
 

 11من  1الصفحة 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 
 
 
 

 برعايـة
 السيد رئيس جامعة بغداد

 األستاذ الدكتور عالء عبدالحسين عبد الرسول
 

 وتحت شعار
 ((بالعلم والمعرفة نبني اإلنسان والمجتمع )) 

 

 جامعة بغداد -تقيم كليـة اآلداب
 مؤتمرها العلمي السنوي

 وانتحت عن
 

 ((العلوم اإلنسانية وأثرها في البناء االجتماعي))
 

 م1192/  91/  91الموافق  االثنينيوم 
 الكليةفي  اإلدريسيعلى قاعة 
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 منهاج المؤتمر
 وتتضمن: صباحا  ( 91 – 1االفتتاحية من الساعة )الجلسة 

 ر الحكيمــمن الذك ي  آ  
  السالم الجمهوري عزف 
   على أرواح شهداء العراق  وقوفا  قراءة سورة الفاتحة 
  الجابري فليفل  صالح  أ.د. اآلدابكلمة السيد عميد كلية

 المحترم
 يلقيها السيد معاون العميد للشؤون  كلمة اللجنة التحضيرية

 العلمية أ.م.د. إحسان الحيدري المحترم
  اآلدابفلم وثائقي عن مسيرة كلية 
 موسيقيزف عسالم مع  إبراهيما الطالب نبهان قصيدة يلقيه 
 نشودة أ(we are unity ) طلبة قسم اللغة من لمجموعة

 اإلنجليزية
 ( صباحا  91.01 – 91من الساعة ): استراحة 
  تبدأ من الساعة الكلية  أقسامجلسات المؤتمر في افتتاح

91.01 
  91 ,01 اإلدريسي الساعةقاعة  إلىالعودة  
 قراءة التوصيات 
 توزيع شهادات المشاركة وكتب الشكر 
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 المؤتمر: انعقاد الجلسات العلمية مع ذكر محاورمكان 
 وتناقش فيها المحاور اآلتية: اإلدريسيقاعة أوال : 

  قسم الفلسفة /االجتماعيأثر الفلسفة في البناء 
 قسم علم النفس / الدراسات النفسية وتأثيرها في معالجة المشكالت المعاصرة 
  قسم علم االجتماع /المجتمع العراقي في بناء االجتماعيةدور السياسات  

 بثينة الحلورئيس الجلسة: أ.د. 
 ماجدة شاكر . م.أمقرر الجلسة:  

  
  األولبحوث المحور 

 اآلدابكلية  -أ.د. افراح لطفي عبد اهلل/ جامعة بغداد .9
 عنوان البحث: الفلسفة والواقع االفتراضي   
 كلية اآلداب -أ.م.د. علي جبار عناد/ جامعة بغداد .1

 الجابري حسين علي عقالنية منظور من العربي المجتمع ثقافة في الغربية الفلسفة رثأعنوان البحث: 
 كلية االداب-/جامعة بغدادالدين جمال راجح باسم. د.م .0

 (معاصرة فلسفية دراسة) االجتماعية العلوم في التعالمية النزعة مقابل االجتماعية الهندسةعنوان البحث: 
 لية اآلدابك-/ جامعة بغدادم.د. علي فالح علي .4

 أثر التصوف في البناء االجتماعي
 
  الثانيبحوث المحور 

 اآلدابكلية  -محمد ربيع/ جامعة بغداد أروةأ.د.   .9
 (للذات المعرفة الذكريات)  الذات و الذاكرة بين العالقةعنوان البحث: 

علي عبد الرحيم صالح من جامعة  م. و اآلدابكلية -/ جامعة بغداد.د. سناء مجول فيصلأ .1
 كلية اآلداب-لقادسيةا

 ما وراء تنظيم المزاج وعالقته بالصالبة المهنيةعنوان البحث: 
 اآلدابكلية  -/ جامعة بغدادأ.د. سناء عيسى .0

 األوهام اإليجابية وعالقته بتحسين الذاتعنوان البحث: 
 اآلدابكلية  -أ.م.د. كمال محمد سرحان/ جامعة بغداد .4

 التاجية باألمراضلدى المصابين  عنوان البحث: قياس التنظيم االنفعالي
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 مركز البحوث التربوية والنفسية -أ.م.د. ناطق فحل جزاع/ جامعة بغداد .5
 بغداد تر ما بعد الصدمة على طلبة جامعةعنوان البحث: تقنين مقياس اضطراب التو 

