
 777جامعة الكوفة / كلٌة األداب                                               العدد:

 77/7/7028قسم التارٌخ                                                                التارٌخ:

 7028-7027ثانًجدول بسمنرات أساتذة قسم التارٌخ للفصل الدراسً ال م/            

 

 أسم التدرٌسً عنوان السمنار ت
 

 التارٌخ
 

االزمة االقتصادٌة فً الوطن العربً خالل  2
 الحرب العالمٌة الثانٌة

 الخمٌس انكردي  يحًذ عظى دعهً.و.أ
2/3/7028 

قراءة تحلٌلٌة فً كتاب اال االمام علً )ع( للشٌخ  7
 االزهري خلٌل عبد الكرٌم

 4/3االحد  انغرٌري أحًذ ناجً نعًةأ.د

 جذور النظام الحزبً االنكلٌزي 3
 

 5/3االثنٌن  حٍذرطاهرانًىسىي  درتٍع.أ

صور حٌة من وحً االنتفاضة الشعبانٌة عام  4
2992 

 6/3الثالثاء  انًذنً  عثذانرسىل دعسانذٌن.و.أ

 السبً البابلً ابعاده واثاره دراسة تارٌخٌة 5
 

 7/3االربعاء  انحسٍنً عثذ يىسى دخانذ.أ

 فً السودان الشرقً دراسة تارٌخٌةالتصوف  6
 

 8/3الخمٌس  انًىسىي نىال تركً يىسىأ.و.د

 انجىاري رٌاض حًٍذ يجٍذأ.و.د زرٌاب واثره فً الحٌاة العامة فً االندلس 7

 
 22/3االحد 

موقف صحٌفة العامل من القضاٌا العمالٌة فً  8
 العراق

 صٍهىد انحسٍن عثذ جاسة د.أ

 انخفاجً

 27/3االثنٌن 

 كٌف ان التارٌخ علم ومنهجٌة 9
 

 23/3الثالثاء  انعساوي عالوي عثاش عثذأ.و.د

حركة المواصالت والنقل الداخلً واثرهما فً  20
 2958-2972تطور مدٌنة النجف 

 انحًذانً فهٍح حسن عهًأ.و.

 

 24/3االربعاء 

 مثالب المستشرقٌن حول الفتوح االسالمٌة 22
 

 25/3الخمٌس  انٍعقىتً حاتى كرٌى جٍادأ.و.د

اسهامات علماء الكوفة في الحركة الفكرية في بغداد من  27
 هـ(364خالل كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي)ت

 28/3االحد  انكرٌطً غازي دجاتررزاق.أ

 صثار انحسٍن دنصٍرعثذ.و.أ االتجاهات الغربٌة فً دراسات الدولة الساسانٌة  23

 انكعثً

 29/3االثنٌن 

عبد هللا الشٌعً فً نشر الدعوة  جهود ابً 24
 الفاطمٌة فً المغرب

 70/3الثالثاء  األسذي حٍذرنفتة سعٍذأ.و.د

 برٌطانٌا ومشروع حدٌد وادي الفرات 25
 

 72/3االربعاء  انًىصهً ٌاسٍن شهاب شكريأ.و.د

عالقة الدولة العثمانٌة مع دولة آق قوٌنلو فً عهد  26
 السلطان محمد الفاتح

 أحًذ خهٍم دعهً.و.أ

 
 77/3الخمٌس 

 75/3االحد  شاكرعبدالعالق داحمد.م.أ بداٌات نشوء البرنامج النووي االٌرانً 27



موقف الحكومة العراقٌة من االنتداب البرٌطانً  28
 م2972-2937

 76/3االثنٌن  الشبوب عبٌد دجبارٌحٌى.م

اسباب الحروب الصلٌبٌة عند المإرخٌن  29
 المسلمٌن المعاصرٌن لها

 77/3الثالثاء  الحٌدري جاسم عاجل دعباس.م

 اتجاهات التآلٌف فً جبل عامل 70
 

 78/3االربعاء  ابوصٌبع مرزة نجاح دسٌف.م

 طوسً نوري دعذراء.م تاسٌس دولة بنً مرٌن  72
 

 79/3الخمٌس 

 الفكر السٌاسً عند علماء الشٌعة االمامٌة 77
 

 2/4االحد  الجزائري جاسم جواد محمد د.م

مالمح السٌاسة المالٌة ألمٌر المإمنٌن علً بن  73
 ابً طالب )ع(

 م.علً خضٌر عبد العباس
 

 7/4االثنٌن 

اتجاهات الكتابة عن ثورة االمام الحسٌن علٌه  74
 السالم فً القرن الثالث الهجري

 عبدالمنعم سعٌد فاطمة م.م
 

 3/4الثالثاء 

 طاه ٌوسف الوائلً أ.د التارٌخ الشفوي وأهمٌة تدوٌنه 75
 

 4/4االربعاء 

 المقاتل العاشورائٌة المتؤخرة 76
 

 5/4الخمٌس  نصار يحًذ حسٍن عًار عثىديأ.د

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د خالد موسى عبد الحسٌنً              أ.د جابر رزاق الكرٌطً                         

