
 

 

  

 البحوث المقترحة \أولاً 

 الوسبة عووان البحث الاســـم  ت

 أ.م.د.مروان سالػ نؽري  1

االسهامات العلمية لألزهر الذريف وأثره على الممالغ االفريقية                      
م (                                   0201-0221\هـ 329-846خالل العرر المملؽكي )

 ترك مع )أ.م.د.غدان محمؽد وشاح وم.م. وئام عاصػ اسماعيل(بحث مذ

22% 

جؽانب مؼ الحياة الفكرية والعلمية في أذربيجان خالل عرر الدولة 
م( بحث مذترك                                0413-0992 \ه613-198الجالئرية)

 مع )م.م. وئام عاصػ اسماعيل(
22% 

 سلمى مجيد حميدأ.د.  2

ستراتيجية البحث والتحقيقات في تنمية التفكير الحاذق لدى طالبات أثر ا
 الرف الخامس االدبي في مادة التاريخ( بحث مذترك مع )نؽر معهر( 

21% 

أثر انمؽذج  نيدهام  في تحريل طالبات الرف الخامس االدبي في مادة 
 التاريخ بحث مذترك مع )سماح يعقؽب(

21% 

بيؼ الذباب العراقي األسباب واالضرار محافعة ديالى انتذار ظاهرة االنتحار 
 انمؽذجا

01% 

 %01 انتذار ظاهرة  الطالق  في محافعة ديالى دراسة تحليلية ميدانية

3 

 

 

 

 أ.د.عثذ اٌرزاق عثذ هللا ز٠ذاْ

أثر استراتٌجٌة جدار الكلمات فً تحصٌل طالبات الصف الثانً المتوسط  

 رك مع ) صالح جبار كاظػ (بحث مذت فً مادة االجتماعٌات

 

011% 

أثر انموذج أدٌلسون فً تنمٌة التفكٌر عالً الرتبة لدى طالبات الصف 

 بحث مذترك مع )وسام عزيز( الخامس االدبً فً مادة التارٌخ

011% 

  
  

 

 

 2020-2019راسي الخطة العلمية لقسن التاريخ للعام الد



 

 

 

 

 أ.د. قحطان حميد كاظػ

 

                  ٌفىر٠ح ٌٕٙضح االِاَ اٌذط١ٓ دٚر اٌجاِعح فٟ غرش اٌم١ُ اٌررت٠ٛح ٚا 

 (  ٌذٜ اٌطٍثحع١ٍٗ اٌطالَ )

011% 

تذس ِشررن              ِع ) دراضح ذار٠خ١ح  1939-1922اٌرطٛراخ اٌذاخ١ٍح فٟ ا٠طا١ٌا  

 ِع )َ.أدّذ دمحم جاضُ(

011% 

ٚالع اٌرع١ٍُ االترذائٟ فٟ اٌعراق ٚضثً االرذماء تٗ                                         )  

 اٌٌّٛٝ ( تذس ِشررن ِع )أ.َ.د. صثا دط١ٓ
011% 

 %62 ( 2119-0333جامعة ديالى وبرامج خدمة المجتمع المحلي)

 %92 1993َــ  1980ٚالع اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ فٟ د٠اٌٝ 

ِؤضطاخ اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ فٟ د٠اٌٝ ٚأشر٘ا فٟ اٌّجرّع اٌّذٍٟ                      

1994-1999 
22% 

 

 %21 (1958-1928ٍص إٌٛاب اٌعرالٟ)عس اٌذ٠ٓ إٌم١ة ٚأشرٖ فٟ ِٕالشاخ ِج

دٚر اٌّرجع١ح اٌذ١ٕ٠ح فٟ شٛرج اٌعشر٠ٓ اٌّرجع األعٍٝ اٌش١خ دمحم  ذمٟ 

 اٌش١رازٞ أّٛرجاً  

22% 

 أ.َ.د. ا٠اد ذرواْ اترا١ُ٘ 2

  (1830-1559اٌّغرت١ح خالي دىُ اٌع١٠ٍٛٓ) -اٌعاللاخ االٔج١ٍس٠ح

  ( 1832-1795فٟ عٙذ ٠ٛضف اٌمرِأٍٟ)اٌط١اضح اٌثر٠طا١ٔح اذجاٖ ٚال٠ح اٌغرب 

 أ.م.د. سمٌرة محمود حسٌن 8

أثر استراتيجية تؽافقية بيؼ التدريس الجمعي واالختيار الحر في تحريل  
تذس ِشررن              ذار٠خ١ح  مادة التاريخ لدى تلميذات الرف الخامس االبتدائي

