
 

 

ًالتحوثًالمقترححً\أولا ً

ًالوستحًعووانًالتحثًالاســـمًًخ

 سممى مجيد حميدأ.د.  1

انظادص االترذائٙ يٍ ٔظٓح َظز ذمٕٚى كراب االظرًاػٛاخ نهصف 

 انًؼهًٍٛ
55% 

 %55 صٌاغة االفكار التارٌخٌة لدى تالمذة المرحلة االبتدائً

أشز اطرزاذٛعٛح ٔذذ انًؼهٕياخ فٙ ذًُٛح يٓارج صٛاغح االفكار 

ػُذ ذهًٛذاخ انصف انخايض االترذائٙ                                                             انرارٚخٛح 
 ) تؽس يشرزن يغ و. طٕطٍ يٕطٗ يذؼد(

20% 

نذٖ طالب انصف  أشز اطرزاذٛعٛح انثذائم فٙ ذًُٛح انرفكٛز انًُظٕيٙ

 ) تؽس يشرزن يغ و.و.ػصاو ػذَاٌ طهًاٌ(انزاتغ االدتٙ فٙ يادجانرارٚخ
100% 

أشز اطرزاذٛعٛح ذزشٛػ االفكار فٙ انرؽصٛم ٔ ذًُٛح انذافؼٛح انؼمهٛح 

                                                         نذٖ طانثاخ انصف انزاتغ األدتٙ فٙ يادج انرارٚخ

 ) تؽس يشرزن يغ )و.و.ظٕاٌ شكٕر دمحم(

100% 

2 

 

 

 

 أ.د.ػثذ انزساق ػثذ هللا سٚذاٌ

يظرٕٖ انرفكٛز انرزاتطٙ نذٖ طهثح ظايؼح دٚانٗ                                             
 ) تؽس يشرزن يغ و.إَٔار فارٔق شاكز(

100%  

أشز اطرزاذٛعٛح يصهس االطرًاع فٙ ذؽصٛم طانثاخ انصف انصاَٙ 

 انًرٕطظ فٙ يادج انرارٚخ)و.و.ػثٛز ػثذ انٓاد٘ ؼٛذر(
100% 

اشز اطرزاذٛعٛح انًظاظهح انؽهمٛح فٙ ذؽصٛم ذاليٛذ انصف انخايض 

 االترذائٙ)و.و.َثٛم أؼًذ َاصز(                   
100% 

خزائظ انرفكٛز فٙ ذؽصٛم طانثاخ انصف األٔل  اشز اطرزاذٛعٛح

 فٙ يادج انرارٚخ)و.و.ػذراء خضٛز ػهٕاٌ( انًرٕطظ  

100% 

اشز اطرزاذٛعٛح انمصص انزلًٛح فٙ ذؽصٛم طانثاخ انصف األٔل 

 انًرٕطظ فٙ يادج انرارٚخ)و.و.اؼًذ ػهٙ ؼظٍٛ انؽعايٙ(

100% 
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 فٛاض ؼًاد٘ أ.د. يؽًٕد 4 
) تؽس يشرزن يغ أ.و.شزٚا يؽًٕد ػثذ اطثُعاب دراطح ذارٚخٛح

 انؽظٍ(

40 % 

5 

 
 أ.و.د. اٚاد ذزكاٌ اتزاْٛى

 %  (1586ــ  1554فٛهٛة طذَٙ ٔ دٔرج فٙ ذارٚخ اَكهرزا انؽذٚس )  

-1554اَعهرزا ٔانذٔنح انظؼذٚح فٙ انًغزب األلصٗ دراطح ذارٚخٛح) 

1659) 
% 

 

6 

 

 

 ازهار غازي مطرأ.م.د. 

