق اسيا 

 

محمود االلوسي  

 واخرون 

 الثالثة  1987  تاريخ اسالمي  

 

 المرحلة الرابعة /  قسم التاريخ
 

 كتاب المنهجيال وانعن ت

 

 

اختصاص  اسم المؤلف

 الكتاب

المراحل الدراسية  سنة الطبع

 التي يدرس فيها

د. عبد الرزاق مطلك   حركات التحرر في العالم الثالث 1

 الفهد

 1986  تاريخ حديث

 

 الرابعة 

تاريخ الوطن العربي الحديث  2

 والمعاصر

محمد جاسم حسن  

 العدول واخرون 

تاريخ حديث  

 رعاصوم

 الرابعة 1985

الدول الكبرى بين الحربين  3

 العالميتين

 

محمد محمد صالح  

 واخرون 

 الرابعة 1988  تاريخ معاصر 

 1980  تاريخ معاصر فاضل حسين واخرون  تاريخ العراق المعاصر 4

 

 الرابعة

 1984 تاريخ اسالمي   عبد الواحد ذنون طه   تاريخ االندلس وحضارتهم  5

 

 الرابعة

لة العربية االسالمية في لدوا 6

 العصور العباسية المتأخرة

 

خليل السامرائي  

 واخرون

 الرابعة 1985 تاريخ اسالمي  

 الرابعة 1991 فكر إسالمي خليل إبراهيم تاريخ الفكر العربي 7

 
 

 يسري الجوهري  الفكر الجغرافي 4

 

 

 ةالثاني 1979 تاريخ اسالمي

دراسات في التاريخ االوربي   5

 الحديث والمعاصر

خليل علي مراد  

 واخرون

تاريخ حديث 

 ومعاصر

 الثانية 1988



 

 
 
 
 

 ً  ال يوجد :ــــــــ    االساتذة الزائرون /ثامنا

  ولالمتحانات النهائية  والثاني ل االول لفصة لي/  برمجة االمتحانات  :  مركز تاسعا  

 :       : الممارسة الميدانية عاشراً 

 زيارة دار المسنين -1 

 زيارة مستشفى الطفل-2 

 زيارة الكنائس  -3 

 زيارة متحف البصرة-4 

 زيارة دار االيتام -5 

 زيارة االقسام الداخلية للطلبة-6 

  :   تشكيل مجلس القسم :   احدى عشر

 
 االستاذسم ا 

 