 ِع ) ِع )ٕ٘اء دمحم اترا١ُ٘(

011% 

ينغ في تنمية التفكير التأملي والدافع المعرفي لدى طالبات أثر انمؽذج  ف
 الرف الخامس االدبي في مادة التاريخ

02% 



 

 أ.م.د.ثرٌا محمود عبد الحسن 1

 -هـ231العادات والتمالٌد الشعبٌة للمجتمع الشامً خالل العصر العباسً األول                 )

 (رندة أمٌن عباس هـ( بحث مشترن مع)أ.م.د.131
 

ودورها االلتصادي والسٌاسً والثمافً فً البالط العباسً                          المرأة 

 (رندة أمٌن عباس هـ( بحث مشترن مع)أ.م.د.333 -هـ231)

 

  االوضاع االلتصادٌة ألرض السواد )العراق( من خالل كتب الرحالة والجغرافٌٌن

  مً من خالل كتاب صورة االرض البن حوللالثروة المعدنٌة لبالد المشرق االسال

  تجار المدن الساحلٌة فً المغرب فً ضوء مشاهدات الرحالة والجغرافٌٌن العرب

  جوانب التصادٌة لبعض مدن الجزٌرة الفراتٌة من خالل كتب الرحالة

6 

 

                                                     

 يصباح نوري هاد م.د.أ.

-2491مؤتمر الصومال وتداعٌاته)انعكاسته على مجرٌات الثورة الجزائرٌة 

2414) 
 

إشكالٌة اختٌار موضوع البحث فً مٌدان الدراسات التارٌخٌة: التحدٌات 

 والصعوبات
 

  متابعة الصحافة العرالٌة لعملٌات المنظمة الخاصة فً الجزائر

9 

 

ح اٌمٛائُ اٌّروسج فٟ اورطاب اٌّفا١ُ٘ اٌرار٠خ١ح ٌذٜ طالب                      أشر اضرراذ١ج١ أ.َ. ٕ٘اء اترا١ُ٘ دمحم

 اٌصأٟ ِرٛضظ 
 

10 
 ضٛضٓ عادي ٔاجَٟ.د.

                   دٚر اٌىفاءاخ اٌعرال١ح فٟ ذطٛر اٌجاِعاخ اٌعرت١ح د١ّذ ِجٛي إٌع١ّٟ  

 أّٛرجاً 
 10 % 

 

11 

 

 ٘ـ٠656ح دضىرج اٌٍّه ٚأشر٘ا اٌعٍّٟ ٚاٌط١اضٟ درٝ لر  خاٌذ ذروٟ ع١ٍٛٞأ. َ.د.         
 

  ٘ـ(656 -٘ـ 132لر٠ح اٌّط١رج ٚأشر٘ا اٌعٍّٟ خالي اٌعصر اٌعثاضٟ )

  اٌصذاتٟ جاتر تٓ عثذ هللا االٔصارٞ  أً٘ اٌعمثح

 % 10 1960اٌط١اضح اٌفرٔط١ح ذجاٖ ِطرعّرج اٌطٕغاي درٝ عاَ  َ.أدّذ دمحم جاضُ 12

13 
 ٞ فاضًَ.ضّاح ٔٛر

                                                                                                                            

 ِذ٠ٕح خجٕذج ٚأشر عٍّاؤ٘ا فٟ االِصار االضال١ِح
10 % 

 

 

14 

 
 َ. عٍٟ ٔا٠ف ِج١ذ

 % 50 ٘ـ(656 - ٘ـ132اضٙاِاخ عٍّاء ِذ٠ٕح أتٙر خالي اٌعصر اٌعثاضٟ )

