
  االسم :  اكرم سالم ايوب

  اللقب  :  الحموشي

 ١٩٦٩  / التولد  :  الموصل

  الحالة االجتماعية  :  متزوج

    :  الدراسة االكاديمية

   ١٩٩٢  بكلوريوس جامعة الموصل كلية االداب قسم التاريخ عام

 

(  ١٩٨٨_ ١٩٦٨السياسية واالقتصادية العراق ودول الجوار ماجستير  تاريخ حديث و معاصر عالقات دولية  ) تاريخ العالقات  

 ٢٠٠٧  جامعة الموصل كلية االداب قسم التاريخ

 

دكتوراه تاريخ الوطن العربي الحديث و المعاصر  ) المراكز البحثية في الوطن العربي نشأتها وتأسيسها وماهيتها وتاثيرها  مركز  

( جامعة الموصل كلية التربية للعلوم االنسانية_  السنة البحثية في   ٢٠٠٨_١٩٧٥يلية ) دراسات الوحدة  العربية انموذجا دراسة تحل 

البحثية  في لبنانالجامعة االمريكية بيروت وعدد من المراكز          .  

 

   :  المهنة

٢٠٠٧ _٢٠٠٣   موظف في رئاسة جامعة الموصل_١   

  ٢٠٠٧  تدريسي في جامعة الموصل  منذ العام_٢

في قسم الشؤون العلمية في المكتبة المركزية  جامعة الموصل وتدريسي في كلية العلوم الحاسبات والرياضيات  جامعة الموصلواداري    

٢٠٠٩ _٢٠٠٧    

٢٠١٢_ ٢٠٠٩  تدريس ومقرر قسم التاريخ  في كلية التربية االساسية جامعة الموصل    

في جامعة الموصل ٢٠٢٠مستمر بالعمل كتدريسي حتى العام    

  البحوث المنشورة ثالثة بحوث

  المشاركة في العديد من الندوات العلمية

وحتى العام ٢٠٠٣كتاب شكر منذ العام  ٢١كتب الشكر   ٢٠٢٠ 

 

   :  نشاطات اخرى

  ٢٠٠٨ ناشط مدني في العديد من منظمات المجتمع المدني منذ العام

زمات )كمفاوض ومدرب فرع الموصلعضو المركز العراقي لمهارات التفاوض وفض النزاعات وادارة اال ) . 

 akramhmosh@uomosl.edu.iq 

 

Name: Akram Salem Ayoub 

 Title: Hamouchi 

 The Birth: Mosul / 1969 

 Marital status: Married 

 Academic study: 

 Bachelor's degree, Mosul University, Faculty of Arts, Department of History, 1992 

 

  MA in Modern and Contemporary History International Relations (History of political and 

economic relations in Iraq and the neighboring countries 1968-1988) University of Mosul 

College of Arts History Department 2007 

 

 PhD in the History of the Modern and Contemporary Arab Nation (research centers in the Arab 

world - their origins, foundations, essences, and effects - Center for Arab Unity Studies - 

Analytical Study ( 1975-2008), University of Mosul, College of Education for Human Sciences - 



Research Year at the American University of Beirut and a number of research centers in 

Lebanon. 

 

 Occupation  : 

  1- An employee at the Presidency of the University of Mosul 2003-2007 

 Teaching at the University of Mosul since 2007 

  And an administrator in the scientific affairs department at the Central Library, University of 

Mosul 

 And teaching in the Faculty of Computer Science and Mathematics, University of Mosul 2007-

2009 

  Teaching and Course of History Department at the College of Basic Education, University of 

Mosul, 2009-2012 

 He continues to work as a teacher until 2020 at the University of Mosul 

 There are three papers published 

 Participation in many scientific seminars 

 Thank you books 21 Thank you books from 2003 until 2020 

 

 Other activities: 

 A civil activist in several civil society organizations since 2008 

 Member of the Iraqi Center for Negotiation Skills, Conflict Resolution and Crisis Management 

(as a negotiator and trainer for the Mosul branch). 
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