 االختصاص القب العلمي

 تاريخ اسيا المعاصر استاذ  د.حيدر عبد الرضا حسن  .1

 منهج البحث التاريخي استاذ د.سلمى عبد الحميد الهاشمي  .2

 تاريخ العرب قبل االسالم استاذ د.شاكر مجيد كاظم  .3

 تاريخ الفكر االسالمي استاذ د.جواد كاظم النصر هللا  .4

 تاريخ المدن االسالمية استاذ  فرجع حسند.نزار عبد الم  .5

 تحقيق مخطوطات اسالمية استاذ د.توفيق دواي الحجاج  .6

 تاريخ الوطن العربي استاذ د.انور جاسب شنته  .7

 تاريخ االوربي الحديث استاذ د.مشعل مفرح طاهر  .8

 تاريخ القرن االول الهجري استاذ  د.عادل اسماعيل خليل  .9

 العصر الراشدي ريختا ذاستا د.عالء كامل صالح  .10

 تاريخ مصر القديم استاذ  د.ايمان شمخي جابر  .11

 تاريخ الوطن العربي المعاصر استاذ  د.ناظم رشم معتوق  .12

 تاريخ العراق القديم استاذ  د.عادل هاشم علي  .13

 تاريخ اندلسي استاذ  د.انسام غضبان عبود  .14

 المالستاريخ العرب قبل ا استاذ مساعد د.هشام جخيور الربيعي  .15

 تاريخ الفكر العراقي الحديث استاذ مساعد د.نجاة عبد الكريم عبد السادة  .16

 التاريخ االوربي المعاصر استاذ مساعد د.رغد فيصل عبد الوهاب  .17

 تاريخ اسيا المعاصر استاذ مساعد د.خولة طالب لفته  .18

 تاريخ االوربي المعاصر استاذ مساعد د.حسين عبد القادر محيي  .19

 التاريخ االوربي المعاصر استاذ مساعد ضانرم الدد.عمار خ  .20

 تاريخ عباسي استاذ مساعد د.زاجية عبد الرزاق ابراهيم  .21

 التاريخ االوربي المعاصر استاذ مساعد د.حيدر الزم عزيز  .22

 تاريخ العباسي استاذ مساعد د.مؤيد ابراهيم محمد  .23

 تاريخ اسيا المعاصر استاذ مساعد د.سبلة طالل ياسين  .24

 االدب العربي استاذ مساعد عبد الكريم مطرودرف .عاد  .25

 تاريخ الوطن العربي المعاصر استاذ مساعد د.هاني عبيد زباري  .26

 سيرة نبوية استاذ مساعد د.انتصار عدنان عبد الواحد  .27

 تاريخ العصر الراشدي مدرس د.نهلة عبار الزم  .28

 تاريخ الوطن العربي المعاصر مدرس د.اراء جاسم محمد  .29

 تاريخ اندلسي مدرس حسين علياد .فؤد  .30

 تاريخ العرب قبل االسالم مدرس   د.اسعد عبد العزيز علي  .31

 التاريخ العثماني مدرس د.زهراء حميد خليل  .32

 السيرة النبوية مدرس د.دنيا عبد علي الشمري  .33

 التاريخ االوربي المعاصر مدرس د.زينب عباس حسن  .34

                  مي              سالاالتاريخ الفكر  مدرس د.زينب جاسم حسن  .35

 تاريخ الواليات المتحدة االمريكية مدرس  د.محمد سلمان منور  .36

 العثمانيتاريخ ال مدرس د.ساهرة حسين محمود  .37

 حضارة اسالمية مدرس  د.عالء حسن علوان  .38

 اللغة العربية مدرس م.رائد عماد احمد  .39



 
 يبيلصلالتاريخ ا مدرس مساعد م عقيل جبار 0م  .40

 التاريخ المعاصر مدرس  .فاضل عبد الرحيم عبد الكريمدم.  .41

 التاريخ المعاصر مدرس  .ميادة قيس رمضاندم.  .42

 استشراق مدرس  .محسن طعمة يوسفدم.  .43

 التاريخ االموي مدرس  .مصطفى سالم حازمدم.  .44

 تاريخ اوربي مدرس مساعد م.م.هنادي عبد العظيم صفر  .45

 تاريخ حديث مساعدرس مد م.م.دينا فاروق صالح   .46

 تاريخ معاصر مدرس مساعد م.م.مهند عبد العزيز عيسى  .47

 ةالحضارة اليوناني مدرس مساعد م حال عثمان 0م  .48

 تاريخ اسيا مدرس مساعد  م عائدة سامي 0م  .49

 تاريخ ايران مدرس  احمد عبد الستارد0م  .50

 تاريخ قديم  مدرس مساعد م حسن حبيب 0م  .51

 
 

 

 

 

  جتماعاتاال   : الثاني عشر

 ( ) اجتماع مجلس القسم  صباحا الحادية عشرل اسبوع ، الساعة يوم الثالثاء   من ك

 يوم االربعاء   من كل اسبوع ، الساعة العاشرة صباحا       ) اجتماع اللجنة العلمية(

 عشر ــ تشكيل اللجان :ــ ثالثال 

 اللجنة العلمية :ــ -1

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   لجنة الدراسات العليا ا -2        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للدراسات االولية للجنة االمتحانيةا -

 المالحظات اسم التدريسي ت

 رئيسا   عبد القادر محي سينح 0د0م0ا  -1

 عضوا فاروق صالح العمر0د0أ  -2

 عضوا حميد احمد حمدان  د. ا.  -3

 عضوا سلمى عبد الحميد الهاشمي د. ا.  -4

 عضوا شاكر مجيد كاظم  0أ.د   -5

 عضوا ا.د. انور جاسب شنتة   -6

 عضوا عادل اسماعيل 0د0ا  -7

 عضوا عادل هاشم0د0ا  -8

 عضوا د مشعل مفرج الشمري0ا  -9

 عضوا ايمان شمخي 0د0أ  -10

 عضوا   نزار عبدالمحسن داغر 0د0ا  -11

 المالحظات            اسم التدريسي ت

 رئيسا حسين عبد القادر محيد.  0مأ.  .1

 عضوا نزار عبد المحسنأ.د.   .2

 عضوا توفيق دواي موسىأ.د.   .3

 مقررة العليا غضبان سامان 0د0ا  .4

 عضوا حيدر الزم عزيز 0 ا.م.د  .5

 عضوا خولة طالب لفته 0د 0م0ا  .6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة االمتحانية للدراسات العليا:- 4

 