االخالق فٟ وراب ِذاضراخ االدتاء ِٚذاٚراخ اٌشعراء ٚاٌثٍغاء ٌٍراغة 

 ٘ـ( دراضح ذار٠خ١ح502االصفٙأٟ )
80 % 

اٌعاداخ ٚاٌرما١ٌذ االجرّاع١ح فٟ وراب  ِذاضراخ االدتاء ِٚذاٚراخ 

 ٘ـ( دراضح ذار٠خ١ح502اٌشعراء ٚاٌثٍغاء ٌٍراغة االصفٙأٟ )
80 % 
  

 

  



 

 الحلقات الوقاشية \ياً ثاه

 ت
مكان  التاريخ عووان الحلقة الوقاشية اسم المحاضر

 الاهعقاد

 أ.د.ِذّٛد ف١اض دّادٞ  1
 –التددددددوٌن التدددددارٌخً ومراحدددددل تطدددددور  

 مدرسة العراق انموذجا  
  

جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 

 األساسٌة

2 
 لحطان حمٌد كاظم أ.د.

الً فددً دٌددالى وتطددور  حتددى تأسددٌس التعلددٌم العدد

 2444عام 
  

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 

 األساسٌة

االحتالل األمرٌكدً فدً تراجدع حركدة التعلدٌم  أثر

 1002-1003العالً فً دٌالى 
  

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 

 األساسٌة

3 
  فٌةمهارات االدارة الص .د.سلمى مجٌد حمٌدأ    

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 

 األساسٌة

4 
 أ.َ.د.ا٠اد ذرواْ اترا١ُ٘

 

مؽقف بريطانيا مؼ االطماع الفرندية في شـمال 
افريقيـــا خـــالل القـــرنيؼ الدـــابع عذـــر وال ـــامؼ 

 عذر
 

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 

 األساسٌة

5 
 أ.م.د. صباح نوري هادي

الم فددددً الثددددورة الجزائرٌددددة جرٌدددددة دور االعدددد
  المجاهد انموذجا  

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 

 األساسٌة

 م.د.سوسن عادل ناجً 6
طبٌعدددة النظدددام السٌاسدددً فدددً دولدددة االمدددارات 

 العربٌة المتحدة
 

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 

 األساسٌة

 الذورات التطويرية \ثالثاً   

 مكان الاهعقاد التاريخ عووان الذورة التطويرية اسم المحاضر ت

 أ.د.عثذ اٌرزاق عثذ هللا ز٠ذاْ 0 

  تٕاء االخرثاراخ اٌرذص١ٍ١ح أ.د.ضٍّٝ ِج١ذ د١ّذ
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة

 أ.د. لذطاْ د١ّذ واظُ  2

 أ.َ.د. ِرٚاْ ضاٌُ ٔٛرٞ 

 اسمم.أحمد دمحم ج  

و١ف١ةةح ادارج االِرذأةةاخ ٚذعر٠ةةف تٛضةةائً 

 اٌغش االٌىررٟٚٔ
  

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

9 
 أ.َ.د. د١ذر عثذ اٌثالٟ عثاش

ترٔاِج االضرالي االٌىررٟٚٔ ٚارذثاطٗ 

  تاٌّصادر اٌع١ٍّح
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  



 

 أ.د. ضاٌُ ٔٛرٞ صادق 4

 أ.د. عذٔاْ ِذّٛد عثاش

   
  فٓ ادارج اٌٛلد

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

 عبد الرزاق  عبد هللا زٌدانأ.د. 2
أ.د. لذطاْ د١ّذ واظُ                                 

 سلمى مجٌد حمٌد أ.د.

 فاضل حسن جاسم أ.د.
 ٝ عثذأ.َ.د. اشراق ع١ط

 أ.َ.د.ٚجذاْ ٔعّاْ رش١ذ

 أ.َ.د.ِرٚاْ ضاٌُ ٔٛرٞ 

 َ.د.ل١ص ٠اض١ٓ خٍف

 تاٌرعاْٚ ِع )ِذ٠ر٠ح ذرت١ح د٠اٌٝ(

  ِٕا٘ج اٌرذر٠ص ٚاالخرثاراخ
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

 أ.د. لذطاْ د١ّذ واظُ                                   8
 ٌُ ٔٛرٞأ.َ.د.ِرٚاْ ضا 

 َ.د.خاٌذ ذروٟ ع١ٍٛٞ

  ذذم١ك اٌٛشائك ٚاٌّخطٛطاخ اٌرار٠خ١ح
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

