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 المعلومات الشخصية
 احمد خضر فاضل النعيمي  االسم  •
 1981\ 1\25 المواليد •
 العراق_ كركوك مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 اليوجد  عدد األطفال  •
 07703847820 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم اللغة  القسم العلمي  •
 أدب إنكليزي  التخصص العام  •
 مسرحية حديثة  التخصص الدقيق •
 Ahmedalabid899@yahoo.com البريد األلكتروني  •
 https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Alabid 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
    دكتوراه  •
 د الهن،  بامو ، جامعة االداب كلية انكليزي أدب  2014 ماجستير •
 الموصل ، العراق   ، جامعةاالداب كلية  اللغة اإلنكليزية وادابها  2002 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 4/2016/ 10 مدرس مساعد  •
  اللقب العلمي  •
  اللقب العلمي  •
  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 جامعة الموصل 2020 – 2016 تدريسي  •

 الطلبة  عضو لجنة استقبال •
 عضو لجنة امتحانية  •
اشراف على بحوث طلبة الدراسات   •

 االولية 

2018-2019 
2019-2020 

 
2016-17/2018-19 

2019-20 

 جامعة الموصل
 جامعة الموصل

 
 جامعة الموصل

 

 األنشطة التدريسية 
 االنسانية   اللغة اإلنكليزية /كلية التربيةقسم / 2المسرحية ، الشعر /المرحلة : االدب القصصي ، المادة، المرحلة، القسم، الكلية •

 االنسانية  اللغة اإلنكليزية /كلية التربية قسم/   4و  3: مسرحية /المرحلة المادة، المرحلة، القسم، الكلية •

 االنسانية  اللغة اإلنكليزية /كلية التربية  قسم/ 1: مدخل الى االدب /المرحلة المادة، المرحلة، القسم، الكلية •

 االنسانية.  التربية في قسم التاريخ /كلية  و في قسم العربي  والدكتوراه   : لغة إنكليزية عامة/ الماجستيرالمادة، المرحلة، القسم، الكلية •
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 ال يوجد  الماجستير •
 ال يوجد  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 "  Pioneers! O Pioneers"The Construction of National identity in Walt Whitman's( ""2019/ 2/5) 1بحث  •
 اليوجد  •

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل



 
 

 الكتب المؤلفة 
 اليوجد  •
 

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 2013، الهند،  متعددة أدبية دور االقليات في المجتمع من وجهات نظر •
• VESAL20162016أربيل، -، العراق 
• 2019VESAL2019أربيل، -، العراق 
 2019الهوية في الدراسات االنسانية، جامعة تكريت،  •

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 : الدورات التطويرية •
 دورة كفاءة اللغة العربية  •
 دورة طرائق التدريس   •
 دورة الترقية العلمية   •
 . Macmillan Education 2017: دورة اعداد وتطوير التدريسيين من قبل الدورات التأهيلية •

 

 عضوية الجمعيات
 فرع الموصل./العراقيين عضو نقابة االكاديميين •
•  

 

 كتب الشكر 
 ، موثق. 2017-2016للتدريس في الموقع البديل/دهوك  ج الموصل  /عميد كلية التربية االنسانية السيد كتاب شكر وتقدير من قبل •
، 2019-2018لتدريس اللغة االنكليزية لطلبة الدكتوراه/قسم التاريخ  ج الموصل /عميد كلية التربية االنسانية السيد كتاب شكر وتقدير من قبل •

 موثق.
 ، موثق.3/4/2019كة ببحث علمي في ج تكريت للمشار  /عميد كلية التربية االنسانية السيد كتاب شكر وتقدير من قبل •
 ، موثق.1/10/2019ج الموصل بمناسبة انهاء تكليفه في  /عميد كلية التربية االنسانيةالسيدكتاب شكر وتقدير من قبل  •

 



 
 


