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دكتوراه في          اسم التدريسي: عباس عبدالوهاب علي العنزي 
التاريخ الحديث                                                            قسم التاريخ، 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل، الموصل، العراق

  

 

 المعلومات الشخصية

 عباس عبدالوهاب علي  العنزي  االسم  •

 ١  /١٠  /١٩٧٣ المواليد •

 تلعفر  /العراق  الوالدة مكان  •

  ذكر الجنس •

 عراقي  الجنسية  •

 متزوج  الحالة الزوجية  •

 ٤ عدد األطفال  •

 آسيا/0770924004 رقم الهاتف الجّوال  •

 كورك    /07510087956

 

 المعلومات األكاديمية

 استاذ مساعد  اللقب العلمي  •

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

 تاريخ حديث ومعاصر التخصص العام  •

 تاريخ الدولة العثمانية  التخصص الدقيق •

  abbasabdelwahab73@gmail.com البريد األلكتروني  •

 Research Gateمن ال profileرابط صفحة ال بوابة البحث العلمي  •

 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •

• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????رقمًا:  16)يتكون من 
 
 
 
 

 التحصيل الدراسي



 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 تاريخ حديث  /تاريخ الدولة العثمانية  2007 دكتوراه  •
  

 كلية االداب، جامعةالموصل ، البلد العراق 

 كليةالتربية ، جامعةالموصل ، البلد العراق  تاريخ حديث  /تاريخ الدولة العثمانية  2002 ماجستير •

كليةالتربية  ، جامعة الموصل ، البلد     1994 بكالوريوس  •
 االعراق 

 

 األلقاب العلمية

 ٢٠١١/ ٨/  ١١تاريخ الحصول عليه  استاذ مساعد   •

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

 مكان العمل  2020 – 2020 المنصب •

 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 

 تدريس: تاريخ الوطن العربي الحديث، المرحلةالثانية،القسم التاريخ، الكلية •
 للدولة العثمانية،دراسات عليا ماجستير تاريخ حديث .تدريس:دراسات في التاريخ السياسي ٢ •

 . ٣تدريس تخصصي دراسات عليا دكتوراه  تاريخ حديث •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 ٤ الماجستير •

 ١ الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

.الحرب  2ث   ١٧٢٥-١٦٨٩اتجاهات السياسة الروسية نحو الدولة العثمانية في عهد القيصر بطرس االول 1 •
 ١٤٧٩-١٤٦٣البندقية-العثمانية 

  ١٨٣٣ -١٨٣١.السياسة الروسية تجاه الصراع العثماني المصري في مرحلته األولى 3 •
 ١٨٤١-١٨٣٩.موقف الدبلوماسية الروسية من الصراع العثماني المصري عام 4 •
   ١٩١٨-١٨٤٩. تلعفر من خالل السالنامات العثمانية دراسة في أوضاعها العامة 5 •



 .التسامح الديني لدى العثمانيين تجاه المسيحبين 6 •
 م١٤٧٥.الفتح العثماني على شبه جزيرة القرم 7 •
 ١بحوث أخرى قيد النشر.                •

 
 

 تسلسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر 

 
 

 الكتب المؤلفة 

 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 فاألقدم بالنسبة لسنة النشر تسلسل الكتب من األحدث 

 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 

 ٢٠١٨المؤتمر الدولي العلمي السادس، جامعة بغداد .كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية، •
 المؤتمر العلمي الدولي األول، جامعة  الحمدانية،٢٠١٩ •
 ٢٠١٩تركيا،تشرين الثاني عام -،أنقرة،جامعة حاجي بيرم ولي المؤتمر الدولي حول العراق بعد  عام ٢٠١١ •
تركيا ،حزيران  -المؤتمر الدولي الثاني عشر للدراسات االجتماعيةوالتاريخيةوالقانونية،جامعة هيتيت ،انطاليا  •

٢٠٢٠ . 
•  

 تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة

 

 النشاطات العلمية األخرى 

 الدورات التطويرية  •
 الدورات التأهيلية  •

 

 عضوية الجمعيات

 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 

 ٣/٧/٢٠١٢شكر وتقدير من عميد كلية التربية/جامعة الموصل بتاريخ  •



 شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي /العراق بتاريخ٦/٥/٢٠٢٠ •
•  

 
 
 


