
 الديرة العممية والذاتية
 

 : الديرة الذاتية
 . بدام عمي دمحم امين الحديشي  :الرباعي والمقب االسم

 ( . 11/8/2018)مدرس  السرتبة العمسية الحالية وتاريخ الحرهل عمييا :
 . األساسية / قدم التربية البدنية وعمهم الرياضة جامعة السهصل / كمية التربيةمكان العسل : 

  B + فريمة الدم :         ذكرالجشس :     فقط . اربعة(  4) :  والداألعدد        متزوجالجتساعية : الحالة ا
 . 1917/  7/ 28  السهصلالهالدة : محل وتاريخ 

 عراقي الجشدية :
 . مزارع الحدباءالسهصل / عشهان الدكن الحالي : 

 tea67cher@gmail.comالبريد االلكتروني :
 : الديرة العممية

 مية:يكادال : المؤهالت  أوال
 البمد الجامعة الكمية سشة التخرج الذيادة ت
 العراق جامعة السهصل التربية البدنية وعمهم الرياضة 1989 البكالهريهس 1
 العراق جامعة السهصل / التربية البدنية وعمهم الرياضةاالساسيةالتربية  2010 الساجدتير 2
 العراق جامعة السهصل لبدنية وعمهم الرياضةالتربية ا 2018 الدكتهراه  3

 والتدريدية: الكاديمية: الخبرة ثانيا 

 العاب السزرب ) التشس األرضي ، كرة الطاولة ، كرة الريذة ( .تدريس مادة  -

 عزه لجشة الدسشار لطمبة الدراسات العميا. -

 .تقييم العديد من البحهث)بحهث مجمة ابحاث كمية التربية االساسية( -

 يم العديد من البحهث)بحهث مؤتسر كمية التربية االساسية جامعة السهصل السقام في محافظة دىهك(تقي -

 .بحهث طمبة السرحمة الرابعة العديد من االشراف عمى -

 .السذاركة في مشاقذة بحهث الطمبة السرحمة الرابعة -

 سجال التخرص الدقيق.السذاركة في العديد من السؤتسرات والشدوات العمسية وورش العسل الستعمقة ب -



 : اإلدارية: الخبرة ثالثا
 . / جامعة السهصلالشذاط الرياضي والفشي في كمية التربية االساسية لمدؤو  -
 . لجشة القبهل السباشر في الكمية عزه -
 لجشة االختبارات لمقبهل السباشر في الكمية . عزه -
 . : البحوث العممية ) المنذورة وغير المنذورة (رابعا 
 . ثالثة بحهث ( 3)  -

 : النذاطات التدريبية والتدريدية خامدا
  تدريب مشتخبات جامعة السهصل طالب لدشهات عدة والحرهل عمى السراكز االول والثاني والثالث . -
 درجة ثانية في لعبة الريذة الطائرة . حاصل عمى شيادة تحكيسية-
 / جامعة السهصل .هن القانفي كمية  لدشهات عدة مدؤول الشذاط الرياضي والفشي -
 كسدرب الحرهل عمى السركز االول لعامين  بكرة القدم لسشتخب كمية القانهن .  -
 / جامعة السهصل .اآلدابفي كمية  لدشة واحدة مدؤول الشذاط الرياضي والفشي -
 مشتخبات جامعة السهصل طالبات لدشهات عدة عمى السراكز االول والثاني والثالث . كسدرب الحرهل -
 مدؤول الشذاط الرياضي والفشي في كمية التربية االساسية/ جامعة السهصل . -
الشذاطات  عمى السركز الثاني في في كمية التربية االساسيةمشذاط الرياضي والفشي لسدؤول كالحرهل  -

  عمى مدتهى جامعة السهصل. الرياضية
 بألعاب السزرب .تدريب مشتخب كمية التربية األساسية  -
 درب عمى السركز االول لعامين  بالريذة الطائرة لسشتخب كمية التربية االساسية .كسالحرهل  -
 كسدرب عمى السركز االول   بكرة الطاولة لسشتخب كمية التربية االساسية .الحرهل   -
 كسدرب عمى السركز االول لعامين  بالريذة الطائرة لسشتخب كمية التربية االساسية .الحرهل  -
 واإلداريةعممية : المجان ال ا سادس
 عزه المجشة االمتحانية في قدم التربية البدنية وعمهم الرياضية. -
 لجشة القبهل السباشر في الكمية . عزه -
 لجشة االختبارات لمقبهل السباشر في الكمية . عزه -
 .قدم التربية البدنية وعمهم الرياضية في االرشاد والتهجيو عزه لجشة  -
 : الدورات التطويرية سابعا
 .طرائق التدريس في جامعة السهصل في  دورة -
 .في جامعة السهصل  االلكترونية دورة الحاسبة -
 : التذكرات والتقديرثامنا

 ومن جيات مختمفة . العديد من كتب الذكر والتقدير لشذاطاتو في الكمية -


