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 معلومات الوظیفة
 الوظیفة تدریسي وتاریخ الحصول علیھا المرتبة العلمیة مدرس دكتور

 نوع االرتباط بالجامعة تعین 
 
 

لشھادات العلمیةا  
هادكتورال ماجستیرال   الشھادة لوریوسابكال 

 اسم الجامعة دھوك موصل موصل
قالعرا العراق  دةاھح للشالمان البلد العراق 

22/6/2016  27/1/2013  6/7/2009   على الشھادة حصولالتاریخ  
 عنوان رسالة الماجستیر اثر استخدام الفیدیو الفیدیو التفاعلي في اكتساب و احتفاظ بفن اداء الرفعتین االولمبیتین

 التخصص الدقیق طرائق التدریس
 عنوان اطروحة الدكتوراه یسیي كلیات و اقسام التربیة الریاضیة في جامعات اقلیم كوردستان العراقمھارات االقتصاد المعرفي لدى تدر

 التخصص الدقیق طرائق التدریس
 

 
 ( االحدث الى االقدم) - الخبرات االداریة

 من الى العنوان الوظیفي / اسم الجامعة او المؤسسة

 2009 لحد االن لریاضة الجامعیة / جامعة نوروزمدیر نشاط ا

 2016 لحد االن مدیر مركز التدریب وطرائق التدریس الجامعي/ جامعة نوروز

   

 ( االحدث الى االقدم) -الخبرات التدریسیة من 
 من الى المرتبة العلمیة اسم الجامعة المواد التي تم تدریسھا

 10/12/2016 13/3/2017 مدرس وزنور دورة طرائق التدریس الجامعي

 29/1/2017 30/7/2017 مدرس زاخو دورة طرائق التدریس الجامعي

 15/7/2017 11/10/2017 مدرس نوروز دورة طرائق التدریس الجامعي
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 (االقدم الى االحدث) -االبحاث العلمیة
 البحث اسم  جھة النشر التاریخ

مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة /  2013
العدد  19جامعة الموصل .المجلد 

61  

اثر استخدام الفیدیو التفاعلي في االكتساب و االحتفاظ بفن اداء رفعة الخطف 
 برفع االثقال

مجلة علوم التربیة الریاضیة   2015
 1العدد  8جامعة بابل . المجلد 

دراسة مقارنة لتأثیر استخدام الوسائط المتعددة باسلوبي المفرد والجمعي في 
 ز المتوازيتعلم بعض المھارات الحركیة على جھا

مجلة دراسات وبحوث  2015
جامعة  التربیة الریاضیة 

 44. عدد بصرة

اثر استخدام اسلوب االكتشاف الموجھ في تعلیم بعض المھارات الھجومیة بكرة 
 السلة وتنمیة االتجاه النفسي نحو درس التربیة الریاضیة

2016 The Swedish 
Journal of 

Research ISSN: 
2001-9211. Vol 3 

I.January 

THE AEFFCTION OF USING THE HYPERMEDIA IN 
THE NOVABLE ACOMPLISHMNT FOR SNATHING 

LIFT 

2016 The Swedish 
Journal of 

Research ISSN: 
2001-9211. Vol 3 

Issus12 

Psychological Stress and ist Relation to 
Motor Satisfaction for Students of 

Faculty of Physical 

مجلة زانكو للعلوم  2017
االنسانیة/ جامعة صالح 

  3العدد  21الدین، المجلد 

بناء مقیاس درجة ممارسة مھارات االقتصاد المعرفي لدى 
تدریسیي كلیات و اقسام التربیة الریاضیة في جامعات اقلیم 

 كردستان العراق
مجلة زانكو للعلوم  2017

االنسانیة/ جامعة صالح 
  4العدد  21الدین، المجلد 

درجة امتالك مھارات االقتصاد المعرفي لدى تدریسیي كلیات و 
 اقسام التربیة الریاضیة في جامعات اقلیم كردستان العراق

 
 
 
 

 
 المؤتمرات وورش العمل

 ورشة العمل  -اسم المؤتمر  نوع المشاركة التاریخ
 ة تدریبیة)اخالقیات بحث العلمي و الملكیة الفكریة (دور مشارك 22/1/2017
 قوانین و انظمة التعلیم العالي و الترقیات العلمیة (دورة تدریبیة) مشارك 2/4/2017
 (دورة تدریبیة) كیفیة اعداد و كتابة بحث علمي مشارك 23/4/2017
 (دورة تدریبیة) Academic debate and critical thinking مشارك 29/4/2017
 (ورشة عمل) ظیم كراسة المادة (كورس بوك)اعداد و تن لجنة تحضیریة 17/9/2017
 ورشة عمل SPSS الحزمة االحصائیة للعلوم االداریة و االقتصاد  لجنة تحضیریة 21/10/2017
 التحكیم في الشؤون القانونیة ( دورة تدریبة) مشارك 15/11/2017
 دلیل اللجنة االمتحانیة (دورة تدریبیة) + لجنة تحظیریة مشارك 11/11/2017
 اطفاء الحرائق و االسعافات االولیة + لجنة تحظیریة مشارك 19/9/2017
 فن الخطابة (دورة تدریبیة) + لجنة تحظیریة مشارك 2/12/2017

 ورشة عمل (E S P ) لجنة تحظیریة 22/1/2018
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 عضویة المنظمات
 اسم المنظمة طبیعة العضویة

 ع دھوك/ فراللجنة االولمبیة رئیس اتحاد فرعي / جمناستك
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