
 

 

 

Qualifications علمية المؤهالت ال 
• Master in English language and literature- 

Tabriz University-Iran, (CGPA 1st of 13). 

Average (88.25%) and thesis mark (95%) in 

2021. 

• Bachelor in college of Arts Dept. of English 

Language and Literature, estimation (good), 

average (76.91%) in 2017. 

• Granted English language performance 

certificate with (81%) grade and Computer 

performance with (77%) grade, both from 

Babylon University of Iraq. 

ايران،  -جامعة تبريز –ماجستير في اللغة االنجليزية وآدابها  •

طالب وبمعدل عام   13بترتيب األول على الدفعة المتكونة من 

 .2021( لسنة 95%( وبدرجة رسالة ) %88.25)

 

، بتقدير )جيد( وبمعدل  قسم اللغة االنجليزية –بكالوريوس آداب  •

   .كربالء-، جامعة أهل البيت )ع(  2017لعام  (%76.91)

 

،   )81%(حاصل على شهادة الكفاءة في اللغة االنكليزية بدرجة  •

 من جامعة بابل.  )77%(بدرجة  وشهادة كفاءة الحاسوب 

 

 

Skills and Previous Jobs   والمهن السابقة المهارات 
1 – Working as an assistant lecturer in Ahlulbait 

University- Karbala (2021- present). 

2- Worked in Imam Hussein School forum and 

website as a translator and IT for 4 years (2013- 

2018). 

3- The ability to work on several computer apps 

and its repairing for more than 10 years (2007-

2017). 

4- Composing, writing and supervising unique 

scientific researches according to MLA or APA 

citation. 

5- Designing photos, videos, and SWF Flashes.  

6- I taught English Linguistics and Literature in 

private institutes (2015-2017) 

7- Speaking AR and EN fluently, PR language to 

some extent.   

 

البيت عليهم  معة أهل  اعملت كاستاذ جامعي وباحث في ج -1

 . آلنإلى ا  -2021السالم 

موقع ومنتديات  ومدير امتحانات ل عملت كمترجم وفني   -2

 ( 2018 - 2013مدرسة االمام الحسين عليه السالم )

سنوات العمل على الكثير من برامج   10اجيد وبخبرة   -3

 .  2017-2007الحاسبة وصيانتها 

 تهاوتطبيقا  البحوث العلمية  واالشراف على كتابة وانشاء -4

 واالنجليزية حسب االنظمة العالمية. العربية   باللغتين

 اجيد تصميم الصور الفوتوغرافية والفالشات المتحركة.  -5

  في المعاهد الخارجية وآدابها  اللغة االنجليزية دّرست -6

2015-2017   . 

الفارسية إلى  أتحدث العربية واالنجليزية باتقان وأتحدث   -7

 حد معين . 

 

Skills and Previous Jobs    مالحظات مهمة 
1- Confirmed as a researcher in the 

(ResearchGate) family, go to: 

https://www.researchgate.net/profile/Mahdi

-Shuhaib 

 

  (ResearchGate)تم اعتمادي كباحث رسمي على منصة  -2

على الرابط :  أشهر موقع بحوث في العالم 

-https://www.researchgate.net/profile/Mahdi

Shuhaib 

 

 

 .C.Vالسيرة الذاتية 

 

 

 

 

 شهيب مهدي حسين عبود عبد الرسول  -االسم :    

 

Name: Mahdi Hussein A. A. Shuhaib    

Current Address:   :العنوان الحالي   

 Iraq – Karbala – Imam Ali Neighborhood    حي االمام علي )سيف سعد سابقاً( –كربالء  –العراق   

Contact No.  009647723632464 

Email: mooooony94.mg@gmail.com 

Edu-mail: mahdi@abu.edu.iq 

 009647723632464 أرقام الجوال:

 mooooony94.mg@gmail.com البريد االلكتروني:

 abu.edu.iqmahdi@ البريد الجامعــــي: 

Nationality: Iraqi  :عراقي  الجنسية 

Date of Birth: 15-3-1994 :15/3/1994 تاريخ الميالد 

Marital Status: Married and I have two children :متزوج ولدي طفالن   الحالة االجتماعية 

 
 

0000-0003-3405-8705 
 الكود والباركود للباحث على موقع  

ORCID 
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