 مركز البحوث التربوية والنفسية -م.د. محمد عباس/ جامعة بغداد .2
السلبي( لدى طلبة  – اإليجابيقتها بالمناخ النفسي االجتماعي )الواء وعهت: القابلية لالسعنوان البحث

 الجامعة
 اآلدابكلية  -محمد مجيد/ جامعة بغداد أزهارم.د.  .7

 عنوان البحث:  الشيخوخة النفسية عند المتزوجين قسرا
 
  الثالثبحوث المحور 

 مرسمت أستاذ -اآلدابكلية  -جامعة بغداد -أ.د. ناهدة عبد الكريم حافظ .9
 أساسيةمؤشرات خدمية  أربعةعنوان البحث: الحرمان البيئي في العراق/ دراسة سياسية اجتماعية لكفاية   

 في بناء المجتمع العراقي
 كلية اآلداب-أ.د. سالم عبد علي/ جامعة بغداد .1

 عنوان البحث: الطريق الثالث ومأزق دولة )الرعاية في العراق(
مركز دراسات الكوفة و  م.م. ليث عبد الحسين العتـابي/  -فةأ.د. حسين لفتة حافظ/ جامعة الكو  .0

 الكاظم )عليه السالم( اإلمامكلية 
 عنوان البحث: المؤسسات األكاديمية ودورها الفاعل في بناء المجتمع المسؤولية و التطبيقات  
 اآلدابكلية  -د. فهيمة كريم رزيج/ جامعة بغدادأ. .4

 سياسة االجتماعيةعنوان البحث: السياسة الجنائية وال
 كلية اآلداب-/ جامعة بغدادأ.د. ثناء محمد صالح .5

 عنوان البحث: الخطاب المعرفي في زمن المعلوماتية )السياسات االجتماعية للشباب(/ رؤية مستقبلية
 كلية اآلداب-أ.م.د. أفراح جاسم محمد/ جامعة بغداد .2

 حة إلدارة األزمات في المجتمع العراقيعنوان البحث: مجتمع المخاطر نحو صياغة سياسة اجتماعية ناج
 اآلدابكلية  -د. ميادة احمد الجدة/ جامعة بغدادأ.م. .7

 عنوان البحث: السياسة االجتماعية في ضوء المتغيرات العالمية الجديدة
 كلية اآلداب-أ.م.د. حسين فاضل سلمان/ جامعة بغداد .8

 ضبط االنحياز وبناء السياسات االجتماعية
 كلية اآلداب-الرضا الحسني/ جامعة بغدادأ.م.د. أحمد عبد  .1

السياسات االجتماعية وازدواجية المعايير: قراءة في واقع المجتمعات العربية واإلسالمية عنوان البحث: 
 المعاصرة
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 كلية التربية للبنات -ة العراقيةعبد الرزاق علي/ الجامع إيناسو أ.م.د.   أ.م.د. سالم عبود حسن .91
 وأثرها في البناء االجتماعي إلسالميةاالحضارة عنوان البحث: 

 اآلدابة كلي -ظم/ جامعة  بغدادد. شيرين محمد كام. .99
 ، رؤية سوسيولوجية للقطاع الخاص العراقياالقتصادي واألمنعنوان البحث: السياسة االجتماعية   

 اآلدابكلية  -م.د. محمد وليد صالح/ جامعة بغداد .91
 في تنمية المجتمع الجديد اإلعالمعنوان البحث: تأثير     
 كلية اللغات-/ جامعة بغدادكاظم األئمة عبد أسيل هادي و م.م. يوسف م. رحاب .90

 العراقية الدولة ومؤسسات وزارات في االجتماعي النوع واقع عنوان البحث:  
 

 مناقشة
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لقة وتناقش فيها بعض البحوث المتع ثانيا : قاعة مصطفى جواد في قسم اللغة العربية
 بالمحور اآلتي:

 اللغوية واألدبية في الدراسات االجتماعيةاألبعاد 
 يس التميميخمأ.د. رئيس الجلسة : 

 بتول عباسم.د. أ.  :مقرر الجلسة
 األشرفالنجف  -الجامعة اإلسالمية/ الكلية جعفر عبد الكريم راضيأ.د.  .9

