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العلمي الدولي الثاني للدراسات التاريخيةالمؤتمر برنامج   
II. Uluslararası Tarih Arastırmaları Kongresi Programı 

II. International Scientific Congress of Historical Studies’ Programme 
 
 
 
 

Açılış 07 Eylül 2021 Salı günü 
saat 10:00'da 

 
 
 

 

 2021سبتمبر  07اإلفتتاح يوم الثالثاء الموافق حفل 

بتوقيت إسطنبول 10:00الساعة   

 

 

 
 

  

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim ÖZCOŞAR 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ 

Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu KISHEK 

Rimar Academy Müdürü Sn. Amir KAPLAN 

Kongre Başkanı Dr. Maher Mubdir ABDULKAREEM 

Kongre Kordinotörü Dr. Osman TÜRK  

 رئيس جامعة ماردين أرتكلو أ. د. إبراهيم أوزجوشار

 رئيس جامعة بيتليس أران أ. د. نجم الدين الماستاش

 رئيس جامعة القدس أ. د. عماد أبوكشك

 مدير أكاديمية ريمار عامر كابالنأ. 

 رئيس المؤتمر د الكريم العباسيد. ماهر مبدر عب

 منسق المؤتمر  عثمان ترك د.
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 Salı  70/70/0702الثالثاء   

Doç. Dr. Maher Mubdir ABDULKAREEM 

 د. ماهر مبدر عبد الكريم العباسي

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

 I. Oturum  ()الجلسة العلمية الأولى 

13:30-15:00 

Başlık 

 عنوان البحث

kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

في كتب  -جنوب شرق بيت المقدس–دْير مار سابا 
 الّرّحالة الغربيين

معهد القدس للدراسات 
واألبحاث. جامعة القدس. 

 فلسطين

 اعزيز محمود العصد. 

دراسة عن الموروث المعماري في مدينة الناصرة إبان 
(٥١٥١ _ ٥١٥١العهد العثماني )  

كلية مار إلياس _ عبلين _ 
 حيفا. فلسطين

 د. حسين منصور

EKONOMİK VE TİPOLOJİK BİR TAHLİL: 
KİLİS’TE GAYRİMÜSLİMLER 

Kilis 7 Aralık 
Üniversitesi 

Dr. Osman 
TAŞKIN 
 

  - جامعة البصرة 1691موقف االتحاد السوفيتي من استقالل الكويت 
 العراق 

حوراء عبد الستار أ. 
 د الجبارعب

Sovereignty, representation, and their 

effect on political performance 

A comparative study between Malaysia 

and Iraq 

 –كلية االمام الكاظم 
 العراق -بغداد 

 د. ماهر جبار الخليلي 
Dr. Maher 

Jabbar 

ALKhaleeli 
 ابن خلدون و الخلدونية دراسة منهجية

 
 
 

نوفمبر التأهيلية  19ية ثانو

 المملكة المغربية

د. رشيد اليملولي بن 
 عالل
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  Çarşamba   08/00/0002 أربعاءال

Doç. Dr. Maher Mubdir ABDULKAREEM  

 د. ماهر مبدر عبد الكريم العباسي      

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

II. Oturum (انية)الجلسة العلمية الث 

20:00-22:30 

Başlık 

 عنوان البحث

Kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

المال والثروة وطبقات المجتمع في فكر ابن 
 خلدون

د. محمد ياسين  محمود  سلطنة عمان
 المشهداني

 حركة الترجمة  أسبابها ونتائجها
 

د. ازهار احمد حمدان  سلطنة عمان
 التميمي

طرق الوقاية من الحسد في ترسيخ الخرافات أثر 
 عند العرب قبل اإلسالم ، العراق نموذجا

العراق / بغداد / الجامعة   
 المستنصرية

حسنين عبد الرزاق د. 
 حسن هادي

التوثيق األركيولوجي لألحداث التاريخية في 
 -قصص األنبياء نموذجا-القرآن الكريم 

اديڤد. شهاب فضيل ن الجزائر-وهران -جامعة أحمد بن بلة   

 د. مؤيد ابراهيم محمد جامعة البصرة /جمهورية العراق لمآدب العامة في العصر العباسي
 حسن

عنوان البحث / دراسة في العالقات بين قطر 
 (7171 _ 7112 ) والبحرين للمدة من

العربي للدراسات كاديمية الخليج أ
 العراق-البحرية / بصرة

 احمد صفاء سودهالباحث 

 نوال زغير عذابالباحثة  العراق / بغداد / كلية اإلمام الكاظم المرأة في الفكر العثماني
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  Çarşamba 70/70/0702األربعاء 

 

