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اوال ً  :المعلومات الشخصية
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الموصل العراق

مدرس2013/2/10/

ثالثا ً  :المهام التدريسية او الوظيفية
 مدير النشاطات الطالبية في جامعة الحمدانية من  2016ولحد االن.
 مديرالوحدة الرياضية في كلية تقانات البيئة في جامعة الموصل للعام 2009-2008

 مدرب العاب في كلية الهندسة /جامعة الموصل للعام 2007-2006
 المواد التي يقوم بتدريسها:
-

خماسي كرة القدم طالبات /مرحلة اولى
/مرحلة ثانية من  2012لحد االن
طرائق تدريس
/مرحلة ثالثة من  2012لحد االن
طرائق تدريس
/مرحلة ثانية من  2012لحد االن
علم التدريب
/مرحلة ثالثة  2013-2012فقط
العاب المضرب
/مرحلة ثالثة من  2013لحد االن
مشاهدة وتطبيق
/مرحلة رابعة2018-2016.
اصابات بدنية وتاهيلها

رابعا ً  :النشاط العلمي
 رئيس اللجنة االمتحانية في القسم .
 عضو لجنة التطبيق في القسم.
 عضو اللجنة العلمية في القسم.
 عضو لجنة السيمينار في القسم.
 مناقشة بحوث طلبة الدراسات االولية وفي اختصاصات مختلفة.

المشاركة بالموتمرات والندوات:
 موتمرات  )2( :دولية داخل القطر. الندوات )1( :دولية داخل القطر اقامها قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعةالحمدانية . 2016-2015وكنت احد اعضاء اللجنة العليا المنظمة للندوة.
 المشاركة في دورة ادارة وتنظيم البطوالت والمهرجانات والتي اقيمت فيتركيا/اسطنبول من .2017/8/31-24

خامسا ً  :عدد البحوث المنشورة في المجالت العلمية العراقية والدولية
المجالت العلمية المحلية
المجالت العلمية الدولية

1
2داخل القطر

سادسا ً  :النشاطات في المنظمات المحلية والدولية
.رئيس فريق(كروب) قضاء الحمدانية في منظمة ميرسي كور االمريكية لستة
اشهر.
سابعا ً  :عدد الشهادات التقديرية وكتب الشكر
الجهة
الوزارة

الشهادات التقديرية

كتب شكر
1

4
2
6

رئيس الجامعة
المساعدين
()8من كلية التربية/قسم
الكلية
التربية البدنية/جامعة الحمدانية
()1من رئيس جامعة كركوك.()2من كلية التربية
جهات اخرى
()2من عمادة كلية الهندسةالرياضية/جامعة الموصل
من جامعة الموصل.
()2من عمادة كلية تقناةالبيئة من جامعة الموصل.

ثامنا ً  :عدد المساهمات المجتمعية
 خبرة متواضعة في مساعدة االفراد في العالج الطبيعي واعادة تاهيلاالصابات الرياضية وغير الرياضية.
 .خبرة متواضعة في مساعدة االفراد في مجال الرشاقة وتخفيف الوزنوكذلك في مجال الياقة البدنية.
تاسعا ً  :نشاطات اخرى
 عضو هيئة ادارية في نادي قره قوش الرياضى الكثر من دورة.
 مثلت منتخب جامعة الموصل بالعاب القوى في فعالية الوثب الثالثي وحصلت على
المركز الثاني في عدة بطوالت للجامعات العراقية.
 مثلت نادي الموصل بالعاب القوى وشاركت بعدة بطوالت بفعالية الوثب الثالثي
وحصلت على المركز الثاني على القطر .
 مثلت منتخب جامعة الموصل بالعاب القوى في فعالية الوثب الثالثي وحصلت على
المركز الثاني في بطولة الجامعات العربية في االردن .1992
 مدرب معتمد في اتحاد العراقي للهوكي العشبي .
 مثلت نادي قره قوش بالكرة الطائرة الكثر من موسم.
 مدرب العاب القوى في نادي قره قوش الرياضي.

 اتعهد بأن جميع المعلومات في السيرة الذاتية والعلمية موثقة بكتب رسمية

التوقيع