 في المجتمع، وظيفة عند السياب ونازك األدبمهمة عنوان البحث: 
 كلية التربية ابن رشد -بشرى ياسين محمد/ جامعة بغداد. .م.دأ .1

 م1112توتر البنية الصورية في الرواية العراقية بعد عام عنوان البحث:     
  واالقتصاد اإلدارةكلية  -بغداد جامعةخولة عبد الحميد عودة/  .د.مأ .0

 غيةالمالمح االجتماعية في القران الكريم، دراسة بالعنوان البحث:     
 اآلدابكلية  -أ.م.د. كيان احمد حازم/ جامعة بغداد .4

 العربية في المتخيل الجمعي في مرآة طرائف اللغويين والنحويين أهلعنوان البحث: صورة     
 ةكلية التربي -علياء سعدي عبد الرسول/ الجامعة المستنصريةد. م. .أ .5

 جيب محفوظ )المرأة أنموذجا (البعد االجتماعي للقبح الشكلي في قصص نعنوان البحث:      
 كلية االداب -مجيد سرحان/ جامعة بغداد أنوار.د. سجى جاسم محمد و م.د. م.أ .2

 وظائف الخطاب االجتماعي في النص الشعريعنوان البحث:      
 كلية التربية -بلقيس خلف رويح/ الجامعة المستنصرية ..د.مأ .7

 خوانيات أنموذجا  لمملوكي، شعر اإلتماعي في العصر االترابط االجعنوان البحث:     
 اآلدابكلية  -أ.م.د. عماد محمد محمود/ جامعة بغداد .8

 عنوان البحث: البعد االجتماعي في تعريف البالغة    
  كلية التربية -رباب صالح حسن/ الجامعة  المستنصرية د.م.أ. .1

 األمويالقيم االجتماعية في شعر الغزل في العصر عنوان البحث:     
  كلية التربية -زينة عبد الجبار محمد/ الجامعة المستنصرية د.م.أ. .91
 تحليلية دراسةهـ*  51م )ت شر االجتماعية في شعر ُهدية بن الخالقيم عنوان البحث:     
  اآلدابكلية  -بغدادفائق محي/ جامعة  إنعام .د..مأ .99
 األدبيالفقر في تراثنا  أمامصمود العلماء عنوان البحث:     
  اآلدابكلية  -بغدادمحمد عيدان و أ.م.د. صالح كاظم هادي/ جامعة  الصإخد. م.أ. .91
 األدباجتماع وصناعة الوهم، دراسة في ضوء علم  ةبوان البحث: أنساق الخطابات الكاذعن
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 كلية اآلداب-/جامعة بغدادحمودي كنعان أريج .د.م.أ .90
 الحديث العربي الشعر في المستلبة المرأةعنوان البحث: 

 كلية اآلداب-/ جامعة بغدادمحمد يونس حنان .مأ. .94
 جلون بن للطاهر (ترحل ن)أ رواية في قراءة/ المغربي النص في االجتماعي الواقععنوان البحث: 

عاصم فائق/  الجامعة  تأثيرواالقتصاد و م. د.  اإلدارةكلية  -.د. تال عاصم فائق / جامعة بغدادم .95
 اآلدابكلية  -المستنصرية

 الحقيقة السياسية والعالم الخيالي القنبلة بين عنوان البحث: فلسفة
 م.د. ماجدة هاتو هاشم/ معهد الفنون الجميلة .92

 ، جيرفو فوبيا المتخيل الروائيلإلرهاب الرمزيعنوان البحث: العنف 
 

 مناقشة
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الفلسفة وتناقش فيها بعض البحوث المتعلقة في قسم  مدني صالحقاعة ثالثا : 
 ي:بالمحور اآلت

 اللغوية واألدبية في الدراسات االجتماعيةاألبعاد 
 نصيرة أحمد الشمري أ.د.. رئيس الجلسة:
 شهيل جباري .د. رياضممقرر الجلسة: 

 كلية االداب -حسين مطير/ جامعة بغداد أركان أ.م.د. .97
 والحداثة  راألثفي الشعر العربي بين  األخالقيةعنوان البحث: منظومة القيم 

