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 دكتوراه / استاذ  

 قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل، الموصل، العراق 

 
 

 

 المعلومات الشخصية

 العبادي احمد شهاب نهلة االسم  •

 1958 المواليد •

 الموصل   مكان الوالدة  •

 انثى الجنس •

 عراقية   نسية الج •

 متزوجة  الحالة الزوجية  •

 2 عدد األطفال  •

 07519604985 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 استاذ اللقب العلمي  •

 قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة الموصل  القسم العلمي  •

 تاريخ اسالمي التخصص العام  •

 واالندلس تاريخ المغرب   التخصص الدقيق •

  البريد األلكتروني  •

  بوابة البحث العلمي  •

  الباحث العلمي  •

• ORCID  
 
 
 
 

 التحصيل الدراسي

 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة



 الموصل جامعة  – اآلداب كلية تاريخ المغرب واالندلس  1996 دكتوراه  •

 موصلال جامعة  – اآلداب كلية تاريخ المغرب واالندلس  1987 ماجستير •

 الموصل جامعة/  التربية كلية التاريخ  1980 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية

 1980 باحث  مساعد •

 1987 مدرس مساعد   •

 1993 مدرس   •

 1997 ستاذ مساعد  ا •

 2002 استاذ   •
 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

 رئيس قسم التاريخ   2014 – 2010 المنصب •

     الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 

 : التاريخ   ، القسمالثانية   ، المرحلة: تاريخ المغرب واالندلس  المادة •
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 10 الماجستير •

 10 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

( 9) المجلنند( الموصننل جامعننة والعلنن   التربيننة مجلننة) االننندل  فنن  اآلمويننة الخالفننة عصننر النن   التحريننر  منن   سبتة  مدينة .1
2002. 

 .2000  (13)  العدد الرباط العرب   التاريخ مجلة(. م1327-1239/هن728-647) سبتة  ف   العزفيي  امارة .2

 .2001  (30)  العدد  والعل   التربية مجلة  حزم  اب  عند  لألمامة  السياس   التنظير  عل   األندل   ف   االوضاع  اثر .3

 التربيننة مجلننة( للهجننرة الخننام  القننر   بدايننة – األول القننر   نهايننة العربنن  المغننرب فنن  الحميننر   صننال  بنننو ) نكننور امننارة .4
 .1991 نيسا   الموصل عشر   الحاد   العدد والعل  

-92 الخالفننة سننقوط حتنن  الفننت  منن  واألننندل  المغننرب تنناريخ فنن  طننار   جبننل لمضنني  والعسننيرية السياسننية األهميننة .5
 .2002  دب  األحمدية   مجلة هن422



 .1985( 35)  العدد  الرباط  العمل   البحث مجلة  واألمارة  الوالة  عهد  ف   األندل  تاريخ  ف   ودورها عبدة  اب  اسرة .6

 التربينننة مجلنننة م 978-974/هنننن368-364 الفاطمينننة واألغنننرا ا  العباسنننية المينننول بننني  الشنننام بنننالد فننن  افتكننني  حركنننة .7
 .2001  (31)  العدد  والعل 

 .2000  26  السنة 9  العدد  ظب    ابو (  اإلسالم  منار)  مجلة العلمية الناحية  م   العرب  الفكر  ف   اإلسالم  أثر .8

 التنناريخ  العلمنن  المننمتمر وقننا   ضننم  منشننور بحننث م1262-1165/هننن661-561 شننيركو  اسننرة حينن  ابننا  حمنن  .9
 .2008 األول  تشري  23-20" التاريخ  ف  حم "  الدول 

 عننننوا  تحننن  الثنننام  الشنننام دبنننال تننناريخ منننمتمر وقنننا   ضنننم  منشنننور بحنننث أنموذجنننا   االوزاعننن  الفقهينننة  الشنننام مدرسنننة .10
 صننفر 27( المننيالد  عشننر الحنناد  النن  السنناب ) للهجننرة الخننام  القننر   النن  االول القننر   منن  الشننام بننالد فنن   المعارف"

 .دمش  جامعة  2009  شباط 26-22  المواف  هن1430 األول  ربي  2  ال 

 التنناريخ التواصننل  ثقافننة" ندوة وقا    ضم منشور بحث األورب  – اإلسالم   العرب   الحضار    التواصل  بوابة  األندل  .11
 .االرد   – عما   2009(  نوفمبر)  الثان  تشري  5-3  عشر  الراب   الدول   فيالدلفيا  ممتمر"  والسيرورة

 العنندد" والتننرا  الثقافننة آفننا " مجلننة دبنن   الوسنن،   القننرو   فنن  المسننلمي  العننرب عننند طار   لجبل  االستراتيجية  األهمية .12
(16)  1997. 