التوزٌع الجغرافً لمبائل الخلٌج العربً ودورهم السٌاسً واالداري                                   

 حتى نهاٌة العصر األموي
57% 

 %57 انتشار االسالم فً المشرق االسالمً

 %09 فً الجزٌرة العربٌة)دراسة تارٌخٌة( ملسو هيلع هللا ىلص الجزٌة فً عهد الرسول

                                            المغولٌة ودورها فً الحٌاة االجتماعٌة والدٌنٌةالمرأة 

 ) تؽس يشرزن يغ أ.و. شزٚا يؽًٕد ػثذ انؽظٍ(
57% 

 

5 

 

 أ.م.د. سمٌرة محمود حسٌن

أثر انمهذج كهسكروف في اكتداب المفاهيم التاريخية وتنمية 
 الرف الثاني المتهسطالتفكير ما وراء المعرفي عند طالبات 

منجز غٌر 

  منشور

أثر استراتيجية الدعائم التعميمية في تنمية التفكير االستداللي عند 
                        طالب الرف الثاني المتهسط في مادة التاريخ

 )م.م.يحيى كريم احمد(   

099   %

 منشور

أثر استراتيجية فجهة المعمهمات في تحريل طالبات الرف الخامس                 
 األدبي في مادة التاريخ)بحث مذترك م.م.وسن كريم جمعة(   

منجز غٌر 

  منشور

3  

 

 

 أ.د. قحطان حميد كاظم

 

 %055 انرؼذدٚح ٔانؼُف ٔأشزْا  فٙ انًعرًغ انؼزالٙ انًؼاصز

دراطح ذارٚخٛح                         1911ــ  1870شزكح طراَذرد ٔاشزْا فٙ االلرصاد االيزٚكٙ 

 ) تؽس يشرزن يغ و. اؼًذ دمحم ظاطى (
055% 

                                                 االرذماء تّ   ٔالغ انرؼهٛى االترذائٙ فٙ انؼزاق ٔطثم  

 ) تؽس يشرزن يغ )أ.و.د. صثا ؼظٍٛ انًٕنٗ (
055% 

 %55 اًْٛح انثؽس انؼهًٙ فٙ ذطٕر انذٔل ٔ ذمذيٓا

 %55 و 2015ــ  1994ٔالغ انرؼهٛى انؼانٙ فٙ دٚانٗ 



 

 

 

5 
 أ.م.د.سعد دمحم علً

االتجاهات الحديثة في مجال الدراسات التاريخية                               
 صبا حدين المهلى(    مع أ.م.د مذترك)بحث )بحث 

099% 

 منشور

المعرفة االندانية بين الفكر العممي والمعرفة التاريخية                            
 كريم مراد عاتي(   مع أ.م.د. )بحث مذترك

099% 

 منشور

0 

 

 

 

 صباح نوري هادي م.د.أ.

 

 

  

 %07 9999ــ  0097رابح بٌطاط و دورة  السٌاسً فً تارٌخ الجزائر 

السادٌة والعنف فً سلون المستعمر الفرنسً فً الجزائر لراءة فً 

) تؽس يشرزن يغ أ.و.د.شايز ػشاو 0071-0589جوانب من جرائم فرنسا 

 ؼًذ(

099 %  

االمرٌكٌة ابان سنوات حكم الملن الملن –العاللات العسكرٌة المغربٌة 

 يغ أ.و.د.شايز ػشاو ؼًذ() تؽس يشرزن 0000 -0060الحسن الثانً 

099% 

  

 %99 مولف الٌهود الجزائرٌٌن من االحتالل الفرنسً للجزائر

                    0019مولف الصحافة الفرنسٌة من عملٌة انزال الموات االمرٌكٌة فً الجزائر 

 مولف الٌهود الجزائرٌٌن
99% 

 % 89 الجزائر بعد االستماللمتابعة الصحافة العرالٌة للعملٌة التعلٌمٌة فً 

09 

                                                       

                                                                         

 أ.م.د. مروان سالم نوري

 

 

 

