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 أحالم صالح وهب يوسف المدرس

 أستاذ مساعد: المرتبة العلمية 

 ٣١٢٢/  ٥/  ٣٢: تاريخ الحصول عليها 

 قسم التاريخ/ كلية التربية األساسية / جامعة الموصل : مكان العمل 

 متزوجة: الحالة اإلجتماعية 

 ٤: عدد األطفال 

 +A: فصيلة الدم 

 ٢٢٦١/  ٢٢/  ٢٦الموصل : محل وتاريخ الوالدة 

 عراقية: الجنسية 

 حي الوحدة/ الموصل : عنوان السكن الحالي 

 :البريد االلكتروني 
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 :السيرة العلمية 

 :المؤهالت األكاديمية  ١-

 ٢٢٩٣كلية اآلداب / جامعة الموصل / بكالوريوس تاريخ إسالمي 

اختصاص / كلية اآلداب / جامعة الموصل/ ماجستير تاريخ إسالمي 

 مغرب عربي_ تاريخ إسالمي ، اختصاص دقيق _ عام 

اختصاص / كلية اآلداب / جامعة الموصل / دكتوراه تاريخ إسالمي 

 رب عربي مغ_ تاريخ إسالمي ، اختصاص دقيق _ عام 

 :المهام اإلدارية  ٢-

 عضو هيئة تدريسية_ 

/  ٢/  ٣٧عضو لجنة اللجنة العلمية المركزية قي قسم التاريخ _ 

٣١٢٩ 

 عضو لجنة الدراسات العليا_ 

 (دراسات عليا)عضو لجنة السمنر _ 

 عضو لجنة اللجنة التدقيقية االمتحانية_ 

 ٣١٢٢/  ٢/  ٤ا الدراسات العلي/ عضو لجنة االمتحان التنافسي _ 

 :النشاط العلمي  ٣-

 ١البحوث المنشورة عدد _ 



، ضمن مؤتمر التربية االساسية  ٢البحوث المقبولة للنشر عدد _ 

 ٣١٢٢نيسان / ٥_٤وجامعة دهوك 

جامعة / المشاركة في مؤتمر علمي في كلية التربية للعلوم االنسانية _ 

 ، مشاركة ببحث مشترك ٣١٢٢/نيسان/٣٦تكريت 

المشاركة في الندوات العلمية المقامة في كلية التربية األساسية ، _ 

 ٣١٢٢_  ٣١٢٩للعام الدراسي 

 تقويم علمي لرسائل الماجستير _ 

كلية التربية للعلوم / مناقشة رسالة ماجستير في جامعة الموصل _ 

 ٣١٢٢/  ١/  ٢٧اإلنسانية في 

 ٤تقييم بحوث مجلة التربية األساسية عدد _ 
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 _2cailuM gugbur  

 _ Member of the Central Scientific Committee in the 

Department of History 26/9/2018 

 Member of the Graduate Studies Committee 

 _ Member of the Sumner Committee (Postgraduate) 

 _ Member of the Audit Committee of the exam 

 _ Member of the Competitive Exam / Graduate 

Studies Committee 3/9/2019 

 Scientific activity: 

 _ Published researches number 7 

 _ Research accepted for publication number 1, 

within the Basic Education Conference and the 

University of Dohuk 3 - 4 April 2019 

 _ Participation in a scientific conference in the 

College of Education for Humanities / University of 

Tikrit 25 / April / 2019, a joint research 

 _ Participation in scientific seminars held in the 

Faculty of Basic Education, for the academic year 

2018 _ 2019 



 _ Scientific evaluation of master's theses 

 _ Discussion of a master thesis in the University of 

Mosul / College of Education for Humanities on 

16/7/2019 

 _ Evaluation of the Journal of Basic Education No. 3 


