
 السيرة الذاتية

  

 االسم الرباعي :  نبيل خليل ابراهيم عباس 

 11/10/1975تاريخ التولد:   

 الشهادة :   دكتوراه

  2020تاريخ الحصول عليها:   

 للعلوم االنسانية -ابن رشد–الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه : جامعة بغداد / كلية التربية 

 التخصص العام    : تاريخ 

 الدقيق :   تاريخ حديث ومعاصر التخصص 

 اللقب العلمي :   استاذ مساعد 

 سنه 16عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : 

  gmail.com75nabeel.khalil@البريد االلكتروني : 

    07711323220رقم الهاتف النقال :

 . ( 1914-1886: ) السياسة البريطانية في نيجيريا   عنوان اطروحة الدكتوراه

 

 ( 1973 -1955عنوان رسالة الماجستير : ) حركة التحديث في البحرين 

 . الجهة المانحة لشهادة الماجستير : جامعة ديالى / كلية التربية 

 

   2003سنة الحصول على الماجستير : 

 

mailto:nabeel.khalil75@gmail.com


 

 

  االولية للدراسة خدمتهالمواد التي قام بتدريسها خالل سنوات: 

 وطن العربي الحديث في قسم الجغرافية .مادة تاريخ ال -1

 مادة حقوق االنسان في اقسام الجغرافية و اللغة االنكليزية  والتاريخ . -2

 مادة الحرية والديمقراطية في اقسام الجغرافية واللغة االنكليزية والتاريخ . -3

 في قسم التاريخ . والمعاصر  الحديث مادة تاريخ الخليج العربي  -4

 مادة تاريخ العالم المعاصر في قسم التاريخ . -5

 مادة تاريخ اوروبا عصر النهضة في قسم التاريخ . -6

 مادة تاريخ ايران وتركيا  في قسم التاريخ .  -7

 مادة تاريخ اسيا الحديث والمعاصر في قسم التاريخ .  -8

 عشر في قسم التاريخ . مادة تاريخ اوروبا القرن التاسع  -9

 مادة التحديث في البالد االسالمية المعاصرة في قسم التاريخ .  -10

  العليا:المواد التي قام بتدريسها في الدراسات  

 دراسات في تاريخ امريكا الحديث والمعاصر  -

 

 

 



 

 حضور:  اوببحث  المؤتمرات التي شارك بها بصفة عضو لجنة تحضيرية او مشارك 

  . 2009/ جامعة ديالى عام   )االصمعي(المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية  -1

 . 2015المؤتمر العلمي الثامن لكلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالى عام  -2

المؤتمر العلمي الوطني المشترك االول / مؤسسة علوم نهج البالغة ومركز دراسات  -3

 . 2016ية المقدسة / عام العتبة الحسين /الكوفة 

المؤتمر العلمي الدولي االول للدراسات الصرفة واالنسانية / جامعة الحمدانية / عام  -4

2019 . 

 . 2019المؤتمر العلمي الدولي العاشر لكلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة ديالى عام -5

 . 2018 ريس الدولي للعلوم االنسانية / بغداد عام –مؤتمر اشنونا  -6

 . 2020مؤتمر نقابة االكاديميين / مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي/ اربيل عام -7

 .  2019مؤتمر بيروت الدولي للعلوم االنسانية واالجتماعية / بيروت عام  -8

 .  2020مؤتمر كلية التربية للعلوم االنسانية ) قسم التاريخ ( / جامعة ديالى عام   -9

 

  : الورش والندوات والحلقات النقاشية 

الى تلك  عمل قدمتشارك في العديد من الورش والندوات والحلقات النقاشية ببحث او ورقة 

 التجمعات العلمية . 



  : اللجان العلمية والوظيفية 

اشترك كعضو في الكثير من اللجان العلمية داخل القسم والكلية ، البعض منها لجان دائميه 

 الخر كانت لجان مؤقتة اسهمت في تمشية العمل االداري داخل المؤسسة العلمية . والبعض ا

  : كتب الشكر والتقدير 

  لدية العشرات من كتب الشكر والتقدير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن

 رئاسة جامعة ديالى ، ومن عمداء كلية التربية للعلوم االنسانية .  

 

  البحوث المنشورة : 

 

( / منشور في  2001-1936البحرينية ) -الخالفات والمشاكل الحدودية القطرية   -1

 .  2008عام   -30العدد  –مجلة ديالى للبحوث العلمية والتربوية 

(/منشور  1965 -1888)عبد العزيز القصاب حياته ودورة في السياسة العراقية  -2

 .  2009عام  – 41العدد  –في مجلة ديالى للبحوث االنسانية 

( / منشور في مجلة دراسات في  1979-1971العالقات االمريكية السعودية ) -3

 .  2010عام  – 16العدد  –التاريخ واالثار 

لمحات من تاريخ يهود بعقوبة خالل العهد الملكي / منشور في وقائع المؤتمر العلمي  -4

 .  2010السادس لكلية التربية االصمعي / جامعة ديالى عام 

( /  منشور في 1911-1906الموقف االلماني من الثورة الدستورية في ايران  ) -5

 .  2018عام  – 28العدد –مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية 

فلسفة العقائد الدينية واثرها في المجتمع الياباني / منشور في وقائع المؤتمر العلمي  -6

 . 2019بية للعلوم االنسانية  / جامعة ديالى عامالدولي العاشر لكلية التر



 – عالقات البصرة الخارجية في عهد االسرة االفراسيابية / منشور في مجلة نسق -7

 .  2019عام  -24ملحق العدد 

( / منشور في 1964-1954الصراع على السلطة في المملكة العربية السعودية ) -8

 . 2019عام  – 22ملحق العدد  –مجلة نسق 

(/ منشور في مجلة االستاذ 1849-1553مسارات التغلغل البريطاني في نيجيريا ) -9

  . 2020عام – 59المجلد  – 3العدد  -2للعلوم االنسانية واالجتماعية / ملحق رقم 

 

 يعمل حاليا تدريسي في قسم التاريخ كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالى .

 