ـ  979\0هـ / 098ـ  615نائب االسكندرٌة فً عصر سالطٌن الممالٌن

مشترن مع )أ.م.د. غسان محمود وشاح و م.م. وئام م بحث  0705

 عاصم اسماعٌل
69 % 

ـ  615الحٌاة االجتماعٌة الشراف النوبة فً عصر سالطٌن الممالٌن

 م) بحث مشترن مع م.م. وئام عاصم اسماعٌل(  0705ـ  0979هـ / 098
19 % 

هــ (                         981هــ /  060المحدث علً بن عبدهللا المدٌنً البصري )  

 ) بحث مشترن مع  )م.م. وئام عاصم أسماعٌل(          
59 % 

 % 19 الجانب االلتصادي فً حٌاة االمام علً )علٌه السالم( 

00 

                                                           

 

 أ.م. ثرٌا محمود عبد الحسن

 % 59 أثر المهاجرٌن االندلسٌٌن على الحٌاة االلتصادٌة فً المغرب االدنى

 % 69 االمام الصادق دراسة فً عصره

األدنى                 تأثٌر المهاجرٌن االندلسٌٌن على الحٌاة االجتماعٌة فً المغرب 
حتى نهاٌة المرن الثامن الهجري)تونس انموذجا(                                                     

 ) بحث مشترن مع أ.م.د.مها عبد الرحمن حسٌن(

19 % 

 % 19 الجانب االلتصادي فً حٌاة االمام علً )علٌه السالم( 



 

09 

 

انموذج اوز بورن فً تنمٌة التفكٌر االستداللً عند طالبات الخامس                               اثر  أ.م. منى زهٌر حسٌن
 % 19 الصف  االدبً فً مادة التارٌخ

  

 

 أ.م. هناء ابراهٌم دمحم 08

فاعلٌة برنامج استراتٌجٌات التعلم النشط فً تنمٌة التفكٌر المنتج عند طالبات                 

 الخامس األدبً فً مادة التارٌخالصف 
 97 % 

اثر انموذج الصراع  المعرفً فً التحصٌل وتنمٌة التفكٌر السابرعند طالبات            

 عند طالبات الصف الرابع األدبً  فً مادة التارٌخ
97 % 

اثر استراتٌجٌة األنشطة المتدرجة فً التحصٌل و تنمٌة التفكٌر  التركٌبً               

عند لدى طالب الرابع االدبً فً مادة التارٌخ                                                           

 ) بحث مشترن مع )م.م.علً هادي حسٌن(  

099% 

01 
 م.د.سوسن عادل ناجً

 % 99 المرأة  فً دولة االمارات العربٌة المتحدةتطور 

 

  

07 

 

 

 م.د.خالد تركً علٌوي

               مدٌنة براز الروز واثرها االداري و االلتصادي و العسكري

 هـ 676ــ  07

منجز غٌر 

 منشور

مدٌنة الخالص واثرها العسكري و االلتصادي و العلمً خالل العصر 

 العباسً

منجز غٌر 

  منشور

 

 

  

06 

 

 م.أحمد دمحم جاسم

 % 19 م0066-0015المولف البرٌطانً اتجاه سٌاسة باكستان االللٌمٌة 

 %57 م 0091-0001سٌاسة روسٌا الخارجٌة والمولف الدولً منها 

التطورات الداخلٌة فً مستعمرة عون دٌفوار الفرنسٌة حتى عام 

0069 
59 % 

فً ظل المتغٌرات الدولٌة  مرتكزات سٌاسة الداخلٌة االٌطالٌة

 م دراسة تارٌخٌة0005-0099

منجز غٌر 

 منشور

05 
 

 م. دمحم عدنان دمحم

 العوامل المؤثرة على مستوى تحصٌل طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة من وجهة

 نظر هٌئة التدرٌس ) بحث مشترن مع م. وسام عماد عبد الغنً (
79 % 

 % 19 نحو المواد التربوٌةاتجاهات طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة 

