
 C.Vالسرية الذاتية: 
 خليل حسن الساقي. إبراهيمأحمد رعد  :االسم. 1
 .1982 –الموصل  –العراق  التولد:. 2
 متزوج ولدًي طفلتان.الحالة الزوجية: . 3
 ¯AB . فصيلة الدم:4
 . الجانب العلمي:5

 وتسلسلي الرابع على الدفعة. 2004من جامعة الموصل  بكالوريوس تربية رياضية -
 .بتقدير جيد جدًا عالي 2006ير تربية رياضية من جامعة الموصل ماجست -
 .بتقدير جيد جداً  2015دكتوراه تربية رياضية من جامعة الموصل  -
 وتنظيم رياضي. إدارةالتخصص الدقيق:  -
 التخصص العملي: كرة سلة. -
 امعة الموصل.ج / األساسيةكلية التربية  /بدنية وعلوم الرياضة دريسي في قسم التربية الت -
 جامعة الموصل. / األساسيةكلية التربية ة السلة في قسم التربية الرياضية/تدريسي مادة كر  -
 ماجستير –تدريسي مادة االدارة والتنظيم / الدراسات العليا  -
 ماجستير. –إشراف على طلبة دراسات عليا  -
 اللجنة المركزية في الكلية.وعضو  األساسيةوالتوجيه في قسم التربية  اإلرشاد رئيس لجنة  -
 من سنة. ألكثرعضو اللجنة االمتحانية في قسم التربية الرياضية  -
 .في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة لطلبة الدراسات العليا والمناقشة السمنار عضو في لجان -
 عضو لجنة القبول للطلبة الجدد في القسم. -
 العراق كباحث ومناقش. من مؤتمر علمي داخل أكثرمشارك في  -
 من بحث منشور في المجالت العلمية. أكثرلدًي  -
 حاصل على العديد من كتب الشكر والتقدير فضاًل الشهادات التقديرية. -

 . الجانب العملي:6

 مثلت نادي الموصل بكرة السلة لفئة الشباب. -
 مثلت نادي الفتوة بكرة السلة لفئة الشباب. -
 لتربية الرياضية بكرة السلة.مثلت منتخب كلية ا -



 .أالنبكرة السلة لحد  األساسيةمدرب منتخب كلية التربية  -
 .2019-2018للعام الدراسي  بكرة السلة مدرب منتخب جامعة الموصل -
 ( من االتحاد العراقي المركزي بكرة السلة.األولىحاصل على شهادة تحكيمية )الدرجة  -
 العراقي بكرة السلة بمختلف مستوياته.حكم كرة سلة عامل ضمن الدوري  -

 . للتواصل:7

   07740868351-07701634475 الموبايل
                      ahmedalsaqi@uomosul.edu.iq dr_ahmedalsaqi@yahoo.com 
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Curriculum Vitae (CV) 

1. Name: Ahmed Raad Ibrahim Khalil Hassan AL- Saqi. 

2. Birth: Iraq - Mosul - 1982. 

3. Marital status: Married with two children. 

4. Blood type:    AB¯ 

5. Scientific aspect: 

- Bachelor degree of Physical Education from University of Mosul 2004 and my 

arrangement is the 4th of the class. 

- Master degree of Physical Education from University of Mosul 2006 with a high 

very good grade. 

- Ph.D. in Physical Education from University of Mosul 2015 with a very good 

grade. 

- Field of Specialization: Management and sport organization. 

- Practical specialization: Basketball. 

- Teacher in the Department of Physical Education and Sport Science / College of 

Basic Education / University of Mosul. 

- Teaching basketball in the Department of Physical Education / College of Basic 

Education / University of Mosul. 

- Lecturer of Management and Organization / Postgraduate – MSc. 

- Supervision of postgraduate masters students. 

- Head of counseling and guidance committee in the Department of Physical 

Education and Sport Science and a member of Central Committee in the College. 

- Member of examination committee in the Department of Physical Education and 

Sport Science for more than a year. 

 

- Member of seminar committees, discussion committees for postgraduate students 

in the Department of Physical Education and Sport Science. 

- Member of Admission Committee for new students in the department. 

- Participant  in many scientific conference inside Iraq as a researcher and 

discusser. 

- I have many researches published in scientific journals. 

- Received many acknowledgments letters  as well as certificates of appreciation. 

 



6. Practical aspect: 

- Represented Mosul basketball club for youth. 

- Represented the Futowa club basketball for the youth. 

- Represented the Basketball team of Physical Education Faculty. 

- Coach of the Basketball team of Basic Education college until now. 

- Coach of Basketball team of the University of Mosul for the academic year 2018-

2019. 

- Holds an arbitration certificate (first class) from the Central Iraqi Basketball 

union. 

- basketball Referee, employee within Iraqi basketball league of various levels. 

 

7. To communicate: 

Mobile: 07701634475-07740868351  

Mail: dr_ahmedalsaqi@yahoo.com 

 