 كلية التربية للبنات -دون جاسم و أ.م.د. لمى سعدون جاسم/ الجامعة العراقيةأ.م.د. سهى سع .98
 اإلسالمعنوان البحث: اثر الشعر في بناء ما قبل     
 أ.م.د. لطيف عبد السادة سرحان/ الجامعة التقنية الوسطى .91
 عنوان البحث: اثر المنحى االجتماعي في النظرية الداللية العربية    
 كلية التربية للبنات  -الجبار فاضل/ الجامعة العراقية أ.م.د. احمد عبد .11

 ( لنزار قبانياإلرهابمع  أنا، دراسة موضوعية فنية في قصيدة )اإلرهابفي مواجهة  األدبعنوان البحث:  
وكلية  اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  -الب حسين/ جامعة كربالءطأ.م.د. رفل حسن طه و م. ذكريات  .19

 العلوم
في زمن الحرب، رواية )زينب وماري وياسمين( لميسلون هادي، دراسة  األنثىالبحث: صوت  عنوان    

 سردية تحليلية
  اآلدابكلية  -أ.م.د. عبد القادر جبار/ جامعة بغداد .11
 عنوان البحث: سوسيولوجيا النقائض    
  كلية اللغات –جبوري و م.م. محمد هاشم محيسن/ جامعة بغداد  إسماعيلشذى  د.م.أ. .10

 األندلسي األدبواثرهن في  األندلسياتالشواعر العربيات عنوان البحث:   
  كلية التربية ابن رشد -سهام صائب خضير و أ.م.د. محمد صائب خضير/ جامعة  بغداد د.م.أ. .14
 اإلبداع أفقاالماء الشواعر بين تضييق المجتمع واتساع عنوان البحث:    
  ية اآلدابكل-/ جامعة بغداد الحلو منصور وسن .د.م .15

 السالم اعليهم الحسين بنت فاطمة السيدة خطبة في واألخالقية االجتماعية القيم :البحث عنوان
 كلية التربية -الجامعة المستنصريةم.د. رباب هاشم حسين/  .12

 سنيدح إبراهيم أطياف( للقاصة أناالواقعية االجتماعية في قصص )كلهَن عنوان البحث:      
 اآلدابكلية  -جامعة بغداد شاكر جاسم، م.د. يسرى .17

 واألدبعنوان البحث: مواقع التواصل االجتماعي واثرها في اللغة      
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 الجامعة األعظم اإلمام/ كلية إبراهيمم.د. محمد ضياء الدين خليل  .18
 دور اللغة في التواصل االجتماعي )المفاهيم والضوابط(عنوان البحث:      

 اآلدابكلية  -طارق كامل/ جامعة  بغداد إسراءد. م. .11
الرؤية   رثاء ابن الرومي البي الحسين يحيى بن زيد بن الحسين بن علي )ع( عنوان البحث:      

 واألخالقيةاالجتماعية 
 عهد الفنون الجميلةحاتم علوان/  مم.د. خالدة  .01

قراءة في ثيمات  توتوبيا العراقية،ي روايات الديسعنوان البحث: محكيات االنحالل والسقوط القيمي ف     
 المحكي

 اآلدابكلية  -م.د. ميادة عبد القادر عمران/ جامعة بغداد .09
 )الحشيشة( أنموذجا   المتأخرةالعصور  أدبفي  االجتماعيةاآلفات عنوان البحث:      

 اآلدابكلية  -م.د. احمد حسن علول/ جامعة بغداد .01
 والحضارة البداوة قطبي بين العربي الشاعرعنوان البحث:     

 
 مناقشة
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 وتناقش فيها البحوث المتعلقة بالمحور اآلتي: في قسم اآلثار رابعا : قاعة طه باقر
 اإلسالمية للحضارة العراقية القديمة والحضارة العربية االجتماعيةالبنى 

 منذر علي عبد المالكأ.د. رئيس الجلسة: 
 م. شيماء صالح احمد مقرر الجلسة:

 اآلدابكلية  -/ جامعة بغدادشيماء ناصر حسين  م. و أ.د. باسمة جليل عبد .9
 االم ودورها في المجتمع العراقي القديم عنوان البحث:     

 اآلثارقسم  -اآلدابكلية  -/ جامعة بغداد م.م. هدى هادي علوش نواله احمد المتولي و .د.أ .1
الجتماعية واالقتصادية للحضارة الرافدينية )دراسة من عاملة عنصر هام في البنى اااليدي العنوان البحث:  

