
 السيرة الذاتية والعلمية

  عمار محمد حسين آل اجرب االسم الكامل:
 دكتوراه في التاريخ الحديث   التحصيل الدراسي :

 . / كمية التربية / جامعة القادسية استاذ مساعد   اللقب العلمي الحالي :
 الشهادات الحاصل عليها :

 4551-4551بكالوريوس تاريخ / كمية المأمون الجامعة / بغداد  -
 3002بغداد  –ماجستير تاريخ حديث / آداب  -
 3005بغداد  –دكتوراه تاريخ حديث / آداب  -

  التخصص العلمي:
تاريخ حديث عن رسالة الماجستير الموسومة )) المقاومة الشعبية لالحتتالل التخصص العام : 
 (( .4404-4354الفرنسي لمصر 
وراه الموستومة )) تالدكتت أطروحتةعتن ،  األمريكيتة: تتاريخ الوييتات المتحتدة  التخصص الدقيق

 (( دراسة تاريخية .4342-4331خالل حرب ايستقالل  األمريكيةموماسية بالد
 32/43/3001 تاريخ أول تعيين :

 32/43/3001 تاريخ العمل الجامعي :
 ي يوجد . المناصب الرسمية التي شغلها سابقا والحقا :

 واللجان العلمية : األعمال

 3005عضو المجنة ايمتحانية لمعام الدراسي  -
 3042عضو المجنة ايمتحانية لمعام الدراسي  -

 : البحوث المنشورة

 3043-3044كتاب  إصدار -

 (4520-4451) تاريخ ايحتالل الفرنسي لجزيرة مدغشقر وحركة المقاومة فيها 
-4345التتي جترت فتي فرنستا  األحتداثمتن بعت   األمريكيةييات المتحدة و موقف ال -

4352. 

 .4401-4352وفرنسا  األمريكيةالعالقات السياسية بين الوييات المتحدة  -

حتتتع عتتام  األمريكيتتةوالوييتتات المتحتتدة  فتتي العالقتتات بتتين روستتيا القيصتترية أيستتكا -
4424. 

 

 :إليهاالجمعيات واالتحادات المنتمي 



 اتحاد المؤرخين العرب. وعض -

 والمؤرخين العراقية .عضو جمعية اآلثار  -

 سها يدرتالمواد التي قمت ب

 لممرحمة الرابعة . األمريكيةاختياري / الوييات المتحدة  -
 أوربا / الثورة الفرنسية لممرحمة الثالثة. -
 / عصر النهضة لممرحمة الثانية . أوربا -
 . األولع/ العصور الوسطع لممرحمة  أوربا -

 المؤتمرات والندوات العلمية

 . 3043التربية / جامعة بابل لمعام  مؤتمر كمية -

 .3044كمية التربية لمعام  –العراقية / قسم التاريخ  المرأةندوة  -

 كتب شكر وتقدير

 .3043-44-33في  3032من قبل رئيس الجامعة  إهداءشكر عمع  -

 .3043من قبل عميد كمية التربية  إهداءشكر عمع  -

 .3044شكر وتقدير من قبل عميد كمية التربية  -

 .33/40/4533 تاريخ الوالدة :
 بغداد . مكان الوالدة :

 العراقية . الجنسية :
 00113133 المدنية : األحوالرقم هوية 

 502340 رقم شهادة الجنسية العراقية :
 4131512الحرية الثانية /   023 رقم البطاقة التموينية :

 444/ دار  20/ زقاق  215بغداد / الغزالية / محمة  نوان الحالي :عال
 03504114320 رقم الهاتف النقال :
 ammar72_m@yahoo.com البريد االلكتروني :

 32151 رقم بطاقة السكن :

 
 


