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 اللقب العلمي /أستاذ مساعد االختصاص العام  /التاريخ الحديث والمعاصر االختصاص الدقيق  /العالقات الدولية المنصب الحالي  /مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية والمالية حاصل على شهادة الدكتوراه عام  0228بتقدير جيد جدا . حاصل على شهادة الماجستير عام  0222بتقدير جيد جدا . حاصل على شهادة البكلوريوس عام  8998بتقدير جيد جدا. حاصل على لقب األستاذ المساعد عام . 0288 لدي خمسة عشر بحث منشور ومقبول للنشر فيي المجيالت العلميية .وفي الطريق كتيا للنشير فيي جيزئيين بعنيوان  -دراسيات فيي رياريخ
الخليج العربي الحديث والمعاصر.8998 - 8021
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 مشارك في العديد من الميؤرمرات العلميية داخيل البليد – فيي جامعياتبغداد و القادسية و البصرة والمثنى و الكوت وبابل والكوفة و ميسيان
– هذا فضال عن مشاركتي في مؤرمرات خارج البلد فيي  -إييران –
والمانيا  .هذا فضال عن المشاركة فيي النيدوات العلميية و الثقافيية فيي
التجمعات الثقافية واالجتماعية .
 عضو في عدد من الجمعيات العلمية منها الجمعية التاريخيية العراقييةمنذ عام  ، 0222وجمعية المؤرخين في العراق منذ عام . 0220
 لدي إشراف على عدد من طلبة الدراسات العليا الماجستير . مشارك في مناقشة عدد من رسائل واطاريح الماجستير والدكتوراهفي الجامعات العراقية.
 القييي محااييرات علييى طلبيية الدراسييات األولييية لمييدة رزيييد علييى اثنيياعشر عام في قسم التاريخ كلية التربية .
 القييي محااييرات طلبيية الدراسييات العليييا الماجسييتير فييي قسييم التيياريخكلية التربية .
 حاصييل علييى ثالثيية عشيير كتييا شييكر ورقييدير ميين رئيييس الجامعييةللتفاني في العمل ورثمينا للجهود المبذولة .
 حاصل على خمسة عشر كتا شكر ورقدير من عميد كلية التربيةرثمينا للجهود والتفاني بالعمل .
 حاصييل علييى كتييا شييكر ورقييدير ميين و ارة التعليييم العييالي والبحييثالعلميييي  /دائيييرة الدراسيييات والتخطيييي ,والمتابعييية  ،رثمينيييا للجهيييود
والتفاني بالعمل .
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الجانب اإلداري
 لدي خدمة جامعية رزيد على ثالثة عشر عام . عملت في مهام ادارية عديدة منها . -8مقرر لقسم التاريخ في كلية التربية من . 0220 – 0222
 -0رئيس لقسم التاريخ في كلية التربية . 0229 – 0221
 -2مييدير لقسييم التخطييي ,والمتابعيية و قسييم اإلحصيياء فييي رئاسيية الجامعيية
. 0288 – 0229
 -2مدير قسم البحث والتطوير وقسم التعليم المستمر في رئاسة الجامعة
 -0رئيس لقسم التاريخ في كلية التربية ، 0288للمرة الثانية .
 -6عميد كلية التربية األساسية  ،حسب االمر الو اري م و  22/ 2في
.0282-1-81 - 0280/0/02
 -1مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية والمالية - 0282-1-81 ،
 عملييت فييي العديييد ميين اللجييان داخييل الجامعيية ومنهييا رئيييس اللجنييةاالمتحانية في كلية التربية لعدة سنوات ورئيس لجنة الدراسيات العلييا
ورئيس اللجنة العلمية في قسم التاريخ ،وعضو في لجنة الترقيات هذا
فضييال عيين مشيياركتي فييي لجييان رطييوير واقييل التعليييم العييالي و لجييان
المشتريات ولجان جرد الموجودات ولجيان التحقييق ولجيان انضيباط
الطلبة ولجنة اإلسكان وغيرها ) .
وسائل االرصال :
الهارف األراي 221922228 :
الموبايل 21828820622 :
البريد االلكتروني dr.husseinkameel@yahoo.com :
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dr.husseinkameel@gmail.com

البحوث المنشورة في المجالت العلمية :
 – 8احتدام التنافس البررغالي الممليوكي الصيفوي فيي القيرن السيادس عشير
ومركز الساحل العماني شرق الجزيرة العربية .
 – 0رطور التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة 8980-8982
 – 2التطييورات السياسييية فييي إمييارة عجمييان وعالقارهييا الخليجييية – 8820
. 8802
 – 2إمارة أم القيوين دراسة في رطورارها السياسية . 8988 – 8820
 – 0اثييير القضيييية الفلسيييطينية فيييي العالقيييات العربيييية العربيييية  ،العالقيييات
العراقية المصرية أنموذجا .
 – 6دور الجيييييير العراقيييييي فيييييي السياسييييية  ، 8962 – 8926الحركيييييات
االنقالبية أنموذجا .
 – 1قبيلة آل علي ودورها السياسي في الساحل العماني 8982 – 8816
 -8العالقييات السياسييية بييين العييراق والجمهورييية العربييية المتحييدة – 8908
 8968دراسة وثائقية .
 – 9موقف الطائفة اليهودية في العراق من التهجير 8920 – 8928
– 82دور الشيخ احمد الوائلي من وحيدة الميذاهب اإلسيالمية والتقيار بيين
األديان .
 – 88التنافس على عرش العراق العهد الملكي أنموذجا دراسة وثائقية )
البحوث المقبولة للنشر
 – 8الحركة الوطنية في البحرين بين العمق التاريخي والتأثير العربي
 – 0ميناء جارك  ،دراسة راريخية 8918. – 8880
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 – 2إمارة الفجيرة  ،دراسة في رطورارها السياسية . 8918 – 8888
 – 2العالقات العراقية اإليرانية في عهد الملك فيصل األول .
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