
 السيـرة العلميـة والذاتيـة

 أوال. المعلومـــات الشخصيـــة :
     : احمد هشام احمد محمد الهاللي االسم

 الرياضية البدنية وعلوم  جامعة الموصل / كلية التربية األساسية / قسم التربية
 :  اللقب العلمي

 9/1/2006بتاريخ         مدرس مساعد ---
 7/7/2011 بتاريخ      دكتور  مدرس ---
 2015/  12/  29بتاريخ           أستاذ مساعد ---

 18/9/1979: الموصل   محل وتاريخ الوالدة
 : عراقي  الجنسية

 موصل  –: العراق  البلد ومسقط الرأس
 2 عدد األوالد:   متزوج الحالة االجتماعية:

 ثانيًا. المؤهالت األكاديمية : 
 . 1997 –/ الموصل  للبنين مي / إعدادية الرسالةخريج الدراسة اإلعدادية / الفرع العل .1
حاصللل علللا ةللهادا اليوللالوريور يللي التربيللة الرياضللية مللن كليللة التربيللة الرياضللية/ جامعللة الموصللل  .2

 (.91( من مجموع )7، وكان ترتييه )2000/2001للعام الدراسي 
كليللة  –رات اساسللية قيللار وتيللويم/ مهللا –حاصلل علللا ةللهادا الماجسللتير يللي علللوم التربيللة الرياضللية  .3

  .12/9/2004التربية الرياضية / جامعة الموصل يي

حاصل علا ةهادا الدكتوراه يي علوم التربية الرياضية )اختصاص قيار وتيويم/كرا السلة والسياحة(  .4
 . 2011عام 

 ثالثًا. الخبرة األكاديمية والتدريسية :

 جامعة الموصل. –سية من كلية التربية األسا 9/1/2006منح ليب مدرر مساعد يي  .1
 جامعة الموصل. –من كلية التربية األساسية  7/7/2011منح ليب مدرر دكتور يي  .2

 جامعة الموصل  –من كلية التربية األساسية  2015/  12/  29منح ليب أستاذ مساعد يي  .3

 
 
 



 رابعًا. الخبرة اإلدارية :

 الرياضيةالبدنية وعلوم  مسؤول قسم االرةاد يي كلية التربية االساسية / قسم التربية .1
 الرياضية البدنية وعلوم لتربيةاعضو لجنة امتحانية يي كلية التربية االساسية /قسم  .2

 الرياضيةالبدنية وعلوم عضو لجنة االلعاب الفردية يي كلية التربية االساسية/قسم التربية  .3

البدنية  سية/ قسم التربية  عضو لجنة االةراف والمتابعة علا الياعة الداخلية يي كلية التربية االسا .4
 الرياضية.وعلوم 

الرياضية لمدا عامين البدنية وعلوم رئيس اللجنة االمتحانية لكلية التربية االساسية / قسم التربية   .5
. 

 الرياضية / كلية التربية االساسية . البدنية وعلوم ميرر قسم التربية .6

 ة .عضو لجنة العلمية يي قسم التربية البدنية وعلوم الرياض .7

 .حاليا عضو لجنة الدراسات العليا يي قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  .8

 
 
 
 
 
 
 

 خامسًا. البحوث العلمية )المنشورة والمقبولة للنشر( :

 لديه عدا بحوث منشورا وميبولة للنشر يي داخل وخارج اليطر. -.
 

 سادسًا. النشاطات التدريبية والتدريسية :

ويم يللي كليلللة التربيللة االساسللية / قسلللم التربيللة البدنيللة وعللللوم الرياضللية / وقسلللم تللدريس مللادا ال يلللار والتيلل .1
 رياض االطفال .

 تدريس مادا رياضة الطفل يي كلية التربية االساسية / قسم رياض االطفال  .2

 تدريس مادا رياضة المعوقين يي كلية التربية االساسية / قسم التربية الخاصة  .3



ر والسياحة يي كلية التربيلة الحمدانيلة / قسلم التربيلة البدنيلة وعللوم الرياضلية تدريس مادا كرا السلة وال يا .4
 لعدا سنوات .