 (خالل الوثائق المسمارية السومرية
 اآلثاركلية  -/ جامعة الموصل د. حسين يوسف حازم.م.أ  .0

 نشوء وتطور المفاهيم االجتماعية خالل عصور مل قبل التاريخ في العراقعنوان البحث: 
ية التربية للبنات و أ.م.د. سعد سلمان فهد/ جامعة كل -أ.م.د. كاظم عبد اهلل عطية/ جامعة بغداد .4

 اآلدابكلية  -بغداد
 عنوان البحث: التفاوت الطبقي في المجتمع العراقي القديم    

 اآلثارقسم  -اآلدابكلية  -أ.م. خالد علي خطاب/ جامعة تكريت .5
 291 -199الحديث  )األمراض النفسية ومعالجتها بالرقى والتعاويذ في العصر اآلشوري عنوان البحث:  

 ق.م(
 كلية التربية للبنات -أ.م.د. عماد طارق توفيق/ جامعة بغداد .2

 في بالد الرافدين من الناحية القانونية البحث: األسرةعنوان 
 اآلثارقسم  -اآلدابكلية  -أ.م.د. سجى مؤيد عبد اللطيف/ جامعة بغداد .7

 في المجتمع العراقي القديم األرملةعنوان البحث: 
 اآلدابكلية  -. قصي صبحي عباس / جامعة بغدادأ.م.د  .8

 ماعية واالقتصادية لثقافة نينوى: البنية االجتالبحثعنوان 
 اآلثاركلية  -أ.م.د. مهند عاشور شناوة و م.م. حيدر عقيل عبد/ جامعة القادسية .1
 -عرض موجز –االجتماعية لآلسرة في العراق القديم  األحوالعنوان البحث:   

 اآلدابكلية  -حان الصبيحاوي/ جامعة بغدادم. د. حيدر فر  .91
 واإلسالميةفي تحريك الشارع ضد الفساد في الحضارة العراقية القديمة  األدبيةعنوان البحث: دور الرواية 

 كلية اآلثار-/ جامعة الكوفةم.د. فاطمة عباس المعموري  .99
 القديمة األدبيةي في ضوء النصوص عنوان البحث: القيم االجتماعية للمجتمع العراقي القديم والبعد الفلسف

 المانيا -/ جامعة هايدلبرجحسينمجيد د. ليث  .91



 

 11من  11الصفحة 
 

 القديمة المجتمعات معرفة لنقل نموذجي مثال: االثار علم عنوان البحث:
 اآلثاركلية  –فتة رهمة القصير و م. د. باسم محمد حبيب العكيلي/ جامعة القادسية مد لم.د. اح .90

 ي المجتمع العراقي القديم )دراسة تحليلية(عنوان البحث: ظاهرة الفقر ف  
 اآلثاركلية  -د. منى عبد الكريم حسين/ جامعة الكوفةم. .94

 العراقية الراهنة األزمةل حمن معالجة و  واآلثارياالستفادة من التراث التاريخي  إمكانيةعنوان البحث: 
 كلية االداب –م. د. فيحاء مولود علي/ جامعة بغداد  .95
 انب من القيم االجتماعية في ملحمة كلكامشعنوان البحث:جو    
 اآلثاركلية  -نعيم الزيدي/ جامعة المثنىو م.د.  اآلدابكلية  -م.د. جمعة الطلبي/ جامعة بغداد .92
 في حضارة العراق القديم األخالق مفهومعنوان البحث:     
 اآلثاركلية  -سيةم.د. احمد لفتة رهمه القصير و م.م. فرقان عالء الدين بدر السعد/ جامعة القاد .97
 دور التكامل الحضاري في البنى االجتماعية للمدينة العراقية القديمة: عنوان البحث    
 التراث العلمي العربي إحياءمركز  -العزاوي/ جامعة بغداد م.د. رغد جمال .98

 اإلسالميةعلى الحضارة  وتأثيرهاعنوان البحث: الحضارة العراقية القديمة 
 كلية االثار –مود الجمعة/ جامعة سامراء م. رشا عبد الوهاب مح .91

 حمورابيعنوان البحث: العقوبات الجسدية غير المميتة في قانون 
 اآلثاركلية  -م.م. محمد رياض حامد الحميري/ جامعة سامراء .11

