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 المعلومات الشخصية: 

 ا.م.د عمار يوسف عبدهللا عويد العكيدي  الكامل  االسم 

 7حي االندلس شقق الجامعة شقة رقم   –الموصل   –نينوى  عنوان السكن  

 1971-6-24 تاريخ الوالدة  الموصل  -نينوى  محل الوالدة 

 ذكر الجنس      متزوج  الحالة االجتماعية  

 مسلم الديانة      قياعر يةالجنس     

 :العلمية المؤهالت

 قسم التاريخ –التربية االساسية   والقسمالكلية   الموصل  أسم الجامعة  

 الجهة المانحة  سنة التخرج   التحصيل الدراسي 

     قسم التاريخ  –كلية االداب  -بكالوريوس 
 تاريخ حديث  –كلية التربية   – ماجستير
    تاريخ حديث – كلية التربية  – دكتوراه

1994 
1998   
2002 

 جامعة الموصل 
 جامعة الموصل 
 جامعة الموصل 

 يخ العراق المعاصر  رتا الدقيق  االختصاص

 1941الموصل خالل ثورة مايس  عنوان رسالة ماجستير

 1945  -1914السياسة البريطانية تجاه عشائر العرق  عنوان اطروحة دكتوراه 

 : معلومات التواصل 

  07714045886   رقم الهاتف

 ammarowead@yahoo.com ايميل 
 

        2002-7-15 كلية التربية في -اول تعين كان في جامعة كركوك •
تقرر بأمر جامعي نقل خدماتي من جامعة كركوك الى جامعة الموصل / كلية التربية    2006في سنة   •

                  االساسية
            2002دكتوراه سنة ادة تم ترقيتي الى مرتبة مدرس بعد نيلي شه •
       17/10/2007أستاذ مساعد في  تم ترقيتي الى مرتبة  •

 
 
 
 
 
      
 



 :العلمية والحقلية الخبرات  •

الحديث   التاريخ  للمجالت    –تدريس كل مايتعلق في اختصاص  العلمية  البحوث  الى تقييم  اضافة  المعاصر ،  العراق 
 ومناقشة العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه  ، وتعضيدها وتقييم بحوث الترقيات العلمية 

 
 

 اللغات 

 الكتابة  القراءة  التحدث  اللغة 

 نعم نعم نعم العربية 
 نعم نعم نعم اإلنكليزية 

  
 والكتب المؤلفة المنشورة البحوث 

 مكان وتاريخ النشر اسم المجلة  اسم البحث  ت
 
1 
 

 1933-1918بريطانيا واالثوريين في العراق 
 
 

  /  مجلة التربية والعلم
( 1)العدد 14المجلد 

2007  

  /جامعة الموصل
كلية التربية /  

2007  

 
2 
 

مسألة عشائر الحدود العراقية السورية في العالقات بين  
 1932-1920سلطتي االنتداب البريطاني والفرنسي 

كلية   مجلة ابحاث
التربية االساسية  

(  2)العدد 6المجلد /
2007  

جامعة الموصل  
شرين الثاني  ت/

/2007 

 
3 
 

 1932-1920بريطانيا وقوات الليفي في العراق 

كلية   مجلة ابحاث
التربية االساسية  

(  1)العدد 7المجلد /
2007 

جامعة الموصل /  
 2008ط / شبا

 
4 
 

 1941الموصل ومساعدات دول المحور لحركة مايس 
مجلة كلية التربية /  
 المؤتمر الثامن عشر 

الجامعة  
المستنصرية /  

2011 

 
5 
 

 1932 -1919بريطانيا واالنتفاضات الكردية في العراق 
مجلة كلية التربية للعلوم االنسانية /المؤتمر  

 2012/ ايار   كركوكجامعة العلمي الثاني / 

 
6 
 

موقف عشائر العراق من الصراع العثماني البريطاني خالل  
 1918-1914الحرب العالمية االولى 

/المؤتمر العلمي   لة كلية التربية االساسية مج
 2013سادس / جامعة الموصل / ال 

 2018مجلة كلية االداب / جامعة بغداد/    1941مظاهر االحتالل البريطاني للموصل  7
 2028/   مجلة كلية التربية / ابن رشد 1941دور قطاع التربية والتعليم خالل حركة مايس   8

   2000 -1919عراقية السورية مسألة ترسيم الحدود ال  9
المجلد  مجلة ابحاث كلية التربية االساسية / 

 2018/  1العدد  15

ضايا االقتصادية في مجلس  موقف نواب االقليات من الق 10
 1958 -1925النواب العراقي 

مجلة كلية التربية للعوم االنسانية / جامعة 
 2019/   1العدد /   14كركوك / المجلد 

مجلة ابحاث كلية التربية االساسية / المجلد  االقليات من القضايا االجتماعية والثقافية    موقف نواب 11



 2019/  3العدد  15 1958  -1925واالدارية في مجلس النواب العراقي 

موقف نواب االقليات من االحداث الداخلية والسياسة   12
 1958  -1925الخارجية  في مجلس النواب العراقي 

  16االساسية/ المجلد لتربية ة مجلة ابحاث كلي
   2019العدد ا كانون االول 

 المؤتمر الدولي االول لجامعة الحمدانية  1924في المجلس التأسيسي العراقي دور نواب االقليات  14

 2019مؤتمر جامعة زاخو  1945 - 1943بريطانيا واالنتفاضة الكردية في العراق  15

-1921ية اليهودية في العراق السياسة البريطانية تجاه االقل  16
1952 

اب   21العدد  مجلة الملوية / جامعة سامراء 
2020 

 1970-1968العالقات المصرية العراقية  
العدد   مجلة اداب الرافدين / جامعة الموصل

80  /2020 
 

 
 
 
 

المشاركة بالندوات  
 والمؤتمرات  

اقيمت في جامعات   التي  المؤنمرات والندوات  العديد من  الموصل وبغداد  شاركت في 
 والمستنصرية وزاخو 

 النشاطات االخرى 
جامعة كركوك   التربية  كلية  في  التاريخ  قسم  ورئاسة    2004  -2002شغلت رئاسة  
الموصل   جامعة  االساسية  التربية  كلية  في  التاريخ  وشغلت    2011  –  2007قسم 

وية  وعضو  اسة رئ  . والعلمية  االمتحانية  ل اللجنة  التا عضوية   قسم  خبراء  ريخ  جنة 
    الوزارية 

 تجاوزت الثالثون كتاب عدد كتب الشكر 


