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 ( اسم التدريسي )الدكتور سفيان ياسين ابراهيم المحمد
 

 : دكتوراه ، استاذ الشهادة، اللقب العلمي

 ، جامعة الموصل، الموصل، العراق التربية للعلوم اإلنسانية، كلية التاريخقسم 

 

 
 

 المعلومات الشخصية

 سفيان ياسين ابراهيم المحمد االسم  •

 1978/ 10/ 18 المواليد •

 الموصل ، العراق  مكان الوالدة  •

 ذكر الجنس •

 عراقي  الجنسية  •

 متزوج الحالة الزوجية  •

 4 عدد األطفال  •
 07728213128 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 استاذ اللقب العلمي  •

 ، جامعة الموصل قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية  القسم العلمي  •

 التاريخ االسالمي التخصص العام  •

 التاريخ العباسي التخصص الدقيق •

 dr_sufyan78@yahoo.com اإللكتروني البريد  •
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •

 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •

• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 
 
 
 
 

 التحصيل الدراسي

mailto:dr_sufyan78@yahoo.com


 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 الموصل ، العراق   ، جامعةالتربية  كلية التاريخ العباسي 2010 دكتوراه  •

، جامعة الموصل ، العراق  ربيةكلية الت التاريخ العباسي 2005 ماجستير •  

، جامعة الموصل ، العراق  ربيةكلية الت التاريخ 2002 بكالوريوس  •  

 

 األلقاب العلمية

 2/2019/ 28 استاذ •

 2/2013/ 28 استاذ مساعد  •

 2/2010/ 28 مدرس •

 2005/ 12/ 21 مدرس مساعد  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

 المناصب االدارية •
رئيس قسم التاريخ /كلية   •

التربية للعلوم االنسانية 
 جامعة الموصل /
معاون عميد كلية التربية   •

للعلوم االنسانية للشؤون 
االدارية / جامعة 

 الموصل 
مشرف على قسم التاريخ   •

كلية التربية للعلوم  /
  االنسانية / جامعة

 الموصل
قسم التاريخ  رئيس   •

بالوكالة /كلية التربية  
للعلوم االنسانية / 

 جامعة الموصل 

  
2019–  ....... 

 
 
 

2017-2019 

 
 
 

2016-2017   

 
 
 

2015-2016 

 
 كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 

 
 
 

 كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 

 
 
 

 االنسانية / جامعة الموصل كلية التربية للعلوم 

 
 
 
 

 كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 

 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 

 2018/2019العصور الوسطى االوربية، االول ، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  •
 2017/2018االوربية، االول ، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي العصور الوسطى  •
 2017/ 2016عباسي، الثالث ، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  •



 2016/ 2015عباسي، الرابع ، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  •
شراق، الرابع، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة تكريت لطلبة قسم التاريخ ، كلية اآلداب، جامعة الموصل  االست •

 2015/ 2014المستضافين في جامعة تكريت للعام الدراسي 
االستشراق، الرابع، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة تكريت لطلبة قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة   •

 2015/ 2014لموصل المستضافين في جامعة تكريت للعام الدراسي ا
 2013/2014العصور الوسطى االوربية، االول ، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  •
 2012/2013العصور الوسطى االوربية، االول ، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  •
وق االنسان، االول ، قسم اللغة العربية )الدراسة المسائية( ، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  حق •

2018/2019 
 2010/2011العصور الوسطى االوربية، االول ، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  •
 2009/2010كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  العصور الوسطى االوربية، االول ، قسم التاريخ، •
 2009/2010الثقافة الجامعية ، الثاني ، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  •
 2008/ 2007الثقافة الجامعية ، الثاني ، قسم الجغرافية، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  •
 2006/ 2005ساساني، الثاني ، قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية للعلم الدراسي  •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 6 الماجستير •
 2 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

التربية االساسية  مجلة ابحاث كلية ، م( مملكة دهمي أنموذجا  10-9/ـ ه4-3ممالك شبه القارة الهندية في القرنين ) •

 2018السنة   1العدد   15المجلد 
-9هـ/ 7-3لجزر الواق واق في ضوء المصادر الجغرافية العربية االسالمية بين القرنين )استدالل الموقع الجغرافي  •

 2018السنة    225العدد   2مجلة االستاذ المجلد ، م(14
مدينة كله بار الهندية في المصادر   ،م(13-9هـ/7-3ين )مدينة كله بار الهندية في المصادر البلدانية بين القرن •

