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 عَيراق -حكومةتا هةرَيما كوردستانَى 

 وةزارةتا خوَيندنا بااَل وتوَيذينةوةيا زانستى

 سةروكاتيا زانكَويا دهَوك

 رَيظةبةريا ثالن دانان و ديف ضوون و ئامار

 

 

 

 

 العراق - حكومة اقليم كوردستان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 رئاسة جامعة دهوك

 بعة واإلحصاءمديرية التخطيط واملتا

 

Kurdistan Regional Government – Iraq 

Ministry of Higher Education & Scientific Research, University of Duhok 
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  ( c.v  ) فورما ثَيزانينَين ماموستايَين زانكويَى 

 

 ثَيزانَين كةسايةتى                                           

 

 

  ديندار فيضي محمد فيضي ناظَى ضارقوىل

  عمادية _ دهوك مَيذوو وجهَى ذدايك بوونَى :

  يراقيع رةطةزنامة

  ذكر رةطةز

  متزوج كةسايةتى:بارَى 

  دهوك خوجه يا  نوكة

  dindar_18@yahoo.com ثوستَى ئةلكرتونى

  07504591270 موبايلذمارا 

  00432154 ذمارا ناسناما بارَى كةسايةتى

   ذمارا رةطةزناما عرياقى

  E1644 ذمارا ناسناما ماموستايان

 ىثاسثورتناظ وثَيزانني لدويف                                       
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 عَيراق –ا هةرَيما كوردستانَى 

 وةزارةتا خوَيندنا بااَل وتوَيذينةوةيا زانستى  

 سةروكاتيا زانكَويا دهَوك

 رَيظةبةريا ثالن دانان و ديف ضوون و ئامار

 

 

 

 

 العراق - حكومة اقليم كوردستان

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

 رئاسة جامعة دهوك

 مديرية التخطيط واملتابعة واإلحصاء
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 ثَيزانينَين زانستى

 

    

 رشتيكرنا نامان  :سةرثة

 زانكو سال ناظ ونيشانَين نامَى ناظَى قوتابى جورَى نامَى

ير برنامج تدريبي لتحمل السرعة تأث  ماستةر

األداء على بعض األداءات المهارية و

الهجومية والدفاعية لناشئ  كرة القدم 

 سنة 16تحت 

 

أسكندرية  2014
جمهورية 

 مصر العرية

    

     دكتوراة

    

..)ل ووةالتى و ل دةرظةي ووةالتى( خولَين وكونطرَين زانستى  

 

  ماوة سال جهـ خول

  أيام 3 2009 دهوكالعراق /  حاصل على شهادة تحكيم مبارزة  

بكرة السرعة في والتدريب حاصل على شهادة تحكيم 
 جمهورية المصر العربية

جمهورية مصر 
 العربية/ أسماعيلية

  أيام 5 2104

جمهورية المصر  مشاركة في الدورة العربية بكرة السرعة
 ةالعربية/ الغردق

  أيام5 2014

بكرة القدم من األتحاد األسيوي   C حاصل على الشهادة
 التدريب

  أيام 13 2015 العراق / دهوك

     

     

 شارةزايَين زمان و كومثوتةرى

  خاندن ئاخفنت نظَيسني زمان

  نعم نعم نعم كوردى

  نعم نعم نعم عةربى

  نعم  نعم ئينطليزى

  زور باش باش نةباش جورى بةرنامةى كومثوتةرى

Word نعم    

Excel     

PowerPoint نعم    
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 عَيراق -مةتا هةرَيما كوردستانَى 

 وةزارةتا خوَيندنا بااَل وتوَيذينةوةيا زانستى  

 سةروكاتيا زانكَويا دهَوك

 ن و ديف ضوون و ئاماررَيظةبةريا ثالن دانا

 

 

 

 

 العراق - حكومة اقليم كوردستان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 رئاسة جامعة دهوك

 مديرية التخطيط واملتابعة واإلحصاء
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 10-2-2004   كلية التربية الرياضية/ جامعة دهوك مَيذوويا دامةزراندنا بو جارا ئَيكَى و جهَى ىَل هاتيية دامةزراندن 

   25/10/2009 مَيذوويا دامةزراندنا ل زانكويَى 

    كلية التربية الرياضية/ جامعة دهوك/  دهوك    ىَل كار دكةت : زانكويا  /  جهَى نوكة

   مدرس مساعد     ناسناظَى زانستى

 باوةرنامَين بلند

  ماستةر دكتورة بكلوريوس جورآ باوةرنامَى

  2014   2009 مَيذوويا بدةستظة ئينانَى

كلية التربية الرياضية/ جامعة   ضية/ جامعة دهوك كلية التربية الريا جهَى و ثشكا ىَل هاتية وةرطرتن
أسكندرية جمهورية مصر 

 العربية

 

  أسكندرية / مصر   ناظ و نيشان  ظةكولينى

 أ.د عادل عبدالحميد الفاضي   ناظى سةرثةرشتى

 أ.د فرج حسين بيومي

 

 

  تربية رياضية بسثوري طشتى 

  علم التدريب / كرة القدم بسثوري تايبةت

 

 ظةكولينَين بةالفكرى  :                                                                       

  سال ذمارة طوظارا ىَل هاتية بالظكرن ناظ و نيشان

     

     

     

     

     

   ثةرتوك   :            
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