 اتجاهات طلبة جامعة دٌالى نحو اختصاصاتهم الدراسٌة

 ) بحث مشترن مع أ.م.د. اشراق عٌسى عبد و م. وسام عماد عبد الغنً (

79 % 

اراء طلبة الدراسات العلٌا نحو اسالٌب التموٌم المتبعة من لبل اعضاء 

 هٌئة التدرٌس
89 % 

 



 

 05 

 

 

                                                          

 م. علً ناٌف مجٌد

 % 89 ابن رستة دراسة فً حٌاته العلمٌة

عبد الرحمن بن جبر االنصاري ,دراسة فً سٌرته ومروٌاته التارٌخٌة                 

 بحث مشترن مع ) أ.م.د.دمحم حسن سهٌل(
99 % 

 % 79 (676-089لشٌرالعلمٌة خالل العصر العباسً)اسهامات بنً 

00 

                                                             

 م. لٌث عبد الستار عٌادة      

اعتماد الشباب الجامعً العرالً على  اعالم الهواتف الذكٌة ودورها فً 

 )دراسة مسحٌة(   9905مشاركتهم  فً االنتخابات البرلمانٌة لسنة 
09% 

البرامج التعلٌمٌة وفاعلٌتها فً تنمٌة مهارات التربٌة االعالمٌة 

 % 7 االلكترونٌة لدى الوالدٌن

ًالحلقاخًالوقاشيحً\ثاهيا ً

مكانًًالتاريخًعووانًالحلقحًالوقاشيحًاسمًالمحاضرًخ

ًالاهعقاد

 9905\09\01 مدٌنة دمشك   تارٌخ فً كتابة منهجهأبن عساكر و  أ.د.  محمود فٌاض حمادي 1

لاعة الشهٌد 

ًحسن مهاوش

 مهارات االدارة الصفٌة ا.د. سلمى مجٌد حمٌد 9
لاعة الشهٌد  9905\09\90

 حسن مهاوش

 حمٌد كاظمأ.د. لحطان  8
الددددددور االمرٌكدددددً فدددددً احدددددداث العدددددراق الداخلٌدددددة                 

 9901ـــ  9998
01\00\9905 

لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش

4 
لاعة الشهٌد  9905\00\00 الضرائب فً مصر فً العصر األٌوبً                       أ.م.د. ازهار غازي مطر

 حسن مهاوش
 

5 
  0070فرنسا االستعمارٌة فً الوالٌة الرابعة   جرائم أ.م.د. صباح نوري هادي

 0068ــ 

لاعة الشهٌد  9905\09\09
 حسن مهاوش

 
 

 9905\09\00 الجرائم والعموبات فً عصر سالطٌن الممالٌن  أ.و.د. يزٔاٌ طانى َٕر٘ 6
لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش

 أ.و.د. ؼُاٌ طالل ظاطى 7
العالمٌدددة    العاللدددات االمرٌكٌدددة لٌابانٌدددة خدددالل الحدددرب 

 0017ــ  0080
8\8\9900 

لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش

 و.د. طٕطٍ ػادل َاظٙ 8
طبٌعددة النظددام السٌاسددً  فددً دولددة االمددارات العربٌددة 

 المتحدة
09\8\9900 

لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش

 9900\8\05 االستشراق منهج من مناهج البحث العلمً و.و. دمحم ٔضاغ  صفاء انٍٛ 9
لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش

 أ.و.د. اٚاد ذزكاٌ اتزاْٛى 05
مولدددف الحكومدددة البرٌطانٌدددة مدددن االحدددتالل الفرنسدددً  

 0589للجزائر 
96\8\9900 

لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش



 

