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 المعلومات الشخصية
 عبدهللا العبادي الثالثي واللقب  لقاء فتحي  االسم  ●

 ١٩٧٥نيسان ٢٦اليوم/الشهر/السنة   المواليد  ●

 المدينة، البلد الموصل  مكان الوالدة  ●

 انثى  الجنس ●

 العراقية الجنسية ●

 متزوجة  الحالة الزوجية  ●

 اليوجد  عدد األطفال  ●

 ٠٧٧٠٤٠٩٣٧٤٢٥ رقم الهاتف الجّوال  ●

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  ●

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

 التاريخ الحديث والمعاصر  التخصص العام  ●



 تاريخ العراق الحديث والمعاصر  التخصص الدقيق  ●

ممكن كتابة أكثر من بريد ألكتروني )مثاُل الجامعة والشخصي(   البريد األلكتروني  ●
 liqaaalubadi@uomosul.iq 

 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

 كلية ، جامعة ، البلد   2020 دكتوراه  ●

كلية ، جامعة ، البلد كليةالتربية، جامعة  تاريخ العراق الحديث والمعاصر    2004 ماجستير  ●
 الموصل، العراق 

البلد كلية التربية، جامعة  كلية ، جامعة ،  تاريخ 1997 بكالوريوس ●
 الموصل، العراق 

 

 األلقاب العلمية
 13/9/2004تاريخ الحصول عليه مدرس مساعد  اللقب العلمي  ●

 11/7/2011تاريخ الحصول عليه مدرس  اللقب العلمي  ●

 تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي  ●

 تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي  ●

 

 واإلداريةالخبرات العلمية 
 مكان العمل  2009 - 2006 المنصب مقرر قسم  ●

mailto:liqaaalubadi@uomosul.iq


 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   ●

 

 األنشطة التدريسية 
 المادة، المرحلة، القسم، الكلية تاريخ العالم المعاصر/الرابع/التاريخ  ●

 الثالث/جغرافيةالمادة، المرحلة، القسم، الكلية تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر / ●

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
 عدد الطالب  الماجستير  ●

 عدد الطالب  الدكتوراه  ●

 

 البحوث المنشورة 
( 8اغ حياته ومؤلفاته دراسة تاريخية /مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية /العددالدكتور فخري الدب 1بحث  ●

 2012(اب 19مجلد)

( 29د)التنافس األمريكي _السوفيتي وتاثيره على الصراع العربي_الصهيوني/مجلة سر من راى/العد 2بحث  ●
 2012(اذار8مجلد)

( 7المال عثمان الموصلي وتاثيراته الفنية على فناني مصر وسوريا وتركيا/مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية /العدد) ●
 2010( تموز17مجلد)

●  

 حدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر تسلسل البحوث من األ 
 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  ●

 2كتاب  ●

●  

 تسلسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر 
 



 

 المؤتمرات والندوات العلمية
 2019( أنقرة 2011مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة مؤتمر دولي)العراق بعد عام  ●

 2018الموصل عبر التاريخ، جامعة بغداد،  ●

 2009الدار التقدمية، بيروت، مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  ●

●  

 تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة
 

 النشاطات العلمية األخرى 
ي إقامتها كليات جامعة الموصل ومراكزها فضال عن الدورات اإللكترونية في  الدورات التطويرية عدد من الدورات الت ●

 العديد من جامعات العراق وبعض الجامعات والمراكز في الوطن العربي اونالين

 الدورات التأهيلية   ●

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  ●

 عضوية األكاديمية العربية لإلبداع والتنمية البشرية ●

 

 الشكركتب 
 شكر وتقدير  ●

 كتب شكر ٩ ●

 
 
 