 والتراثية المخطوطة على البناء االجتماعي األدبيةعنوان البحث: اثر دراسة وتحقيق النصوص 
 وند. أبا ذر راهي سعد .19

 العراقي المتحف مجاميع من عشتار شات األميرة أرشيف من سومرية نصوصعنوان البحث: 
 

 مناقشة
 
 
 
 
 
 
 



 

 11من  12الصفحة 
 

وتناقش فيها البحوث المتعلقة  في قسم اللغة اإلنكليزية خامسا : قاعة كاظم الجوادي
 بالمحور اآلتي:

  االجتماعيالدراسات الجغرافية والبناء 
 تندى شاكر جود ة: أ.د.سرئيس الجل

 يعقوب مجيد . زينبالجلسة: م.دمقرر 
 .د. حسيـن عليوي ناصر و  م. م. حسام صبار هادي / جامعة ذي قار/كلية اآلدابأ.م .9

مدينة الناصرية أنموذجا )دراسة في الجغرافية  – األطفالاالجتماعية لظاهرة عمالة  اآلثار عنوان البحث:
 االجتماعية(

 جامعة بغداد -متقاعد أستاذأ.د. عباس فاضل السعدي/  .1
خالصة كبار السن في الوطن العربي التباين القطري لمالمحهم الديموغرافية وخصائصهم  عنوان البحث:

 االجتماعية
 اآلدابكلية  -ساجت/ جامعة بغداد األميرأ.م.د. علي عبد 

 عنوان اليحث: جغرافية االستبعاد االجتماعي في العراق
 اآلدابكلية  -أ.د. عبد اهلل صبار عبود/ جامعة  بغداد .0

 ألهوار جنوبي العراق باستخدام تقنيات األرضيوتغير الغطاء  عنوان البحث:
 كلية التربية-أ.د. محمد صالح ربيع/ الجامعة المستنصرية .4

 دور الجغرافي في صنع قرارات التخطيط
 كلية التربية -و أ.م.د. مناف محمد زرزور/ جامعة بغداد أ.م.د. سالم فاضل علي .5

 الطبيعية واالجتماعية لمدينة بغداد البيئةعلى  وتأثيرهاالبشرية للتجاوزات  األنشطة بحث:عنوان ال    
 -جاسم/ جامعة بغداد  و أ.م.د. وسام عبد اهلل  اآلدابكلية  -/ جامعة الكوفةأ.م.د. علي لفتة سعيد .2

 كلية التربية
 ي المدينةاالجتماعي ف دور الدراسات الجغرافية في تطور البناء عنوان البحث:    

 صالح العكام/ جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات أ.م.د. اسحق .7
التباين المكاني لصالحية المياه الجوفية ألغراض االستهالك البشري والزراعي باستخدام نظم  عنوان البحث:

 منطقة شرق الثرثار، حالة دراسية –( GISالمعلومات الجغرافية )
 كلية االداب-دادأ.م.د. بشار محمد عويد/ جامعة بغ .8

 عنوان البحث: األبعاد السياسية للقبلية في العراق
 كلية اآلداب-أ.م.د. إنتظار جاسم جبر و م.د. شروق نعيم جاسم/ جامعة بغداد .1

 عنوان البحث: األسر التي ترأسها النساء في العراق
 



 

 11من  13الصفحة 
 

 كلية اآلداب-/ جامعة بغداد وسمي جبر حسين م.د.  .91
 (أنموذجا   بغداد محطة)  العراق في التصحر بظاهرة وعالقتها األمطار تغيراتعنوان البحث:  .99
 كلية اآلداب-م.د. عالء هاشم داخل/ جامعة بغداد .91

 عنوان البحث: تقليص الفوارق الحضرية في المدن العراقية
 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  -م.د. رشيد سعدون محمد/ جامعة ديالى .90

 بشرية في محافظة ديالىتخطيط وتنمية الموارد ال حث:بعنوان ال
 

 مناقشة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11من  14الصفحة 
 

وتناقش فيها البحوث المتعلقة بالمحور  في قسم التاريخ سادسا : قاعة صالح العابد
 اآلتي:
 االجتماعيلوم المساعدة في كتابة التاريخ أثر الع