 
Doç. Dr. Maher Mubdir ABDULKAREEM 

العباسي يمد. ماهر مبدر عبد الكر  

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

 III. Oturum (ثالثة)الجلسة العلمية ال 

20:00-24:00 
Başlık 

 عنوان البحث

Kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

التوحيدي  ميةالسإلتأثير الفلسفة اليونانية  في الثقافة ا
 أنموذجا

 . ندى موسى عباسأ. د العراق - جامعة ديالى

بعث نظام الرهبنة  فيودوره  ) م1121ت.)ثيودوسيوس 

 م11 القرنالل الكييفية خ-روسيا في
 زكية كربالالباحثة  -7 -ـزائر لجـامعة اج

موقف الواليات المتحدة االمريكية من دخول العراق عصبة 
م1697االمم   

 الكوفة / كلية التربية للبنات
 العراق/

 د. الهام محمود الجادر .أ
 م. رواء صباح الجنابي 

 ١٨٨ه/٥١٢٤١١النظام القضائي في الدولة األغلبية )
 م ( دراسة تاريخية١٨١

لجامعة العراقيةا وفاء احمد الباحثة  
 مصطفى

منصب قاضي العسكر في الدولة العثمانية ) دراسة 
 (تاربخية

ساهرة حسين د.  العراق جامعة البصرة
 محمود      

/ محاضرة بجامعة زيان عاشور بالجلفةاستاذة 
 الجزائر

، يمك   يالشٌهد الحاج عل  
 رة علم و جهـــاديمسٌ 

 د. مكي حياة

لتربية/ مديرية تربية الكرخ الثانيةالعراق/ وزارة ا نوبوسوكه كيشي ودوره  
في السياسة اليابانية 

1692-1691 

 سها عادل عثمانأ. 
 

 قوق المدنية في الواليات المتحدةقانون الح

 1699االميركية 

 –العراق/ جامعة ديالى 
كلية التربية للعلوم 

 قسم التاريخ -االنسانية

د. ماهر مبدر عبد 
 سيالكريم العبا
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 Çarşamba 80/80/0802األربعاء 

 

Dr. Öğr. Üyesi Metin ŞERİFOĞLU 

 

 د. متٌين شرٌيف أوغلو

           

Oturum Başkanı 

  رئيس الجلسة

 IV. Oturum (رابعة)الجلسة العلمية ال 

24:30-26:30 

Başlık 

 عنوان البحث

Kurum ve ülke 

 الدولةالمؤسسة و 

Katılımcı Adı 

 اسم الباحث

ن ييٌ لٌ ن والبرتغاييٌ صراع النفوذ بٌن العثمانٌ  يف  قراءة 
ل الاته خياٌته وتداعٌ يحمر وخلفألة البحر اقطعلى من

 م19ق

تركيا / جامعة ماردين 
 ارتكلو التركية

 ف أوغلوين شرٌ يمتٌ د. 

علم خرائط عند العرب المسلمين في العصور 

 الوسطى
جامعة الكوفة/ العراق/ 

 كلية التربية للبنات
 د. ظالل جواد كاظم

7جامعة الجزائر  القديس أغسطين حياته ، ومصادره الفكرية  
  أبو القاسم سعد الله

 الجزائر

نورة مواسد.   

مدينة سامراء في ظل الدولة العباسية تاريخ مشرق واثارا 
 خالدة

لمكتبة االدبية المختصة في ا
العراق -النجف االشرف  

أ. فاتن عبد الباري نجم 
 ال خليفة

م 1661الموقف السوري من غزو العراق للكويت عام  مركز  –جامعة البصرة  
دراسات البصرة والخليج 

 العربي
قسم الدراسات السياسية 

العراق   - واالستراتيجية  

 د.عهود عباس احمد

المشارك العالقة بين السلطان عبد الحميد الثاني ومدحت 
 باشا

 جامعة الموصل
 العراق

 سيناء جاسم محمد .د

في بالد الشام ،من خالل  1691خلفيات واسباب حوادث 

 الوثيقة الفرنسية

جامعة دكتور يحيى فارس 
 الجزائر -المدية 

 أ. معزوزي رشا

تأثيرات الوجود العثماني الثقافي في إيالة الجزائر خالل 
م(1691_ 1916الفترة الحديثة )   

أبو  - 7جامعة الجزائر 

  الجزائر- القاسم سعد الله
بيعة عبد القادر أ. ر

 كركار
 أ. رتيبة عليوان

الجامعة المستنصرية _  الجناس في شعر الزمخشري ، دراسة تحليلية
 العراق

د. بلقيس خلف رويح 
 الزيدي
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