تدريس مادا كرا السلة يي كلية التربية األساسية/ قسم التربية البدنية وعلوم الرياضية يلي جامعلة الموصلل  .5
 ولحد اآلن، للمراحل األولا والثانية والثالثة والرابعة. 2006منذ عام 

تدريس مادا االحصاء الرياضي يي كلية التربية األساسية/ قسم التربية البدنية وعلوم الرياضية يي جامعلة  .6
 الموصل

 وحتا اآلن، 2006تدريب منتخب كلية التربية األساسية يي جامعة الموصل بورا السلة منذ عام  .7

علوم الرياضلية يلي جامعلة الموصلل تدريس مادا السياحة يي كلية التربية األساسية/ قسم التربية البدنية و   .8
 ولحد اآلن، للمرحلة الرابعة. 2006منذ عام 

. تللدريس مللادا اللياقللة البدنيللة يللي كليللة التربيللة األساسللية/ قسللم التربيللة البدنيللة وعلللوم الرياضللية يللي جامعللة 9
 الموصل  لعدا سنوات 

 سياحة لعدا سنوات . تدريب منتخب كلية التربية األساسية يي جامعة الموصل يي رياضة ال 10
. عضو لجنة السمنار الخاص بطلية الدراسات العليا )الماجستير /قيار وتيويم( يي كلية التربية االساسية 11

 الرياضية.البدنية وعلوم قسم التربية /
 . تدريس مادا ال يار والتيويم لطلية الدراسات العليا ) الماجستير(.12
 الماجستير . . االةراف علا طلية الدراسات العليا13

 

  

 

 
 سابعًا. الممارسات الرياضية :

 
 .2000 -1998العب منتخب جامعة الموصل يي الميارزا لألعوام  .1

 حوم درجة ثانية بورا السلة معتمد لدى االتحاد الفرعي للعية. .2

 حاصل علا ةهادا تحويمية درجة ثانية يي الكرا الطائرا. .3

 
 ثامنًا. المشاركة في المؤتمرات العلمية

 . 2007ؤتمر العلمي األول لكلية التربية األساسية / جامعة الموصل الم .1



 .2009المؤتمر العلمي األول لكلية التربية / جامعة كركوك  .2
 .2009المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية األساسية / جامعة الموصل  .3

 . 2012صرية ( بغداد المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر لكلية التربية االساسية ) الجامعة المستن .4

 .2012المؤتمر العلمي الدولي االول  لكلية التربية الرياضية  )الجادرية( جامعة بغداد   .5

 .2012المؤتمر العلمي السنوي الثالث لالبداع الرياضي لكلية التربية الرياضية الجامعة االردنية  .6

 .2013جامعة الموصل  المؤتمر العلمي السادر) الدولي الثاني ( لكلية التربية األساسية / .7
 . 2013المؤتمر الدولي الثاني للرياضة وثياية العلوم والمنعيد يي مدينة انطاليا ) تركيا (  .8

 . 2018األول للمراءا ) رياضة المراءا العربية ( والمنعيد يي مصر الياهرا المؤتمر الدولي   .9

 . 2019ينة دهوك دهوك يي مد جامعة المشترك لكلية التربية األساسية و المؤتمر الدولي   .10

حاصل علا العديد من ةهادات المشاركة يي الندوات والدورات وورش العمل يي داخل العراق وخارجله  .11
. 

 -تاسعًا . الشكر والتقدير :

، ملن  رئليس جامعلة الموصلل حاصل عللا العديلد ملن كتلب الشلور والتيلدير والموايلات خلالل العملل  -
 وعميد الكلية.

 ن البريديعاشرًا. رقم الهاتف والعنوا

Ahmed_alhilaly1979@yahoo.com 
 

07740855567 

 
 


