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 د.شعيب سعيد الفهادي 
 

 أستاذ مساعد / تدريس اللغة األنكليزية 
 التربية للعلوم اإلنسانية ، كلية العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 جامعة الموصل، الموصل، العراق 
 

 

 المعلومات الشخصية
 شعيب سعيد عبد الفتاح الفهادي الثالثي واللقب االسم  •
 4/4/1962  اليوم/الشهر/السنة المواليد •
 نينوى / الموصل   المدينة، البلد مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 ثالثة عدد األطفال  •
 07701637300 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلقسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 اللغة األنكليزية  التخصص العام  •
 تدريس اللغة األنكليزية  التخصص الدقيق •
 alfahadyshoaib@gmail.com البريد األلكتروني  •
  بوابة البحث العلمي  •
  الباحث العلمي  •
• ORCID  

 
 
 
 

mailto:alfahadyshoaib@gmail.com


 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 العراق جامعة الموصل/كلية التربية     طرائق تدريس اللغة األنكليزية 2012 دكتوراه  •
 جامعة الموصل/ كلية التربية   العراق طرائق تدريس اللغة األنكليزية 1997 ماجستير •
 جامعة الموصل/كلية التربية    العراق  اللغة األنكليزية  1985 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 1997مدرس مساعد    اللقب العلمي  •
 2005مدرس         اللقب العلمي  •
 2012استاذ مساعد    اللقب العلمي  •
 ------------  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
  --------  المنصب •
  --------  الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 نصوص تربوية انكليزية     الصف األول  كلية التربية للعلوم األنسانية/ قسم العلوم التربوية والنفسية  -1
 انكليزية     الصف الثاني  كلية التربية للعلوم األنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية نصوص تربوية  -2
 مناهج بحث                الصف الثاني  كلية التربية للعلوم األنسانية/قسم اللغة األنكليزية -3
 ة لغة انكليزية               ماجستير علوم تربوية ونفسية/كلية التربية للعلوم األنساني -4
 لغة انكليزية               دكتوراه  علوم تربوية /كلية التربية للعلوم األنسانية  -5
 طرائق تدريس           ماجستير لغة انكليزية/كلية التربية األساسية    -6
 مناهج بحث              ماجستير لغة انكليزية/كلية التربية األساسي -7

 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 5 الماجستير •
 1 الدكتوراه  •

 



 البحوث المنشورة
 12بحوث منشورة في مجالت محلية      
 1بحوث منشورة في مجالت عربية       
 3بحوث منشورة في مجالت اجنبية      

 
 

 
 

 الكتب المؤلفة 
 ------------- 

 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 4مؤتمرات محلية      
 5مؤتمرات دولية      

 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 3   الدورات التطويرية •
 3    الدورات التأهيلية •

 

 عضوية الجمعيات
 --------- 

 

 كتب الشكر 
 3من رئاسة جامعة الموصل     شكر وتقدير •
 4شكر وتقدير من عمادة كلية التربية        •
 4شكر وتقدير من جامعات اخرى            •
 2شكر وتقدير من مؤسسات مدنية          •
 2شكر وتقدير من تربية نينوى              •

 