 المالحظات            اسم التدريسي            ت

 رئيسا حسين عبد القادر محيد.  أ.  1  

 عضوا انسام غضبان عبود د. ا. 2  

 عضوا  رائد عماد احمد . م.د 3  
 

 

 

 اللجنة المركزية
 المالحظات            اسم التدريسي            ت

 عضوا  مشعل مفرح ظاهرأ. د.   1  

 عضوا عادل هاشم علي ا. د. 2  

 

 نة التربوية لجال  -5

 المرحلة اسم التدريسي ت

 االولى ا.د.شاكر مجيد كاظم 1

 االولى د.انتصار عدنان عبد الواحد 2

 االولى هنادي عبد العظيم صفرد.  3

 الثانية د.اسعد عبد العزيز  1

 الثانية .د زاجية عبد الرزاقا.م 2

 الثانية  ا.م.د حيدر الزم 3

 الثانية ا.م.د.ايمان شمخي  4

 الثالثة هاني عبيد زباريا.د. 1

 الثالثة ا.م.د.مشعل  مفرح 2

 الثالثة ا.م.د ناظم رشم معتوق 3

 الرابعة عبودا.م.د.انسام غضبان  1

 الرابعة ا.م.د.عمار خالد رمضان  2

3 

 

 الرابعة جاسم حسن ينبد.زم.

 

 لجنة المناهج: -3

 

 المالحظات            اسم التدريسي            ت

 رئيسا سلمى عبد الحميد  ا.د. 1

 المالحظات            اسم التدريسي ت

  اللجنةرئيس  حسين عبد القادر محي. د .ا 1

 الثالثةالمرحلة عن  حسن حبيب عبيد .م.م 2

 الرابعةعن المرحلة  هاني عبيد زباري.  دم.0ا 3    

 عن المرحلة الثالثة حيدر الزم عزيزم.د. 0ا 4

 نيةعن المرحلة الثا عمار خالد رمضان أ.م.د. 5

 ولىعن المرحلة اال مصطفى سالم حازم .م.د 6

 االولى عن المرحلة حال عثمان محمد.  دم. 7

 يةثانعن المرحلة ال محسن طعمة يوسف.م.د. 8



 

 عضوا ا.م.د هشام جخيور الربيعي 2

 عضوا هاشم علي ل.د. عادا 3

 عضوا ناظم رشم معتوق.د. ا 4
 

 اللجنة االجتماعية :

 المالحظات اسم التدريسي ت

 رئيسا ور جاسب شنته.اناد 1

 عضوا ا.م د. رغد فيصل عبد الوهاب  2

 عضوا ابراهيم  دا.م.د. مؤي 3

 عضوا م.د.اراء جاسم محمد 4

 عضوا زينب جاسم د م.  5

 عضوا . ميادة قيس رمضاندم. 6

 عضوا . فاضل عبد الرحيمد0 م 7

 عضوا . محسن طعمة يوسفدم. 8

 

 

   نيالتدريسيعشر / الرابع

 امعة البصرةج-سم التاريخ/كلية االداب ك قمال

 : التدريسيين -1
 اسم االستاذ ت

 

