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 المعلومات الشخصية
  منذر فرج الساعوردالل  االسم  •
 5/1982/ 23 المواليد •
 موصل  مكان الوالدة  •
 أنثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 عزباء  الحالة الزوجية  •
  عدد األطفال  •
 07508263280 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مساعد  مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 لغة انكليزية التخصص العام  •
 صوت التخصص الدقيق •
 Dalalmunther.f@yahoo.com البريد األلكتروني  •

  بوابة البحث العلمي  •
  الباحث العلمي  •
• ORCID  
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 الموصل.كلية االدابجامعة   لغة انكليزية.صوت 2011 ماجستير •
    بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2017/ 31/1مدرس مساعد  اللقب العلمي  •

 

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

 

 األنشطة التدريسية 
 اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل ، قسم اللغة النحو االنكليزي، المرحلة الرابعة •
 , جامعة الموصل اإلنسانيةالنحو االنكليزي, المرحلة الثالثة, قسم اللغة االنكليزية, كلية التربية للعلوم  •
 , جامعة الموصلاإلنسانية, المرحلة الثانية, قسم اللغة االنكليزية, كلية التربية للعلوم  اإلنشاء •
 , جامعة الموصل اإلنسانيةالثانية الثالثة, قسم الجغرافية, كلية التربية للعلوم   األولىلغة انكليزية عامة, المرحلة  •
 , جامعة الموصل اإلنسانيةالتربية للعلوم كلية الثانية, قسم التاريخ,    األولىلغة انكليزية عامة, المرحلة  •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 اليوجد  الماجستير •
 اليوجد  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
• Classroom Management in Teaching English Phonemes at University Level (2019) 
• Students' Reflection on Teaching English Phonetics and Phonology at College 

Level (2018) 
• Teaching English Grammar at University Level. A Task-Based Approach (2017) 

 
 

 الكتب المؤلفة 



 مختصر تاريخ العراق: تاريخ العراق القديم )الهعد السومري(  •
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 2019/نيسان/28-27كردستان العراق  إقليمجامعة صالح الدين  األساسيةمؤتمر كلية التربية  •
 2019/نيسان/ 11-10في جامعتي الموصل ودهوك  األساسيةالمؤتمر العلمي الدولي الثالث. كلية التربية   •
. جامعة الموصل.  اإلنسانيةدورة ا. د. موفق حياوي علي في قسم العلوم التربوية والنفسية. كلية التربية للعلوم  •

 2019/ ايار/ 20-22
)الترقيات العلمية في ظل برنامج كشف االستالل ومعايير جودة التعليم(  األساسية ورشة عمل في كلية التربية  •

 2019 /آذار/31
  2017/ تموز/23-22وف الكبيرة وتعليم التلفظ االنكليزي. الصف  إلدارةورشة عمل  •

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 7/10/2019 - 9/2019/ 25)لغرض الترقية العلمية(   دورة طرائق التدريس •
 11/1/2019بتاريخ   إداري  أمر)كورس صيفي(  الدورات التأهيلية •
 20/10/2019-13دورة سالمة اللغة العربية  •

 

 عضوية الجمعيات
 اليوجد  •

 

 كتب الشكر 
 السيد العميد 4/2018/ 25 •
 السيد العميد  2018/ 10/ 28 •
 السيد العميد  2018/ 11/ 19 •
 السيد العميد 5/2019/ 14 •
 السيد العميد  2019 •

 
 
 