 م.أحمد دمحم جاسم 1
و١ف١ح ذٛش١ك اٌّصادر االجٕث١ح فٟ اٌثذٛز  باالشتران مع م. سامٌة دمحم رزولً

 اٌرار٠خ١ح
 

جامعة دٌالى                  
تربٌة كلٌة ال

 األساسٌة  

 ورش العمل \رابعــاً 

 مكان الاهعقاد التاريخ عووان ورشة العمل اسم المحاضر ت

0 

 عبد الرزاق  عبد هللا زٌدانأ.د.  
 أ.د. لذطاْ د١ّذ واظُ  
 سلمى مجٌد حمٌد أ.د.  
 أ.َ.د. اشراق ع١طٝ عثذ   

 أ.َ.د. ض١ّرج ِذّٛد دط١ٓ  

 أ.َ.ٕ٘اء اترا١ُ٘ دمحم  

  ٝ ز١٘ر دط١ٓأ.َ.ِٕ  

    نظام الممررات الدراسٌة
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

 أ.د. لذطاْ د١ّذ واظُ     2

 م.أحمد دمحم جاسم     
االخطدددداء الشددددائعة فددددً كتابددددة بحددددوث 

 التخرج
  

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

9 
 د هللا زٌدانعبد الرزاق  عبأ.د. 
 أ.د. لذطاْ د١ّذ واظُ  
 سلمى مجٌد حمٌد أ.د.  
 م.علً ناٌف مجٌد  

  اخاللٌات مهنة التعلٌم
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

 م.أحمد دمحم جاسم  4
 م. سامٌة دمحم رزولً

عمدددددل الوسدددددائل التعلٌمٌدددددة التملٌدٌدددددة 
 والحدٌثة

  
         جامعة دٌالى         

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

9  
 أ.َ. ٕ٘اء اترا١ُ٘ دمحم

 َ.ضٛضٓ ِٛضٝ ِذدد

خطوات كتابة البحث التربوي لطلبة  
 المرحلة الرابعة 

  
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة   



 

 أ.َ. ٕ٘اء اترا١ُ٘ دمحم        8

 َ.ضٛضٓ ِٛضٝ ِذدد

درس الٌومٌة كٌفٌة اعداد دفتر خطة ال
 للطلبة المطبمٌن

  
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة    

 الوذوات العلمية \رابعـاً 

مكان  التاريخ عووان الوذوة اسم المحاضر ت

 الاهعقاد

 أ.د.اترا١ُ٘ ضع١ذ اٌثضأٟ 2

 أ.د.دازَ ِج١ذ اٌذٚرٞ

 تاٌرعاْٚ ِع االذذاد اٌذٌٟٚ ٌٍّؤرخ١ٓ

ِٕٙج١اخ اٌثذس اٌعٍّٟ لراءج فٟ 

فٟ اٌذراضاخ االٔطا١ٔح ٚفك 

 اٌّعا١٠ر اٌعا١ٌّح

جامعة دٌالى                   
كلٌة التربٌة 
 األساسٌة   

 أ.د.شاور ِذّٛد اضّاع١ً 1

 أ.د.عثذ اٌردّٓ ادر٠ص

 أ.د.ِٛفك ٘ادٞ ضاٌُ

 تاٌرعاْٚ ِع راتطح اشٕٛٔا ٌٍىفاءاخ اٌع١ٍّح 

لح د٠اٌٝ ت١ٓ ز٘ٛ اٌّاضٟ  ٚإشرا

 اٌذاضر ِٛطٓ إلتذاع ال ٠ٕضة
جامعة دٌالى                   

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة   

 اٌط١ذ ف١صً دمحم صاٌخ 3

 تاٌرعاْٚ ِع )ِفرش١ح ذراز ٚآشار د٠اٌٝ(
  آشار د٠اٌٝ ت١ٓ اٌٛالع ٚاٌطّٛح

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 
 األساسٌة   

 أ.د.عاتذ تران ِذّٛد 3

 .َ.د.ِٙذٞ عثذ اٌذ١ّذ دط١ٓأ

دراسة تارٌخٌة وآثارٌة لآلثار 
الشاخصة فً العصر العباسً مدٌنة 

 بغداد انموذجا
 

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

 أ.د . لذطاْ د١ّذ واظُ 9 

 أ.َ.د.ا٠اد ذرواْ اترا١ُ٘

 أ.َ.د.صثاح ٔٛرٞ ٘ادٞ

 أحمد دمحم جاسم َ.

