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 صورة شخصية ( CV السيرة الذاتية) 
  حسين حماد عبد رجب أ.م.د.: االســم                          

Dr.Hussein hammad abd ragab                                        
 اوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :تاريخ اوروبا-حديثتاريخ التخصص  
  :قسم التاريخكلية التربية للعلوم االنسانية/ -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
  :07906670982        نقال 

            

 يالبريد االكترون : 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                                         الحبانية -االنبار والدة : ــمكان ال   
جواز                                        1792\ 5\ 02خ الوالدة : ــتاري   

 .......................سفر:
                            2عدد األطفال :                                       متزوج  الحالة االجتماعية  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 اتاريخ الحصول عليه الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1991-1991 العراق االنبارجامعة  البكالوريوس 

 2220 العراق جامعة االنبار الماجستير 

 2212 العراق جامعة االنبار الدكتوراه
 :(6393-6391موقف ايطاليا من الحرب االهلية االسبانية) عنوان رسالة الماجستير 
 (6361-6881مانية)االل -العالقات السياسية البريطانية : هعنوان أطروحة الدكتورا   

 . الدراسة االعدادية طلبة
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 
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 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من المهام الرئيسية
كلية التربية  -جامعة االنبار تدريسي

 2005  قسم التاريخ –للعلوم االنسانية 

2017  

/1/11 2/1/2211 قسم التاريخ 
2211 

ـــرر الدرا ســـات مق
 االوليه

عضو اللجنة  2212 2210 قسم التاريخ 
 االمتحانية

/11/11 قسم التاريخ 
2112 

22/2
/

2111 

ادارة قســـــــــــــــــــــم 
التــــــاريخ موقــــــ  

 الرمادي
/11/11 قسم التاريخ 

2112 
21/8
/

2111 

ـــرر الدراســـات  مق
 العليا

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 ت االولية)البكالوريوس(:الدراسا في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
-2221-االولالصف  تاريخ اوروبا في العصور الوسطى

2221-2222-2222-
2229-2212 

 اوروباتاريخ 

-2221-الثانيالصف  اوروبا في عصر النهضةتاريخ 
2221-2222-2222-
2229-2212-2212 

 اوروباتاريخ 

-2221-الثالث الصف عشر القرن التاسعتاريخ اوربا في 
2221-2222-2222-
2229-2212-2211-

2212-2212 

 اوروبا تاريخ

 اوروباتاريخ -2212-الرابع الصف  نصوص انكليزي



 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس -كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –جامعة االنبار 
 

2 

 

 2210-2211-2211-
2212 

تاريخ اوروبا في القرن التاسع 
 عشر/كلية التربية للبنات

-2211الثالث/ الصف
2212-2212-2210 

 اوروباتاريخ 

العصور  تاريخ اوروبا في
 الوسطى/كلية التربية للبنات

-2212الصف االول/
2212-2210 

 تاريخ اوروبا

نصوص في اللغة االنكليزية/كلية 
 التربية للبنات

-2210الصف الرابع/
2211-2212-2212 

 تاريخ اوروبا

   
   
   
   
   
   
   
   

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

تاريخ اوروبا/كلية التربية للعلوم 
 االنسانية 

2112-
2112/2112-
2111-2118 

 تاريخ اوروبا

تاريخ الحركة الصهيونية/ كلية 
 االداب

 تاريخ اوروبا 2112-2112

تاريخ المشرق العربي/كلية التربية 
 للبنات

2112-2112  

نصوص باللغة االنكليزية/كلية 
 تالتربية للبنا

 تاريخ اوروبا  2112-2111-2118

 2      . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
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 12     .تقييم البحوث: 2

      
 
 الشرق االقصى-تاريخ اوروبا . االهتمامات البحثية : 2

 
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

    
    
    

    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

سياسة بسمارك الداخلية من الوحدة 
 الى االستقالة

 جامعة االنبار للعلوم االنسانية
 2212 منشور

-1222سياسة بريطانيا البحرية 
1291 

-كلية االداب-جامعة تكريت
 داب الفراهيديا

 2210 منشور

المكسيكية –الحرب االمريكية 
1822-1828 

جامعة االنبار للعلوم 
 2112 منشور االنسانية

 : الكتب المنشورة  : سابعا
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 اللجنة االمتحانية  
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2222 جامعة االنبار التاهيل التربويدورة 

 2212 جامعة االنبار دورة الحاسوب

 2212 جامعة االنبار دورة مركز طرائق التدريس

     2111 جامعة االنبار دورة التصحيحات اللغوية
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2112 العراق رئيس جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير 
 2112 العراق جامعة االنبار رئيس كتاب شكر وتقدير
 2112 العراق رئيس جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير
 2111 العراق رئيس جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير
 2111 العراق عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر وتقدير
 2112 العراق عميد كلية التربية للعلوم االنسانية كتاب شكر وتقدير
 2112 العراق عميد كلية التربية للبنات ركتاب شكر وتقدي
 2111 العراق عميد كلية التربية للبنات كتاب شكر وتقدير
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 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 2

 
 

 
 
 
 

  

 أ .د. جمال هاشم الذويب         .م.د. خضير سطم مكحولأ                عبداالسم : أ.م.د.حسين حماد 
 عميد الكلية رئيس قسم التاريخ 

 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  كتابات عامة

 تاريخ اوروبا وشرق اسياقراءة كتب في  قراءات عامة

 كة في الندوات العلمية في القسمالمشار أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 كفاءة الحاسوب  تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية اللغــــات األجنبية

 القراءة والمطالعة في كتب التاريخ الهــوايـــــــــــات