 مجلننة المننيالد   العاشننر /الهجننر   الرابنن  القننر    خننالل  األننندل   فنن   واألمويننة  الفاطميننة  الخالفتنني   م   وموقفه   خزر  بنو  .13
 .1997  (20)  العدد  والعل   التربية

 .2000  بغداد   واآلثار  التاريخ  ف   دراسا  مجلة المغرب   تاريخ  ف   البرنس   حمادة ب   محمد  مرويا  أهمية .14

 لمركننز العلميننة الننندوة وقننا   ضننم  منشننور بحث األندل   ف   المسلمي   العرب  جهاد  ف   مشرقة  صفحة  الزالقة   معركة .15
 .2001 نيسا   9 بغداد  الثقافة  وزارة العامة  الثقافية الشمو    دار  م  بالتعاو    الموصل  دراسا 

 العربيننة اجهةالمو " ندوة اعمال ضم  منشور بحث األمو   العصر ف  البيزن،   الغزو   مواجهة  ف   ودورها  تون   مدينة .16
 .2001 نيسا  27-26  بغداد العرب   الممرخي   اتحاد" التاريخ  عبر  األجنب   للغزو 

 .2002  بغداد  واآلثار   التاريخ  ف   دراسا  مجلة  الصيرف   اب  تاريخ م   مراب،ية نصوص .17

 .2001  (33)  العدد والعل   التربية مجلة والسياسة  الفلسفة  بي  رشد  اب  محنة .18

 التربينننة مجلنننة للهجنننرة  الرابننن  القنننر   وخنننالل الثالنننث القنننر   نهاينننة واألموينننة  الفاطمينننة بنننالخالفتي  وعالقنننته  حمننندو   بننننو  .19
 .2002  التاس   المجلد(  1)العدد والعل  

 ضننم  منشننور بحننث. هننن520-450 المننراب،ي  دولننة فنن  والسياسننية العلميننة وميانتنن  المننالك  احمنند بنن  محمنند رشنند ابنن  .20
 مدينننة المغننرب " الكبير اإلسالم  المغرب لدول المراب،ية الوحدة  تجربة  ف   المالك   هبالمذ  دور"  الدولية   الندوة  وقا  
 .2010  آذار– مارس 25-23 العيو  

 المننمتمر وقننا   ضننم  منشننور بحننث انموذجننا   الخيننام عمننر العرا   ف  والعلما  العل  رعاية ف  السالجقة  سالطي   دور .21
 .تركيا قيسارية  جامعة  2010 ايلول 30-27 م   اإلسالم  التاريخ  ف   السالجقة دور ع   العلم 

 العلننوم لتنناريخ التاسننعة العالميننة الننندوة وقننا   ضننم  منشننور بحننث األوربنن   الفكننر فنن  وآثرهننا األندل  ف  الترجمة  حركة .22



 جامعنننة  2008 األول تشنننري  30-8 والتنننرثير التننناثر اإلسنننالمية  العصنننور فننن  العربننن  العلمننن  الع،نننا   "العنننرب عنننند
 .  اآلداب كلية  دمش  

 المعقننود  "2009 لعننام العربيننة الثقافننة عاصننمة القنندس" مننمتمر وقننا   ضننم  منشننور  بحننث  الكبرى   الترجمانة  ف   القدس .23
 .2009 األول  تشري  29-26 سوريا  حم   البعث   جامعة  ف 

 الثالننث العنندد ريون  قننا جامعننة والعلننوم  األداب مجلننة الحضننار   والنندور النندواف  القيننروا   مدينننة وبنننا  ننناف  بنن  عقبننة .24
1999. 

" اآلداب حنننوار" منننمتمر وقنننا   ضنننم  منشنننور بحنننث للملنننزوز   السنننلو  نظننن  ارجنننوزة خنننالل مننن  التاريخينننة المضنننامي  .25
 .2010 االردنية  الجامعة

 
 
 

 الكتب المؤلفة 

 (1988 الثقافية  الشمو    دار بغداد )  الفهر    ناف  ب  عقبة .1

 (.2003 الكتاب   دار آربد )  تحليلية  دراسة هر  الف  ناف  ب  عقبة عهد  ف   العرب  المغرب .2

 (.2010 العلمية   الكتب  دار بيرو  )  واألندل  المغرب  تاريخ  ف   دراسا  .3

 محمنند نننزار النندكتور االسننتاذ منن  باالشننترا ( 2010 الزمننا  دار دمشنن  ) اإلسننالم  السياسنن  الفكننر تنناريخ فنن  دراسننا  .4
 .قادر

 (.2010  الفكر دار عما  )  العرب   المغرب تاريخ .5

  هن867-92 السقوط  حت  الفت  م   واالندل   المغرب تاريخ  ف   طار   جبل  لمضي   والعسيرية  السياسية األهمية .6

 
 
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 

 مؤتمرا علميا محليا ودوليا   20اكثر من 
 

 

 النشاطات العلمية األخرى 

 .العرب الممرخي   اتحاد  عضو  .1

 .نينوى   ف   ريي واآلثا الممرخي  جمعية  عضو  .2

 .العرا   ف   والكتاب  االدبا   اتحاد  عضو  .3

 .نينوى   ف   المعلمي  نقابة  عضو  .4

 .التربية كلية/التاريخ  قس   ف   العلمية  السمنارا   اعداد لجنة  عضو  .5



 .الموصل جامعة /التربية كلية  ف  المركزية العلمية  الترقيا  لجنة  عضو  .6

 .الموصل جامعة /التربية كلية  – التاريخ  قس   ف   العليا  الدراسا  لجنة  ر ي  .7

 
 

 عضوية الجمعيات

 نحنننو  عننن  بالكتابنننة العربينننة  الننندول جامعنننة والفننننو   واآلداب الثقافنننة لمنظمنننة التابعنننة" العربينننة الموسنننوعة" فننن  سننناهم  -
 .وإسالميا   عربيا   علما  ( 350)

 
 

 كتب الشكر 

 العديد من كتب الشكر من  السيد الوزير والسيد العميد   

 
 
 