الشخصٌة مصدرا  كتب المذكرات
 لدراسة التارٌخ الحدٌث

 
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

 أ.د.عثذ اٌرزاق عثذ هللا ز٠ذاْ 1

 أ.د.لذطاْ د١ّذ واظُ

 أ.َ.د.ض١ّرج ِذّٛد دط١ٓ

 

 أسالٌب البحث العلمً وطرله   
 )ندوة علمٌة لطلبة الدراسات العلٌا(

 
      جامعة دٌالى            

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

 أ.د.عثذ اٌرزاق عثذ هللا ز٠ذاْ 2

 أ.َ.د.ض١ّرج ِذّٛد دط١ٓ

التربٌة العملٌة بٌن الوالع والطموح                          
 )لطلبة المرحلة الرابعة(

 
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

3 

 أ.د. لذطاْ د١ّذ واظُ

 ٌف مجٌدم.علً نا
  حموق االنسان والحرٌات العامة

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

جامعة دٌالى                  
 كلٌة العلوم

  

4 

 

 أ.َ.د.صثاح ٔٛرٞ ٘ادٞ

 َ.د. خاٌذ ذروٟ ع١ٍٛٞ

دور الجامعة فً تنمٌة المجتمع من 
 وجهة نظر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة

 
ة دٌالى                  جامع  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة    

 
20 

 
 
 

  

 َ.د. خاٌذ ذروٟ ع١ٍٛٞ

 َ. ضّاح ٔٛرٞ فاضً

 َ.َ.٘ثح اترا١ُ٘

دور االستاذ الجامعً فً خدمة 
 المجتمع

 
جامعة دٌالى                  

كلٌة الطب 
 البٌطري    



 

 

 
22 

 أ.َ.د.ا٠اد ذرواْ اترا١ُ٘

 أ.َ.د.صثاح ٔٛرٞ ٘ادٞ

 َ.د. خاٌذ ذروٟ ع١ٍٛٞ

خطوات كتابة البحث التارٌخً لطلبة 
 المرحلة الرابعة

 
 

جامعة دٌالى                    
كلٌة التربٌة 

 األساسٌة      

محاوالت الغش وبحث الطلبة عن 
الوسائل السرٌعة للنجاح وأثر  فً تدنً 

العلمً لطلبة الجامعات المستوى 
 العرالٌة  

 

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 

 األساسٌة    
  

 
 
21 

 أ.َ.د.ا٠اد ذرواْ اترا١ُ٘

 أ.َ.د.صثاح ٔٛرٞ ٘ادٞ

االحتالل الفرنسً للجزائر والمولف 
 البرٌطانً منه

  
 

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 
 األساسٌة 

  
  

 
 َ.د.صثاح ٔٛرٞ ٘ادٞأ. 23

مؤتمر الصومام ودور  فً االعداد 

 2414-2491للثورة الجزائرٌة 
 

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 

 األساسٌة

23 
 م.أحمد دمحم جاسم

الطالب بٌن الحموق والواجبات 
 الجامعٌة

 
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

29 

  طرائك التدرٌس فً المرآن الكرٌم رة محمود حسٌنأ.م.د.سمٌ 
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

 أ.م.د.سمٌرة محمود حسٌن 21
 أ.م.منى زهٌر حسٌن

دور الوسائل والتمنٌات التربوٌة فً 
 تدرٌس التارٌخ

 
جامعة دٌالى                  

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

22 
  الدٌممراطٌة والمواطنة سوسن عادل ناجًم.د.

جامعة دٌالى                  
كلٌة التربٌة 
 األساسٌة  

    :هشاطات اخرى   
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