 الذوراخًالتطويريحً\ثالثا ً

مكانًًالتاريخًعووانًالذورجًالتطويريحًاسمًالمحاضرًخ

ًالاهعقاد

 ا.د. يؽًٕد فٛاض ؼًاد٘  0

 ا.و.د. يزٔاٌ طانى َٕر٘ 

 لاعة المعلم 9905\00\6-7 يُاْط ذؽمٛك انًخطٕطاخ انؼزتٛح و.د. خانذ ذزكٙ ػهٕٛ٘

2 
 أ.د. طهًٗ يعٛذ ؼًٛذ

 أ.و.د. اشزاق ػٛظٗ ػثذ
 لاعة المعلم 9905\09\05-06 تُاء االخرثاراخ انرؽصٛهٛح

3 
 ا.د. لؽطاٌ ؼًٛذ كاظى

 ا.و.د. ؼُاٌ طالل ظاطى
 لاعة المعلم 9900\1\09-0 انرارٚخٛحذؽهٛم انٕشائك 

 ورشًالعملً\راةعا ً

مكانًًالتاريخًعووانًورشحًالعملًاسمًالمحاضرًخ

ًالاهعقاد

 و.د. ؼٛذر ػثذ انثالٙ    1
برندددامج االسدددتالل االلكتروندددً وارتباطاتددده بالمصدددادر 

 العلمٌة
06  /09  /9905 

لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش

9 
 أ.و. ُْاء اتزاْٛى دمحم

 و.طٕطٍ يٕطٗ يذؼد
 09/00/9905   خطوات كتابة البحث التربوي لطلبة المرحلة الرابعة  

لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش

8 

 ا.و.د. صثاغ َٕر٘ ْاد٘    

 ا.و.د. اٚاد ذزكاٌ اتزاْٛى  

 و.د. خانذ ذزكٙ ػهٕٛ٘  

 و. طًاغ َٕر٘ فاضم

خطددوات كتابددة البحددث التددارٌخً ومعالجددة المعولددات 
 المرحلة الرابعةلطلبة 

00  /00  /9905 
لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش

 تطبٌك التكنولوجٌا فً التعلٌم لطلبة المرحلة الرابعة و. دمحم ػذَاٌ دمحم         1

                            
/  09/ 97ــ 91

9905 

لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش

5 

 أ.د. ػثذ انزساق ػثذهللا سٚذاٌ   

 أ.د. لؽطاٌ ؼًٛذ كاظى    

 أ.د. طهًٗ يعٛذ ؼًٛذ     

 أ.و.د. اشزاق ػٛظٗ ػثذ    

 و. دمحم ػذَاٌ دمحم    

 9900/  8/  5ـ  6 تطوٌر مناهج التارٌخ           
لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش

 9900/  0/  5 االمتحان االلكترونً          و.د. ؼٛذر ػثذ انثالٙ ػثاص    6
مختبر 
 الصوت

