
 

 

 

 

 الخلٌف كاظم فرحان اٌمان:  واللقب الرباعي اإلسم

  كوت – واسط 1991 – 9 – 1:  الوالدة وتأرٌخ محل

  الزهراء حً – كوت – واسط:  الحالً السكن عنوان

  اإلتصال معلومات

 27711917770:  الهاتف قمر

 comgmail@6sohussein8.:  األلكترونً البرٌد

 العلمي التحصيل

 - التأرٌخ قسم/  اإلنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة / واسط جامعة/  البكالوريوس شهادة:  أوال 

  ( اإلسالمً

 - التأرٌخ قسم/  اإلنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة / واسط جامعة/  ماجستيرال شهادة:  ثانيا

  ( اإلسالمً

 - التأرٌخ قسم/  اإلنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة / واسط جامعة/  دكتوراهال شهادة:  ثالثا

  ( اإلسالمً

 

 

 : العلمية الخبرات

 0202 – 0219 لسنة واسط جامعة فً محاضرلت القاء 

mailto:sohussein86@gmail.com


 تٌم والكوكل  روم الكالس برنامج فً األلكترونً التعلٌم  

 األهلٌة المدارس فً سنوات ست لمدة الثانوي التعلٌم 

 العلمٌة والمؤتمرات الندوات من العدٌد فً المشاركة 

 

  العملية الخبرات 

 الفردٌة البحوث من العدٌد نشر  

 الثانوٌة البحوث إعداد فً المشاركة 

 واسط جامعة/  التدرٌس صالحٌة شهادة على الحصول 

 واسط جامعة/  ( تدرٌس طرائق)  الحدٌثة التدرٌس طرق شهادة على الحصول 

 واسط جامعة/  العربٌة اللغة سالمة شهادة على الحصول  

 

 : المنشورة البحوث

 القرن نهاٌة حتى العرب والباحثٌن الرحالت كتب خالل من الصٌن فً السٌاسٌة الحٌاة -1

  الهجري الثامن

 المفردة مالحكا سٌر كتب خالل من السالطٌن لتعظٌم والتشبٌه المقارنة اسلوب إستخدام -2

 ( 1217 – 1022/   907 – 149)  المملوكً العصر أباب

 أباب المفردة الحكام سٌر كتب خالل من السالطٌن لتعظٌم والغٌبٌات الكرامات توظٌف -3

    – 1022/   907 – 149)  المملوكً العصر

1217 ) 



 من  وأفعالهم السالطٌن أعمال مدٌح فً المبالغة السالطٌن صفات بٌان فً المبالغة -4

 – 1022/   907 – 149)  المملوكً العصر أباب المفردة الحكام سٌر كتب خالل

1217 ) 

 المفردة الحكام سٌر كتبالمبالغة فً مدٌح أعمال السالطٌن وأفعالهم من خالل كتب  -5

    ( 0251/   329 – 646)  المملوكً العصر أباب

 

 المهارات

  ماٌكروسوفت  –بوٌنت بور  –أكسل  –العمل على البرامج المكتبٌة ) وورد اجٌد

 اوفس ( 

 . أجٌد اللغة اإلنكلٌزٌة بدرجة مقبول 

__________________________________________________

__________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

 

Full name and surname: Iman Farhan Kazem Al-Khalif 

Place and date of birth: 1-9-1986 Wasit - Kut 

Current residential address: Wasit - Kut - Al-Zahra district 

contact information 



Phone number: 07711917372 

Email: sohussein86@gmail.com 

Educational attainment 

 First: Bachelor's degree / Wasit University / College of Education for 

Human Sciences / Department of History - Islamic) 

Second: Master's degree / Wasit University / College of Education 

for Human Sciences / Department of History - Islamic) 

Third: a doctorate degree / Wasit University / College of Education 

for Human Sciences / Department of History - Islamic) 

 

 

Scientific expertise : 

 •Delivering lectures at Wasit University for the year 2019-2020 

E-Learning in Classroom and Google Team 

 •Secondary education for six years in private schools 

 •Participation in many scientific symposia and conferences 

 Practical experiences 

 •Publication of many individual researches 

 •Participation in the preparation of secondary research 

 •Obtaining a certificate of validity of teaching / Wasit University 



 •Obtaining a certificate of modern teaching methods (teaching 

methods) / Wasit University 

 •Obtaining the Arabic language safety certificate / Wasit University 

Published research: 

0- Political life in China through travel books and Arab researchers 

until the end of the eighth century AH 

2- Using the method of comparison and analogy to glorify the 

sultans through the individual biographies of rulers, chapters of the 

Mamluk era (648 - 923 / 1250 - 1517) 

9- Employing the dignities and the unseen to glorify the sultans 

through the individual biographies of rulers, the chapters of the 

Mamluk era (648 - 923 / 1250 - 

0501 ) 

4- Exaggeration in explaining the characteristics of the sultans 

Exaggeration in the praise of the actions and actions of the sultans 

through the biographical books of the rulers single chapters of the 

Mamluk era (648 - 923 / 1250 - 1517) 

5- Exaggeration in praising the actions of the sultans and their 

actions through the books of the biographies of the rulers, the 

individual chapters of the Mamluk era (648 - 923 / 1250) 

 

skills 



 •Good at working on office programs (Word - Excel - PowerPoint - 

Microsoft Office.) 

 •I am fluent in English with an acceptable degree. 


