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 .خبرة كبيرة في مجال الرياضة، بمختلف وظائف وكذلك اماكن عدة 

  لتطوير مواهبهم في مجال الرياضة.  الفئات العمية الصغيرةقابلية كبيرة للتعامل مع 

  .باحث نشط وطموحي هو دائماً ان اكتشف طرق جديدة ومفيدة في هذا المجال 

 

 

 

 اللغة العربية 

 اللغة الكوردية 

 اللغة االشورية 

 اللغة االنجليزية 

 

 

 

 

 

 

 خصائص مهنية 

 اللغات

 شهادات اكاديمية 

 مهارات مهنية 

 اللغات 



 

 

  االعمال التي قمت بها سابقا  

 

 ( 1981بكالوريوس من جامعة الموصل) 

  (1999الدين )ماستر من جامعة صالح 

 ( 2003الدكتوراه من جامعة صالح الدين) 

 

 

 

 

 Excel – Windows M.Sمتمكن في العمل على برامج متعددة على الكومبيوتر مثل 

dos,    .وكذلك البريد االلكتروني 

 

    

 

 اشتركت في الكثير من الدورات والمؤتمرات في اقليم كوردستان 

  

 

 

 

 

Sq. المكان السنة الدورة 

 معهد التقني دهوك 1996 دورة اللغة االنجليزية 1

 Duhok university 1999 دورة طريقة  التدريس 2

 معهد التقني في دهوك 2002 دورة كومبيوتر 3

دهوكالمعهد التقني  2009 المؤتمر العلمي 4  

 منظمة UNICCOفي دهوك  2009 دورة اللغة االنجليزية 5

كلية التربية الرياضية –جامعة دهوك  2013 مؤتمر العلمي العالمي 6  

 مهارات الكومبيوتر 

  الدورات والمؤتمرات 

 التحصيل الدراسي 

 مهارات الكومبيوتر 

 الدورات والمؤتمرات 



 

 

 

 عملت في وظائف متعددة مع عملي في جامعة دهوك مثل: 

  البحوث العلميةاالشراف على 

  الفسلجة الرياضية 

 .الطب الرياض 

 العاب الساحة والميدان 

  كلية التربية الرياضية.  –منسق جودة لجنة التأمينات في جامعة دهوك 

  2013 –جامعة دهوك   –لجنة عالمية  في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةرئيس  

  2013 – 1996والميدان في محافظة دهوك  الساحةرئيس اتحاد رياضة  

  1992 –دهوك  –في المعهد التقني  الوحدة الرياضية رئيس  

  2016الى  2011رئيس نادي سنحاريب الرياضي في دهوك منذ . 

 

 

 

 

 

 

 في عديد من النشاطات الرياضية سواء كالعب اواشتركت  1974منذ عام   

 .مدرب

 .الدراسي لكرة القدم في نينوى كنت العب في فريق 1974 -

 .متر 400حصلت على المرتبة األولى في سباق جري  1975 -

كنت العب كرة قدم في جامعة نينوى وفي نفس السنة حصلت على  1978 -

 .م400المرتبة االولى في سباق جري 

 كلها.حصلت على المرتبة الثانية في سباق جامعات العراق  1979 -

 .متر 400كنت االول في الموصل والشمال في سباق  1979 -

 متر. 400فريق السباق العراقي ل وقع علي االختيار لكي اكون في   1980 -

 كمدرب كنت ادرب النساء والرجال لعبة كرة اليد والطائرة وفزنا في بطولة العراق. 

  ك كرة اليد في اخذت الكاس الذهبي لكرة الطائرة وكرة السلة وذل 1993-2011من

 جامعة دهوك.

  1998كنت احدى المؤسسين لجنة نادي سنحاريب في دهوك سنة. 

  غرب اسيا في سوريا كنت مع نادي العراقي كمدير. 2003في ابطال 

 

 

 

 

 نشاطات رياضية 

   البحوث واالطروحات الصادرة

 االعمال التي قمت بها سابقا  

 النشاطات الرياضية 

 االبحاث العلمية 



 

 

 

  

 
  موضوع البحث النشرسنة ومكان 

على  اثر  ضغط االكسدة مجلة جامعة دهوك

 العبي كرة القدم
1.  

الجريدة السويدية للبحث 

 ISSN – 2007العلمي 

 plymeytricاثر  تمرين 

لتطوير قوة عضلة الرجل 

والقفزة البدائية في كرة 

 الطائرة

2.  

المؤتمر االول لجميع اقسام 

 التربية الرياضية

اثر  قوة االكسدة للذراع 

االسفل في الرمية الثالثية على 

 سنحاريبالعبات نادي 

3.  

مجلة جامعة بابل قسم الدراسة 

 الرياضية

اثر  النظام المقترح لتطوير 

مهارات العابات كرة سلة 

 نادي سنحاريب

4.  

ISSN - 2015  اثر  استخدام حبال مطاطية

لتطوير مستوى القوة والسرعة 

 لألجزاء الفوقية والرمي

5.  

ISSN -2016  اثر  برنامج تدريس مقترح

الكرة باستخدام جهاز قاذف 

لتطوير سرعة االداء وتأثيره 

في مهارة الهجوم المضاد لدى 

 العبي التنس الطاولة

6.  

ISSN -2016  استخدام طريقتان لالسترداد

على متغيرين فيزيقيان  على 

 العبي التنس

7.  

تمرينات األوكسجين واال تأثير  1999 -جامعة صالح الدين 

 – 30في ركض  هوكسجيني

 – 10م للطالب بأعمار  50

 سال  11

8 

 2003  -جامعة صالح الدين

 

الراحة البينية على تأثير 

م800التكيف في ركض   

 

9 

 

التنبؤ بمستوى االنجاز بداللة  مجلة جامعة دهوك

بعض القياسات البيوكيماوية 

والبدانة والمهارة كمؤشر 

 لالنتقاء لدى العبي كرة السلة

10 



 

 

 

 

 

 

 

 لقد حصلت على الشكر والتقدير من جميع االطراف التي عملت لديها سابقاَ ومنهم: 

 2007 – 2003 – 2000 – 1997 معهد التقني في اقليم كوردستان. 

  2015 – 2013 – 2012 – 2009رئاسة محافظة دهوك  

 

 

 

 

 

  في المرحلة االخيرةانا عضو دائمي في لجنة مناقشة البحث العلمي للطالب 

 . لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضية

  في مناقشة طالب دكتور وماجستيرشاركت . 

  /محاضر للطالب الماستر والدكتوراه في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 جامعة دهوك.

 وطالب ماجستير حالياَ في كلية التربية البدنية  مشرف على طالب دكتوراة

      .وعلوم الرياضة/ جامعة دهوك

 الشكر والتقدير 

 مالحظات مهمة اضافية 