 ا.و.د. طًٛزج يؽًٕد ؼظٍٛ     7

 ا.و. يُٗ سْٛز ؼظٍٛ     
 9900/  8/ 8 كتابة خطة الدرس الٌومٌة للطلبة المطبمٌن

لاعة الشهٌد 
 حسن مهاوش



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوذواخًالعلميحً\خامسا ً

ًمكانًالاهعقادًالتاريخًعووانًالوذوجًاسمًالمحاضرًخ

ًأ.د. رفاِ ظاطى ؼًاد0ً٘
بالتعاون مع) الجمعٌة العربٌة  

للحضارة و الفنون االسالمٌة فً 

ً(مصر

دراسة تارٌخٌة وا ثارٌة لآلثار الشاخصة فً العصر 
 العباسً 

00  /00  /

9905 
ًلاعة المعلم

 أ.د. يعٛذ ْذاب ْهٕٓل  9ً

 أ.و.د. اؼًذ يؽًٕد ػهٕ  

جرائم التعذٌب االمرٌكً فً العراق و مولف نمابة  
 المحامٌن العرالٌة دراسة تارٌخٌة
                                       

90  /00  /

9905 
ًلاعة المعلم

 االمن الفكري واجب ام ضرورة               أ.د. طهًٗ يعٛذ ؼًٛذ  8ً
95  /00  /

9905 
 لاعة المعلم

 أ.و.د. يزٔاٌ طانى َٕر٘   1

 و.د. خانذ ذزكٙ ػهٕٛ٘   
 ندوة ارشادٌة لطلبة المرحلة االولى

 ) طلبة الجامعة حمولهم و واجباتهم (
7  /09  /9905 

لاعة الشهٌد حسن 
 مهاوش

أ.د. شاكز يؽًٕد اطًاػٛم                       7

 أ.د.ػثذ انزؼًٍ ادرٚض صانػ

 )              أ.و.د. يٕفك ْاد٘ طانى       
 بالتعاون مع رابطة اشنونا

 (للكفاءات العلمٌة

دٌالى بٌن زهو الماضً و اشرالة الحاضر موطن 
 إلبداع  ال ٌنضب

 لاعة المعلم 9905/  09/  5

 أ.د. طانى َٕر٘ صادق     6

 ا.د. ػذَاٌ يؽًٕد ػثاص   

الخدمة المجتمعٌة والعمل التطوعً ترسٌخ لمفهوم 
 المواطنة

09  /09  /

9905 
 لاعة المعلم

 انظٛذ فٛصم دمحم صانػ 5

 بالتعاون مع )مفتشٌة تراث 
 (واثار محافظة دٌالى

 أثار دٌالى بٌن الوالع و الطموح            
00  /09   /

9905 
 لاعة المعلم

 أ.د. لؽطاٌ ؼًٛذ كاظى   5

 أ.د. يؽًٕد ػثذ انزساق ظاطى 
 البحث العلمً  ــ اخاللٌاته واهدافه                 

95  /09  /

9905 
لاعة الشهٌد حسن 

 مهاوش

 أ.د. لؽطاٌ ؼًٛذ كاظى   0

 أ.د. ٔطاو ػهٙ شاتد  
كتب المذكرات الشخصٌة مصدرا لدراسة التارٌخ  

 الحدٌث
95  /8  /9900 

لاعة الشهٌد حسن 
 مهاوش

 أ.و.د. صثاغ َٕر٘ ْاد٘   09
 9900/  8/  80 المثمف الفرنسً و الثورة الجزائرٌة          

لاعة الشهٌد حسن 
 مهاوش

 أ.د. لؽطاٌ ؼًٛذ كاظى   11

 أ.د. ػثذ انزساق ظذٔع  
 2019/  4/  4 ؼمٕق االَظاٌ فٙ انًعرًغ انؼزالٙ انًؼاصز   

لاػح انشٓٛذ 

 ؼظٍ يٓأع

 أ.و.د. اٚاد ذزكاٌ اتزاْٛى  12

 أ.و.د. صثاغ َٕر٘ ْاد٘ 

كٛفٛح اطرخذاو انًصادر االَكهٛشٚح فٙ تؽس  

 انرخزض
15  /4  /2019 

لاػح انشٓٛذ 

 ؼظٍ يٓأع

 ًًالكتثًالمقترححًللتأليفً\ا ًسادسًً

  ًعووانًالكتابًاسمًالتذريسي خ

 أ.و.د. اٚاد ذزكاٌ اتزاْٛى 1

 

European history                                            

 ) كراب تانهغح االَكهٛشٚح (
  

 :هشاطاخًاخرىً

                                 يؼ   زض فُ   ٙ نهٕؼ   اخ انرارٚخٛ   ح ٔاالشارٚ   ح تانرؼ   أٌ ي   غ يفرش   ٛح ذ   زاز ٔ اش   ار يؽافظ   ح دٚ   انٗ ٚ   ٕو انصالش   اء حالاي      1

 2019/  3/  19انًٕافك 

                              انرارٚخٙ ٕٚو االرتؼاء  ِٔشائمٙ نطهثح لظى انرارٚخ ػٍ االشار انؼزتٛح االطاليٛح ـ تٛد انًمذص ٔ ذطٕرػزض فهى  2

 2019/  3/  20انًٕافك 

 2019/  5/  9انمٛاو تشٚارج يرؽف ذزاز ٔاشار يؽافظح دٚانٗ فٙ ٕٚو انخًٛض انًٕافك  3


