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 الشهادات الجامعية

بكالوريوس تربية رياضية/جامعة صالح الدين/كلية التربية  -

 (في اربيل.2005/2006الرياضية)

 ماجستير تربية رياضية /القياس والتقويم -

 القب العلمي

 (.2014مدرس مساعد) -

 

 المركز االداري

 ( 2015بية الرياضية)مقرر كلية التر -

( 2012رئيس االتحاد المبارزة فرع دهوك للالتحاد العراقي والكوردستاني من ) -

 ولحد االن.

 2010اداري مع منتخب العراق للمبارزة في سوريا  -
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اداري مع منتخب العراق للمبارزة في لبنان لبطولة العاب البحر المتوسط كضيوف -

 شرف للبطولة.

 

 نشاطات: 

(في 1998كز شباب دهوك والحائز على البطولة في الكرة الطائرة)العب لمر .1

 اربيل.

 (.1998العب نادي دهوك الرياضي ) .2

 (1999/2000العب نادي كارة الرياضي لكرة الطائرة) .3

 .2006الى 2001العب نادي متين الرياضي من  .4

حايز على مركز الرابع لبطولة الجمهورية مع منتخب محافظة دهوك  .5

(2001.) 

لى مركز االول مع نادي متين لبطولة دوري العراقي الممتاز حايز ع .6

(2004/2005.) 

حائز على بطولة الجامعات كالعب مع منتخب جامعة صالح الدين  .7

 (.2004/2005و 2003/2004و 2001/2002)

 مدرب معتمد من االتحاد الفرعي لكرة الطائرة في دهوك. .8

 .2011الى  2006مدرب جامعة دهوك لكرة الطائرة من  .9

 .2012مشرف على منتخب جامعة دهوك لكرة الطائرة  .10

في 2011اداري مع منتخب جامعة دهوك لكرة القدم )رجال/ نساء( .11

 تركيا ماردين ومارسين.

 .2012الى 2009مدرب لنادي كارة لفريق)نساء(للمتقدمين من  .12

مدرب لنادي )كارة,دهوك, زيرفاني, سنحاريب(للمبارز في عدة  .13

 بطوالت.

 (في دهوك.2004حكيمية لكرة الطائرة)مشارك في دورة ت .14

 (في اربيل.2009مشارك في دورة تدريبية لكرة الطائرة ) .15

 (.2010مشارك في دورة تدريبية في سوريا) .16

 ( في دهوك.2015مشارك في دورة للالدارة ) .17

 (.2013مشارك في موتمر ميونخ) .18



 (.2015مشارك في موتمر موسكو ) .19

 االنكليزية ) متوسط(. –ية العرب –اللغات التي يتقنها : الكوردية  .20

 خبرة بالحاسوب ) الوورد ، اكسل  ، باور بوينت ( . .21

  

 

 :النشاط التدريسي

 (.2006/2007محاظر لمادة االلعاب الجماعية في معهد الرياضي في دهوك) -1

 .2010الى 2007تدريسي مادة المبارزة من -2

 الحد االن.2010تدريسي مادة الكرة الطائرة من  -3

 .2012/2013سي مادة كرة اليد تدري -4

 

 

 

 البحوث المنجزة

نسبة مساهمة المساندة االجتماعية في التوجه نحو التفوق الرياضي لدى  .1

 .2015/مشاركة في موتمر روسيا العبي جامعة دهوك

 الذكاء المتعددة لدى العبي كرة القدم وبحسب خطوط اللعب المختلفةتقييم  .2

 .2015جامعة زاخو مهاجمين(/ قبول نشر في–وسط -)دفاع

 من وجهة نظر موظفي معوقات استخدام األساليب العلمية في إدارة الوقت  .3

 .2016/قبول نشر في جامعة زاخومديرية النشاط الرياضي

 

 

 

 