 االختصاص القب العلمي

 منهج البحث التاريخي استاذ د.سلمى عبد الحميد الهاشمي  .1

 تاريخ العرب قبل االسالم استاذ د.شاكر مجيد كاظم  .2

 تاريخ الفكر االسالمي استاذ د.جواد كاظم النصر هللا  .3

 تاريخ المدن االسالمية استاذ المحسن جعفر عبدار د.نز  .4

 تحقيق مخطوطات اسالمية استاذ د.توفيق دواي الحجاج  .5

 تاريخ الوطن العربي استاذ د.انور جاسب شنته  .6

 تاريخ االوربي الحديث استاذ د.مشعل مفرح طاهر  .7

 تاريخ اسيا المعاصر استاذ د.حيدر عبد الرضا حسن  .8

 تاريخ القرن االول الهجري تاذاس د.عادل اسماعيل خليل  .9

 تاريخ العصر الراشدي ذاستا د.عالء كامل صالح  .10

 تاريخ مصر القديم استاذ د.ايمان شمخي جابر  .11

 تاريخ الوطن العربي المعاصر استاذ د.ناظم رشم معتوق  .12

 تاريخ العراق القديم استاذ د.عادل هاشم علي  .13

 تاريخ اندلسي استاذ د.انسام غضبان عبود  .14

 تاريخ العرب قبل االسالم استاذ مساعد ام جخيور الربيعي.هشد  .15

 تاريخ الفكر العراقي الحديث استاذ مساعد د.نجاة عبد الكريم عبد السادة  .16

 التاريخ االوربي المعاصر استاذ مساعد د.رغد فيصل عبد الوهاب  .17

 تاريخ اسيا المعاصر استاذ مساعد د.خولة طالب لفته  .18

 تاريخ االوربي المعاصر استاذ مساعد يمحيدر د.حسين عبد القا  .19

 التاريخ االوربي المعاصر استاذ مساعد د.عمار خالد رمضان  .20

 تاريخ عباسي استاذ مساعد د.زاجية عبد الرزاق ابراهيم  .21

 التاريخ االوربي المعاصر استاذ مساعد د.حيدر الزم عزيز  .22

 تاريخ العباسي استاذ مساعد د.مؤيد ابراهيم محمد  .23

 تاريخ اسيا المعاصر استاذ مساعد طالل ياسين بلةد.س  .24

 االدب العربي استاذ مساعد              د.عارف عبد الكريم مطرود  .25

 تاريخ الوطن العربي المعاصر استاذ مساعد          د.هاني عبيد زباري  .26

 سيرة نبوية استاذ مساعد         د.انتصار عدنان عبد الواحد  .27

 تاريخ العصر الراشدي سمدر زمد.نهلة عبار ال  .28

 تاريخ الوطن العربي المعاصر مدرس د.اراء جاسم محمد  .29



 

 تاريخ اندلسي مدرس د.فؤاد حسين علي  .30

 تاريخ العرب قبل االسالم مدرس د.اسعد عبد العزيز علي  .31

 التاريخ العثماني مدرس د.زهراء حميد خليل  .32

 السيرة النبوية مدرس د.دنيا عبد علي الشمري  .33

 التاريخ االوربي المعاصر مدرس عباس حسن ينبد.ز  .34

                 تاريخ الفكر االسالمي                مدرس د.زينب جاسم حسن  .35

 تاريخ الواليات المتحدة االمريكية مدرس د.محمد سلمان منور  .36

 العثمانيتاريخ ال مدرس د.ساهرة حسين محمود  .37

 يةحضارة اسالم مدرس د.عالء حسن علوان  .38

 اللغة العربية مدرس .رائد عماد احمدم  .39

 التاريخ الصليبي مدرس مساعد م عقيل جبار 0م  .40

 التاريخ المعاصر مدرس مساعد .فاضل عبد الرحيم عبد الكريمد  .41

 التاريخ المعاصر مدرس مساعد .ميادة قيس رمضاند  .42

 استشراق مدرس مساعد .محسن طعمة يوسفد  .43

 اريخ االمويالت عدمدرس مسا .مصطفى سالم حازمد  .44

 تاريخ اوربي مدرس مساعد م.م.هنادي عبد العظيم صفر  .45

 تاريخ حديث مدرس مساعد م.م.دينا فاروق صالح   .46

 تاريخ معاصر مدرس مساعد م.م.مهند عبد العزيز عيسى  .47

 ةالحضارة اليوناني مدرس مساعد م حال عثمان 0م  .48

 تاريخ اسيا مدرس مساعد م عائدة سامي 0م  .49

 الخليجتاريخ  مدرس د الستارعب حمدم ا0م  .50

 تاريخ العراق القديم مدرس مساعد م حسن حبيب عبيد0م  .51

 
 الموظفون :-2

 

 العمل الذي يقومون به العنوان الوظيفي الشهادة االسماء           ت

ـ احضار  بريد طباعة ال-ادارة شؤون القسم  اقدم باحث   سبكالوريو اسراء حبيب  1

مل ع -اسات عليادر -لهمع ارسا البريد

كل ما يتعلق بتجهيز القسم -االسبايرول والتجليد

  0بالقرطاسية 

متابعة  -تاييدات -صادر وارد –احضار البريد  باحث  لوريوسابك ندى هاشم حمادي  2

  0الدراسات االولية

 ارشفةالدراسات العليا ـ طباعةـ  مالحظ ةعداديا  محمد حسن علوان 3

 0فظ البريدح-شؤون تدريسيين مدير م. وريوسكالب محسن سالغيداء  4

 

 
 حليل الخطة ونسب تنفيذ للعام المنصرم :ـــــ ت - عشر :ـــــ الخامس

 

 % 95  نسبة االنجاز :

 

 :ــ ات التي حالت دون تنفيذ الخطةالمعوق-1

 جائحة كورونا  -1

 قلة االمكانيات المادية -2

 

   

 -:المقترحات والبدائل 02  

 0مادي والمعنويال دعمتوفر ال    

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


