
 الذاتية السيرة 

                                                                          الدكتور فهد عباس سليمان السبعاوي األستاذ المساعد 

 1980 – / العراق مواليد مدينة كركوك

عاا   ن كلياة التريياة ج مامعاة الموصالحاصل على شهادة البكاالورووس فاا التاارو  ما -

2002. 

عاة الموصال لى شهادة المامستير فاا التاارو  اليادين مان كلياة التريياةج مامحاصل ع -

 .2004عا   

عا   ة الموصلحاصل على شهادة الدكتوراه فا التارو  اليدين من كلية الترييةج مامع -

2011. 

 .15/2/2016حصل على لقب أستاذ مساعد فا  -

 املؤلفات العلمية املنشورة: -

 .2013دار غيداء للنشرج عمان ج االمروكية ج  –العالقات السوروة  -1

ج دراسااة فاا التااارو  الدسلوماساااج دار 1958-1946الساعودةة  –العالقاات السااوروة  -2

 .2016المعتز للنشرج عمان ج 

ج دراساااة وقاة،ياااةج دار أل اااا 1967-1955تطاااور السياساااة االمروكياااة ت ااااه ساااوروا  -3

 .2020للنشرج ال زاةرج 



ج بيااوو ودراساااتج دار أل ااا للنشاارج 1971-1820تااارو  اليلاايل وال زواارة العرييااة  -4

 .2019ال زاةرج 

االسااراةيلا وتااهقيره علااى العالقاات التركيااة العرييااةج دار أل ااا للنشاارج  –التياال  التركااا  -5

 .2020ال زاةرج 

 

 نشورة  يف اجملالت احمللية والعربية:املبحوث ال -

كااوك /م لااة مامعااة كر 1971-1968يااا االنسااياا اليروطااانا ماان اليلاايل العر  -1 -

 .2008 جمامعة كركوك -اإلنسانية  للدراسات

ج م لااة 1962-1954موقااا الممل ااة العرييااة السااعودةة ماان الئااورة ال زاةروااة  -2 -

 .2015ممهوروة ال زاةرج مامعة الواديج  جللبيوو والدراسات التارويية المعارف

. م لاااااة الدراساااااات التارويياااااة 1967-1961ة المصااااارو –العالقاااااات الساااااوروة  -3 -

 .2013مامعة ت روتج -األيويامركز صالح الدين  روةجواليضا

ج م لة مامعة كركوك للدراسات 1962-1954موقا سوروا من الئورة ال زاةروة   -4 -

 .2013اإلنسانيةج 

"اإلسااراةيلا" فااا تسااعينات القاارن العشاارون وأقااره علااى األماان  –التيااال  التركااا  -5 -

للعلاو  اإلنساانية الئاانا فاا مامعاة الوطنا السوري.بين ُقد  إلى مؤتمر كلية التريياة  

 .2012أةار  23كركوك المنعقد فا 

ج م لاة دداا 1943موقا سروطانيا من األزمة السياسية فا لينان تشرون الئانا   -6 -

 ..2013مامعة ت روتج -ال راهيدي



د  قاُ مروكا ت اه الئورة الساوروةج بيان السلوك السياسا األالمؤقرات ال اعلة على    -7 -

 ..2013أيلول  1ر الدولا فا كلية العلو  السياسية ب امعة الموصلج الى المؤتم

دور الممل اااة العريياااة الساااعودةة فاااا اساااتقالل إماااارات اليلااايل العرياااا واتيادهاااا  -8 -

 .2016ج م لة كلية التريية ليناتج مامعة ال وفةج 1968-1971

ماان  1982-1975الموقااا الرسااما السااعودي ماان الياارا األهليااة فااا لينااان  -9 -

 .2017ج مصر روييةجخالل الصيافة السعودةةج دوروة كان التا

-1945مااراةا اإلبااادة ال ماعيااة فااا سياسااات فرنسااا االسااتعماروة فااا ال زاةاار  -10 -

 .2016ج للدراسات اإلنسانية ج م لة مامعة كركوك1962

والقضية العريية سين طموحاات االساتقالل   1919ا باروس عا   مؤتمر الصلح ف  -11 -

وشرعنة االستعمار/القضية السوروة أنموذمًاج بين ُقد  الاى الماؤتمر الاذي أقامات سيات 

اليكماااة فاااا بواااداد حاااول موماااو / ماةاااة عاااا  علاااى انتهااااء اليااارا العالمياااة األولاااى 

 .11/11/2018ج ستارو  1918-2018

ج م لاة قلعاة 1913-1888اليروطانية  –ات الُعمانية ص يات من تارو  العالق  -12 -

 .2019حزوران  سلطنة ُعمانج ج9التارو ج   

د  الاى دقار نينوى سين توقيق الدمار وإعادة إحيااء الماوروو اليضااريج    -13 - بيان قاُ

العلما الدولا بعنوان ) دقار نينوى وتراقها...ُعمق الماما ودفاق المستقيل(ج   المؤتمر

تيااد الادولا للماؤرخين ويالتعااون ماع ماامعتا الموصال واليمدانياة فاا الذي أقامت اال 

 .13/3/2019-12مدينة أرييل ستارو  



الموريياة فاا عهاد الملاد عيادع سان عيادالعزوز  -  العالقات االقتصادةة السعودةة-14 -

(ج الرواض/الممل اااة العريياااة الساااعودةةج 4دل سااعودج م لاااة دارة الملاااد عياادالعزوزج  )

2019. 

اإليرانيةج م لاة  -اإلسراةيلا وانعكاساتت على العالقات التركية  –التيال  التركا  -15 -

(ج مركااز دراساااات البصاارة واليلااايل العرياااج مامعاااة البصااارةج 4-3اليلاايل العريااااج  )

2019. 

-1946اليروطانياااة فاااا ماااوء مشااارو  ساااوروا ال يااارى  –العالقاااات الساااعودةة -16 -

 .2019امعة الموصلج (ج م79ج م لة دداا الرافدينج  )1948

ج م لاااة المعاااارف 1955-1945الممل اااة العريياااة الساااعودةة والقضاااية اللييياااة -17 -

 .2020ج ممهوروة ال زاةرمامعة الواديج   (ج7للبيوو والدراسات التاروييةج  )

ج دراسااة وقاة،يااة. 1976-1974اليروطانيااة  –العالقااات االقتصااادةة السااعودةة  -18 -

 مقيول للنشر.

ج 1956-1945لعرييااة السااعودةة وقضااية اسااتقالل المواارا االقصااى الممل ااة ا -19 -

 مقيول للنشر.

 ج مقيول للنشر.1953-1932االةطالية  –العالقات السعودةة  -20 -

 قسا التارو . –كلية التريية  –أستاذ مامعا فا مامعة كركوك  -

 

 المعلومات الشيصية:
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