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 29/10/1962السهصل محل وتاريخ الهالدة : 
 

 السهصل /حي الشرر لحالي : عشهان الدكن ا
 

 07508146925 (كهرك) - 07701638219 (اسيا) رقم الهاتف : مهبايل
 

 alsofy7@yahoo.comالبريد االلكتروني : 
 

 جامعة السهصلالجامعة : 
 

 قدم التاريخالقدم :                  كمية التربية االساسية الكمية :  
 تاريخ وطن عربي حديث ومعاصراالختراص الدقيق :        تاريخ حديثاالختراص العام : 

 
 21/12/2005لتعيين في الكمية : تاريخ ا

 
 تاريخالدرجة الهظيفية : تدريدي / رئيس قدم ال

 
 السرتبة العمسية وتاريخ الحرهل عميها : 

 17/1/2005  مدرس مداعد بتاريخ لقب  .1
 25/7/2010     لقب مدرس بتاريخ  .2
 1/9/2013   مداعد بتاريخ  أستاذلقب  .3

 
 +Aفريمة الدم :        3   : األطفالعدد      متزوجالحالة االجتساعية : 

 

 

 

 

 صهرة شخرية



 ))الديرة العمسية ((
 :  يسيةاألكادالسؤهالت 

 البمد الجامعة الكمية سشة التخرج الذهادة ت
 العراق السهصل االداب        1999 بكالهريهس  1
 العراق السهصل االداب 2005 ماجدتير 2
 العراق السهصل االداب 2010 دكتهراه 3

 
 : اإلداريةالخبرة 

درررم / رئررريس ق 2013-2012/ رئررريس قدرررم التررراريخ  2011-2010مقررررر قدرررم التررراريخ  
 الى االن – 2016/ رئيس قدم التاريخ  2016-2016الجغرافية 

 
 البحهث العمسية السشذهرة :

 . 1995-1970التعميم في سمطشة ُعسان تطهير قطاع التربية و  -1
 .1980 – 1968ستراتيجية االمن والدفاع الُعساني نحه مزيق هرمز  -2
 .مهقف سمطشة ُعسان من حرب الخميج االولى والثانية  -3
 .1940 – 1924السرحمة الُعسانية في حياة الذيخ سميسان باشا الباروني  -4
 .1990- 1970دور االعالم في الشهزة الُعسانية الحديثة  -5
 التراث الُعساني بين االصالة والسعاصرة في عهد الدمطان قابهس . -6
 لحديثة .اثر الخطاب االسالمي السعاصر لمدمطان قابهس في الشهزة الُعسانية ا -7
فمدفة الخطاب التربهي لمدمطان قابهس في الشهزة الُعسانية الحديثة .  -8  
 . 1980 – 1970التطهرات االقترادية في سمطشة ُعسان  -9

 دور جامعة قابهس في الشهزة الُعسانية الحديثة . -10
العالقات التجارية بين العراق وتركيا خالل الحرب العالسية الثانية . -11  
.سية االولىمذكمة السهصل عمى العالقات التجارية بين العراق وتركيا بعد الحرب العال اثر-12  
دراسة تاريخية .  – 1997-1899 سيرة الذاعر دمحم مهدي الجهاهري  -13  

 
 
 

 

 

 



 :  األكاديسيةالخبرة 
 _الى االن . 2005_ تدريدي وباحث واداري 

  . 2011-2010 _ مدؤول وحدة الجهدة واالداء الجامعي
.2012-2011_ مدؤول وحدة التعميم السدتسر   

_ تقييم وتعزيد عدد من البحهث العمسية واالكاديسية في السجالت والسؤتسرات والشدوات في 
 الكمية وفي جامعة السهصل  .

 _ تقهيم عمسي لعدد من الرسائل واالطاريح الجامعية .
كتهراه داخل جامعة السهصل الساجدتير والد_ عزه لجشة مشاقذة في العديد من المجان 

 وخارجها .
.2019_2018_ مذرف عام لشذرة االوراق التاريخية في قدم التاريخ   

 2017والثانية  2013_ رئيس المجشة التحزيرية لشدوة قدم التاريخ االولى لقدم التاريخ 
. 2018والثالثة   

ية ._ عزه المجشة التحزيرية في السؤتسر الدولي في كمية التربية االساس  
. 2018_ رئيس المجشة التحزيرية لمحمقة الثقافية االولى لقدم التاريخ   

  .  2019-2018ة في قدم التاريخ ي_ السذرف العام لشذرة اوراق تاريخ
 
 

 :  واإلداريةالمجان العمسية 
 _ رئيس المجشة االمتحانية في قدم التاريخ .

