
 لسيرة الذاتية والعلمية ا
 

 ( شهاب احمد حنش الجنابياسم التدريسي ) 
 

 مدرس ، الدكتوراه
   التربية للعلوم اإلنسانية، كلية العلوم التربوية والنفسيةقسم 

 جامعة الموصل، الموصل، العراق 
 

 

 المعلومات الشخصية
 شهاب احمد حنش الجنابي االسم  •
 1976/ 1/1 المواليد •
 نينوى، العراق الوالدة مكان  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 5 عدد األطفال  •
 07717266698 رقم الهاتف الجّوال  •

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصلقسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 اللغة العربية التخصص العام  •
 طرائق تدريس اللغة العربية التخصص الدقيق •
 Alhanash111@gmail.com البريد األلكتروني  •
 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
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 العراق ، الموصل، جامعة التربيةكلية  طرائق تدريس اللغة العربية 2017 دكتوراه  •



 كلية التربية، جامعة الموصل، العراق  طرائق تدريس اللغة العربية 2012 ماجستير •
 كلية التربية، جامعة الموصل، العراق  طرائق تدريس اللغة العربية 2001 الدبلوم العالي •
 العراق ، الموصل، جامعة  اآلدابكلية  اللغة العربية 2000 بكالوريوس  •

 األلقاب العلمية
 2/2012/ 28 مدرس مساعد  •
 2017/ 3/4 مدرس •

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 العمل مكان  2020 – 2020 المنصب •
 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 األنشطة التدريسية 
 .التربية للعلوم الصرفة ، كليةاللغة االنكليزية -فيزياء، الاالول، اسس التربية •
 التعليم الثانوي، الثاني ،الكيمياء، كلية التربية للعلوم الصرفة. •
 التربية للعلوم الصرفة.االرشاد والصحة النفسية، الثالث، الكيمياء، كلية  •
 التقنيات التربوية، الثالث، العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم االنسانية.  •
 المشاهدة والتطبيق، الرابع، العلوم التربوية والنفسية. كلية التربية للعلوم االنسانية. •
 نسانية.المشاهدة والتطبيق، الرابع، اللغة العربية، كلية التربية للعلوم اال  •

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 1 الماجستير •
 عدد الطالب الدكتوراه  •

 البحوث المنشورة
( فاعلية توظيف مهارات التفكير المنظومي وتنوع انماط التفاعل الصفي في تنمية دافعية طلبة الصف الرابع العلمي)  •

 . 2017بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية ، 
منشطات االدراك في تنمية بعض المهارات النحوية لدى طالبات الصف الرابع االعدادي في مادة قواعد  )توظيف  •

 . 2019اللغة العربية( بحث منشور في مجلة الدراسات التاريخية والحضارية في جامعة تكريت ،
 الكتب المؤلفة 

 1كتاب  •
 العلمية   والندوات المؤتمرات

. 2018/ 10/2السنوي الدولي في بغداد تحت شعار )كفاءاتنا املنا في بناء العراق( المشاركة في المؤتمر  -  
المشاركة في ورشة العمل المقامة في رئاسة جامعة الموصل / شعبة البحوث والدراسات العلمية للتعرف على نظام  -



(Latex)  25 /2/2018 .  
النفس في كلية التربية للعلوم االنسانية تحت شعار)ثقافة السالم  المشاركة في الندوة العلمية المقامة في قسم العلوم التربوية و -

. 18/4/2018رؤية...... بعد التحرير( في   
المشاركة في الندوة العلمية المقامة في كلية التربية االساسية بالتعاون مع مركز نون للدراسات تحت شعار )الباحثون -

. 30/12/2018ز( المنشغلون ام المشتركون الفعالون تحت مجهر االنجا  
المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول المقام من قبل نقابة األكاديميين العراقيين/مركز التطوير االستراتيجي تحت -

.12/2/2019-11شعار)العلوم االنسانية والصرفة رؤية نحو التربية والتعليم المعاصر( للمدة   
. 28/2/2019-27صالح الدين في اربيل للمدة المشاركة في المؤتمر المقام في جامعة -  
المشاركة في الموسم الثقافي االول المقام في قسم العلوم التربوية والنفسية / كلية التربية للعلوم االنسانية تحت شعار) بالفن -

. 22/4/2019-20نرسم ادراكنا للحياة( للمدة   
 النشاطات العلمية األخرى 

المقامة في قسم التربية الخاصة/ كلية التربية االساسية/ جامعة الموصل، تحت شعار )تكامل  المشاركة في الدورة  •
 . 15/2/2018-14البحوث التربوية بين المنهجية البحثية والتحليل االحصائي( للمدة 

شعار)الرؤية   المشاركة في دورة التعليم المستمر المقامة من قبل قسم التربية الخاصة في كلية التربية االساسية، تحت •
 . 2/2018/ 20-19العلمية في زيادة القدرة على اكتشاف متالزمة التوحد( للمدة 

 المشاركة في الدورة التدريبية المقامة كلية الحثوث بجامعة الموصل بالتعاون مع مركز نينوى لالستشارات والبحوث         •
       .5/9/2018تحت شعار)الهندسة النفسية وانعكاساتها على حياة االنسان( في       

 الدورات التأهيلية  •
 عضوية الجمعيات

 اسم الجمعية  •
 كتب الشكر 

.2018/ 31/12رئيس جامعة الموصل د.أبي سعيد الديوجي ،  -  
. 2019/ 16/5رئيس جامعة الموصل د.قصي كمال االحمدي:  -  
. 25/2/2018عميد كلية التربية للعلوم االنسانية ، د. ليث حسن ، -  
. 21/2/2019نقابة االكاديميين العراقيين، -  
 
 
 