 م( 13-9ه/7-3البلدانية بين القرنين ) 
مجلة ، للميالد(14-9للهجرة/8-3االتجاهات النقدية في الحد من مكانة المرأة الهندية أبان الصور الوسطى )القرون  •

 2017السنة    28العدد   9الدراسات التاريخية والحضارية المجلد 
مجلة جامعة كركوك الدراسات ، م(1258-749هـ/656-132صنة في بحر الهند خالل العصر العباسي )القر •

 2016السنة    2العدد   11االنسانية المجلد 
مجلة أبحاث كلية ، التطبب والتطيب من نباتات الهند عند ابن البيطار في كتابه الجامع لمفردات األدوية واألغذية •

 2013لسنة  3العدد  12التربية األساسية المجلد 
مجلة أبحاث كلية  ، الهند من خالل رحلة أبي دلف الخزرجي )ت في القرن الرابع للهجرة /العاشر الميالدي ( •

 2012لشهر آذار لسنة  3العدد  11التربية األساسية  المجلد 
مجلة التربية والعلم المجلد  ، م(14-9/هـ 8-3( وبالد العرب في القرون الوسطى )القرن  فجزر الديبجات )المالدي  •



 2011لسنة  3العدد  18
 
 

 
 
 

 الكتب المؤلفة 

 2017م( دار المعتز االردن14-10ه/ 7-3الهند في المصادر البلدانية القرون ) •
م( دار المعتز   861-749ه/ 247-132سياسة تعيين والة الشام الجزيرة في العصر العباسي االول ) •

 2017االردن
 2013االسالم في الشرق دار الفكر االردن تاريخ  •

 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات

 المؤتمرات   •
نقابة   المؤتمر العلمي الدولي الثاني قضايا التعليم وتحدياته في ظل التطورات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة/ •

، كلية التربية االساس/جامعة صالح الدين /اربيلمركز التطوير االستراتيجي االكاديمي،  /االكاديميين العراقيين
10-11 /2/2020 

المؤتمر الدولي العلوم االنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة التكامل اساس المعرفة /المركز الديمقراطي العربي   •
-برلين، الجزائر-التمدرس جامعة لونيسي علي البليدةالمانيا/ بالتنسيق مع مخبر الطفولة والتربية ما قبل -برلين

 3/11/2019-1، المانيا
كلية التربية االساس/جامعة صالح الدين  ،  المؤتمر التعليمي الثاني لكليات التعليم االساسي في اقليم كردستان  •

 2019/ 4/ 28-27، اربيل/
كلية التربية  ، لموصل وجامعة دهوكالمؤتمر العلمي الدولي الثالث لكليتا التربية االساسية في جامعة ا •

 2019/ 11/4-10، االساسية/جامعة دهوك /دهوك
مؤتمر العلوم االنسانية والصرفة رؤية نحو التربية والتعليم المعاصر جامعة دهوك بالتعاون مع نقابة االكاديميين   •

 12/2/2019-11، جامعة دهوك، العراقيين وجامعة المنوفية وجمعيات علمية اخرى 
ابن رشد  –كلية التربية ، مؤتمر دور التربية والتعليم في مواجهة التحديات الفكرية والتربوية مرحلة ما بعد داعش •

 26/4/2018-25، للعلوم االنسانية/جامعة بغداد
 20/4/2016، مجلس محافظة بغداد، المؤتمر العلمي االول لتربية بغداد الرصافة االولى •
 2013/ 9/4-8، جامعة تكريت -كلية التربية للبنات، العلمي التربوي السابعالمؤتمر  •
 27/2/2012-26، الجزائر –جامعة الوادي ، الملتقى الدولي الثاني حول التكتالت االقتصادية زمن االزمات •



 3/2011/ 31-27، لبنان –المكتبة الوطنية في بعقلين ، مؤتمر منتدى الفكر التقدمي •
 الندوات •
،  كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل، المخدرات افة المجتمع )أوقف المخدرات غير حياتك(ندوة  •

13 /10 /2019 
،  مركز الدراسات االقليمية/ جامعة الموصل، ندوة المنطقة العربية في ظل المتغيرات االقليمية والدولية •

28/2/2019 
،  مركز دراسات الموصل / جامعة الموصل، دراسات في منجزه المعرفيندوة المفكر الدكتور عماد الدين خليل  •

 20/12/2018في  18/595وتأييد المشاركة  2018/ 12/ 19
 23/5/2018د، كلية التربية للبنات / جامعة بغدا، ندوة المقررات الدراسية لكليات التربية في العراق •

 
 

 