 _ رئيس لجشة التدقيق في قدم التاريخ .
دههك  –شة االمتحانية لقدم التاريخ والجغرافية في السهقع البديل _ رئيس المج

2016_2017_2018.  
. 2020_  2019_   2018_  2017_ رئيس المجشة العمسية في قدم التاريخ   

 .2020_ 2019_ 2018-2017_ عزه لجشة مقابمة طمبة الدراسات العميا 
 .2020_  2019_عزه لجشة مقابمة محاضري الدراسات السدائية 

 
 

 الذهادات التقديرية وكتب الذكر : 
شهادة تقديرية  25_   
كتاب شكر  60_   
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Address of Habitation:   Mosul / Hay Al - Nasr 

Address of Work :  Professor at the University of Mosul           

Phone number: Mobile   (Asia)     07701638219 

                                           (Korek)  07508146925 

e-mail:    alsofy7@yahoo.com                           

Field of Study:  Humane                

Specialization:  A recent history                 

Date of employing:    21/12/2005        

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS: 

 Qualification School/College Date of Awarding 

1.                       BA University of Mosul 1999 

2.  M.A. University of Mosul 2005 

3.  Ph.D. University of Mosul 2010 
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EMPLOYMENT DETAILS 

 
MANAGEMENT EXPERIENCE: 

_ Rapporteur of the Department of History 2010-2011 

_ Head of History Department 2012-2013 
_ Head of Geography Department 2016-2016 
_ Head of History Department 2016-present 

 

 

 

PUBLISHED SCIENTIFIC RESEARCH: 
 

1. Development of the education sector in the Sultanate of Oman 

1970-1995. 

2. Oman Security and Defense Strategy towards the Strait of 
Hormuz 1968-1980. 
3. The position of the Sultanate of Oman on the first and second 
Gulf War. 
4 - The Omani phase in the life of Sheikh Suleiman Pasha Baroni 
1924 - 1940. 
5 - The role of media in the modern Omani renaissance 1970-
1990. 

Title  Description Where Date of obtain 

   

   

   



6 - Omani heritage between originality and contemporary in the era 
of Sultan Qaboos. 
7. The impact of the contemporary Islamic discourse of Sultan 
Qaboos on the modern Omani renaissance. 
8 - The philosophy of educational discourse of Sultan Qaboos in 
the modern Omani renaissance. 
9. Economic Developments in the Sultanate of Oman 1970 - 1980. 
10. The role of Qaboos University in the modern Omani 
renaissance. 
11. Trade relations between Iraq and Turkey during the Second 
World War. 
12 - The impact of the Mosul problem on trade relations between 
Iraq and Turkey after the First World War. 
13- Biography of the poet Mohammed Mahdi Al-Jawahery 1899-
1997 - a historical study 
 

ACADEMIC EXPERIENCE: 
 

_ Teaching and researcher and administrative 2005_ to now. 
_ Official Quality and University Performance Unit 2010-2011. 
_ Continuing Education Unit Officer 2011-2012. 
- Evaluation and support of a number of scientific and academic 
research in journals, conferences and seminars in the college and 
the University of Mosul. 
_ Scientific evaluation of a number of theses and university theses. 
_ Member of a discussion committee in many of the master's and 
doctoral committees inside and outside Mosul University. 
_ General supervisor for the bulletin of historical papers in the 
Department of History 2018_2019. 



_ Chairman of the Preparatory Committee of the symposium of the 
Department of the first history of the Department of History 2013 
and the second 2017 and the third 2018. 
_ Member of the Preparatory Committee in the International 
Conference in the Faculty of Basic Education. 
_ Chairman of the Preparatory Committee for the first cultural ring 
of the Department of History 2018. 
_ General supervisor of the bulletin of historical papers in the 
Department of History 2018-2019. 

 
SCIENTIFIC AND ADMINISTRATIVE COMMITTEES: 

 

_ Chairman of the examination committee in the Department of 
History. 
_ Chairman of the Audit Committee in the Department of History. 
_ Chairman of the Examination Committee of the Department of 
History and Geography in the alternative site - Duhok 
2016_2017_2018. 
_ Chairman of the Scientific Committee in the Department of History 
2017 _ 2018 _ 2019 _2020. 
_ Member of the Committee to interview graduate students 2017-
2018 _2019_ 2020. 
Member of the Committee of interviewing lecturers of evening 
studies 2019 _ 2020. 
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 _25 certificates of appreciation 
 _60 book of thanks 