 مقرر قسم تارٌخ                                                    رئٌس قسم التارٌخ   

 

 

 

 

 



 

 العدد:                              جامعة الكوفة / كلٌة األداب

 77/7/7028التارٌخ:               قسم التارٌخ                                

 

 7028-7027ثانًأساتذة قسم التارٌخ للفصل الدراسً ال م/جدول بسمنرات      

 

 الدراسًللعام  ألساتذة قسم التارٌخ للفصل الثانً لطفا... تقرر اجراء السمنرالعلمً

 وكالً حسب التارٌخ المحدد له مع القدر. 7027-7028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالد موسى عبد الحسٌنً أ.د               لكرٌطً                        أ.د جابر رزاق ا

 مقرر قسم تارٌخ                                                    رئٌس قسم التارٌخ   

 

 

 

 



 

 جامعة الكوفة / كلٌة األداب                                               العدد:

 التارٌخ:             قسم التارٌخ                                                   

-7028م/ جدول بسمنرات أساتذة قسم التارٌخ للفصل الدراسً االول للسنة الدراسٌة             

7029 

 

 أسم التدرٌسً عنوان السمنار ت
 

 التارٌخ
 

 الخمٌس انكردي  يحًذ عظى دعهً.و.أ  2
 

  انغرٌري أحًذ ناجً نعًةأ.د  7

  حٍذرطاهرانًىسىي  درتٍع.أ  3

  انًذنً  عثذانرسىل دعسانذٌن.و.أ  4

  انحسٍنً عثذ يىسى دخانذ.أ  5

 الخمٌس  انًىسىي نىال تركً يىسىأ.و.د  6

 انجىاري رٌاض حًٍذ يجٍذأ.و.د  7

 
 االحد 

 صٍهىد انحسٍن عثذ جاسة د.أ  8

 انخفاجً
 

  انعساوي عالوي عثاش عثذأ.و.د  9

 انحًذانً فهٍح حسن عهًأ.و.  20

 

 

 الخمٌس  انٍعقىتً حاتى كرٌى جٍادأ.و.د  22

  انكرٌطً غازي دجاتررزاق.أ  27

 صثار انحسٍن دنصٍرعثذ.و.أ  23

 انكعثً

 

  األسذي حٍذرنفتة سعٍذأ.و.د  24

  انًىصهً ٌاسٍن شهاب شكريأ.و.د  25

 أحًذ خهٍم دعهً.و.أ  26

 
 الخمٌس 

  شاكرعبدالعالق داحمد.م.أ  27

  الشبوب عبٌد دجبارٌحٌى.م  28

  الحٌدري جاسم عاجل دعباس.م  29

  ابوصٌبع مرزة نجاح دسٌف.م  70

 طوسً نوري دعذراء.م  72
 

 الخمٌس 

  الجزائري جاسم جواد محمد د.م  77

  م.علً خضٌر عبد العباس  73



 

 عبدالمنعم سعٌد فاطمة م.م  74
 

 

 أ.د طاهر ٌوسف الوائلً  75
 

 

 الخمٌس  نصار يحًذ حسٍن عًار عثىديأ.د  76

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د جابر رزاق الكرٌطً                                     أ.د خالد موسى عبد الحسٌنً

 مقرر قسم تارٌخ                                                    رئٌس قسم التارٌخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العدد:                              جامعة الكوفة / كلٌة األداب

 77/7/7028التارٌخ:               قسم التارٌخ                                

 

 7028-7027ثانًم/جدول بسمنرات أساتذة قسم التارٌخ للفصل الدراسً ال      

 

 الدراسً للعام ألساتذة قسم التارٌخ للفصل الثانً لطفا... تقرر اجراء السمنرالعلمً

 وكالً حسب التارٌخ المحدد له مع القدر. 7027-7028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د جابر رزاق الكرٌطً                                     أ.د خالد موسى عبد الحسٌنً

 مقرر قسم تارٌخ                                                    رئٌس قسم التارٌخ   

 

 

 

 

 