 النشاطات العلمية األخرى 

 التطويرية الدورات  •
 2020/ 1/ 14-12دورة تعلم اللغة العبرية، كلية االثار/جامعة الموصل ،  •
، كلية التربية للعلوم   Iso: 21001-2018دورة ادارة الجودة في المؤسسات التعليمية طبقا  للمواصفة  •

 3/2019/ 7-5االنسانية/جامعة الموصل، 
 2019/ 15/1-13االسالمية/ جامعة الموصل، دورة المنهج االمثل لتحقيق النصوص واصوله، كلية العلوم   •
 5/12/2018-3دورة تعلم اللغة العبرية، كلية االثار/جامعة الموصل،  •
 2018/ 4/ 12-8دورة التقنيات الحديثة في الكشف عن االثار، كلية االثار/جامعة الموصل،  •
  25/3/2018منامعة الموصل، دورة سالمة اللغة العربية، قسم اللغة العربية كلية التربية للعلوم االنسانية/ج •

 1/4/2018ولغاية 
 

 الدورات التأهيلية  •
وفق كتاب تأييد  2012/ 24/12-10( لغرض الترقية العلمية لمرتبة )استاذ مساعد(، 219دورة طرائق التدريس ) •

 وشهادة المشاركة بالتاريخ ذاته  2012/ 12/ 25في  9/51/461المشاركة المرقم 
 8/2006/ 23-3، جامعة الموصل/مركز الحاسبة االلكترونية، للمتقدمين لدراسة الدكتوراهدورة كفاءة الحاسوب  •

 17/8/2006في  14/714وفق تأييد المشاركة المرقم 

 

 عضوية الجمعيات



 ال يوجد  •
•  

 

 كتب الشكر 

 الجهة المانحة      السبب    رقم وتاريخ كتاب الشكر  •
 25/2/2020في  7/15/270، تعاون علمي ،عميد كلية االثار /جامعة سامراء •
مشاهدة طلبة المرحلة الرابعة في االقضية والنواحي للعلم ، عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل •

 12/2019/ 22في  9/3/9775،  2018/2019الدراسي 
 11/12/2019في  9/3/9358، العمل باللجنة االمتحانية، عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل •
 11/2019/ 28في   9/3/8780، التفاني في العمل ، عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل •
 1/10/2019في  9/10/21515، الحصول على االستاذية، رئيس جامعة الموصل •
 7/2019/ 10في  3963/ 9/3، التفاني في العمل ، الموصلعميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة  •
 30/5/2019في  9/70/1144 التعاون العلمي واالداري، ،عميد كلية االثار / جامعة الموصل •
 5/2019/ 14في  9/3/2741، التفاني في العمل ، عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل •
ش فعاليات مؤتمر النقابة العلمي االول، شهادة شكر وتقدير بتاريخ على هام ،نقابة االكاديميين العراقيين  •

12/2/2019 
 27/1/2019في  9/3/196ر ك س /، التفاني في العمل ، عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل •
 31/12/2018في  9/10/26974العمل باللجنة االمتحانية، ، رئيس جامعة الموصل •
 6/2018/ 10في  9/3/8614، التفاني في العمل ، التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصلعميد كلية  •
 25/2/2018في  9/3/7886، التفاني في العمل،/ عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل •
 22/4/2018في  2383، المشاركة بمؤتمر الكلية، عميد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية / جامعة بغداد •
 29/1/2017كتاب الشكر بتاريخ ، للعمل في المواقع البديلة، محافظ نينوى •
 10/8/2016في  1479ر ك ن /ر/، للعمل في اللجنة االمتحانية، مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون العلمية  •
 10/6/2018في  9/3/8614، التفاني في العمل ، عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل •
 9/5/2016في  1187أر/، ادارة القسم العلمي في المواقع البديلة، رئيس جامعة الموصل •
 1/3/2016في  9/10/606، التفاني بالعمل في المواقع البديلة، مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون االدارية •
 18/10/2015في  8/923، جامعة الموصل تدريس مادة االستشراق لطلبة كلية اآلداب /، رئيس جامعة الموصل •
 17/7/2013في  6/1214م و ، انتهاء مهام الوزير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
 8/4/2013في  7/15/1026، اهداء كتاب من المؤلف، عميد كلية التربية للبنات / جامعة تكريت •
 31/3/2013في  2611، اهداء كتاب من المؤلف، رئيس جامعة دهوك •
 3/3/2013في  364، اهداء كتاب من المؤلف، االمين العام لمكتبات جامعة الموصل •
 3/7/2012في  9/3/5634، انتهاء مهامه ، عميد كلية التربية /جامعة الموصل •

 
 
 