 مهدي إنعامرئيس الجلسة: أ.د. 
 مقرر الجلسة: أ.م.د. نبراس فوزي

 اآلدابكلية  -/ جامعة بغدادكاظم الربيعي أثمارمن الدوري و أ.م.د. عبد الرح أسامةأ.د.  .9
 التاريخية المعاصرة )معروف الرصافي( أنموذجا   األحداثدور الشعر في توثيق  عنوان البحث:

 اآلدابكلية  -/ جامعة بغدادإبراهيمأ.د. زكية حسن  .1
 ه أنموذجا ( 452ت  األندلسيحزم  في تدوين التاريخ االجتماعي )ابن األنساباثر كتب  عنوان البحث:

 اآلدابكلية  -/ جامعة بغدادأ.د. ليث شاكر محمود .0
)ابن سعد وابن  اإلسالمالطبقات واثرها في تدوين التاريخ االجتماعي العراقي في صدر  البحث: كتبعنوان 

 خياط( أنموذجين
فينوس ميثم علي/ الجامعة  و م.   اإلسالميةكلية العلوم  -أ.م.د. خليل حسن الزركاني/ جامعة بغداد .4

 األساسيةكلية التربية  -المستنصرية
 واثره في البناء االجتماعي اإلسالميعنوان البحث: الفكر 

 اآلدابكلية  -/ جامعة بغدادأ.د. عباس عبد الستار .5
دراسة التاريخ االجتماعي من خالل نظريات علم االجتماعي )المجتمع العراقي في عهد  عنوان البحث:

 ( أنموذجاالمغول
 األساسيةكلية التربية  -أ.م.د. ميسون علي جواد/ الجامعة المستنصرية .2

 السومرية والهيروغليفية مصدرا لتدوين التاريخ االجتماعي القديم البحث: الكتابةعنوان 
 حسن/ جامعة اهلل فيض سوالف .د.م.و أ اآلدابكلية  -/ جامعة بغدادأ.م.د. صباح خابط عزيز .7

واثرها في تدوين التاريخ االجتماعي  األندلسيةالفتوحات  البحث: كتبعنوان    رشد ابن /بيةالتر  كلية/ بغداد
 ( أنموذجا  البن القوطية األندلس)تاريخ افتتاح 

 كلية التربية -لجامعة المستنصريةالركابي و أ.م.د. مرتضى كمال حريجة/ ا أناهيد أ.م.د. .8
 سطي أنموذجا(للسرق )المقامة كبنية األندلسيةات االجتماعية في المقام البحث: األبعادعنوان 

 االستراتيجيةمركز الدراسات  -أ.م.د. سؤدد كاظم مهدي/ الجامعة المستنصرية .1
 المسيحي مصدر لدراسة المجتمع العراقي المعاصر البحث: الفكرعنوان 

 كلية التربية -خليل فياض/ الجامعة المستنصرية إسراءأ.م.د.  .91
 جتماعية في الرحلة المغاربيةاال البحث: األبعادعنوان 

 



 

 11من  11الصفحة 
 

 اآلدابكلية  -/ جامعة بغدادعبد اهلل غني أسماءأ.م.د.  .99
 الوردي ومضامين البنية االجتماعية في وعاظ السالطين البحث: عليعنوان 

 اآلدابكلية  -/ جامعة بغدادأ.م.د. عامر حمزة حسين .91
 الحكمة أدبلقديم في ضوء في ثقافة المجتمع العراقي ا األخالقية البحث: المرتكزاتعنوان 

 اآلدابكلية  -أ.م.د. آالء حماد رجه و أ.د. حسين جبار شكر/ جامعة بغداد .90
 االجتماعي التاريخ تدوين في واثرها لوك وجون زهوب توماس عند االجتماعية النظرية  البحث:عنوان 
 المعاصر األوربي

 كلية االداب-/ الجامعة العراقيةد. هدى علي حيدر .94
 : األبعاد االجتماعية لحركة اإلصالح الكنسي خالل العصور الوسطىعنوان البحث

  كلية التربية -م.م. احمد عبد السالم فاضل و م.م. بكر عبد المجيد محمد/ جامعة سامراء .95
 عاصرمرها في تاريخ المجتمع العراقي الالمواطنة االجتماعية ودو  عنوان البحث: مفهوم

 كلية اآلداب-جامعة بغداد )طالبة دراسات عليا(هند فائز مجيد/  .92
 عنوان البحث: البعد االجتماعي لمكانة المرأة في الفكر الرافدي القديم

 
  مناقشة


