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 ))السيرة العلمية((
 : ميةياألكاد: المؤهالت أوالا 
 البلد  الجامعة الكلية سنة التخرج  الشهادة  ت
 العراق موصل  البدنية وعلوم الرياضة  تربيةال 1993 سبكالوريو  -1
 العراق موصل  علوم الحاسبات والرياضيات  2005 )دراسة مسائية(  سبكالوريو  -2
 العراق موصل  األساسية  تربيةال 2009 الماجستير  -3

 والتدريسية:  مية ياألكاد: الخبرة   ثانياا 
 .األولى السنة الجمناستكتدريس مادة  -

 السنة الثانية. الجمناستك يس مادة تدر  -
 . الثالثة السنةالجمناستك  مادة تدريس -

 .الحاسبات للسنة االولىتدريس مادة  -

 تدريس مادة الحاسبات للسنة الثانية . -

 تدريس مادة التشريح للسنة االولى . -

 تدريس مادة الفسلجة للسنة الثانية.  -

 تدريس مادة الطب الرياضي للسنة الثالثة .  -

 ة الصحة النفسية .تدريس ماد  -

 تدريس مادة فسيولوجيا المعاقين للسنة الثانية قسم التربية الخاصة . -

 
 



 : اإلدارية: الخبرة ثالثاا 
 عضو اللجنة االمتحانية في قسم التربية الرياضية.  -

 عضو لجنة قبول الطلبة الجدد في قسم التربية الرياضية.  -

 
 
 

 : (رةلعلمية )المنشورة وغير المنشو : البحوث ا خامساا 
 )منشور(   .للعلوم االنسانية /جامعة كركوككلية التربية لالثاني/بحث منشور في المؤتمر  -

 )منشور(   .المستنصرية جامعة ال / مؤتمر كلية التربية االساسيةبحث منشور في  -

 منشورين في مجلة ابحاث كلية التربية االساسية / جامعة الموصل . ( 2بحثين ) -

 

 : التدريسية : النشاطات التدريبية و سادساا 

برنامج حاسوبي لتسجيل غيابات الطلبة وهو قيد العمل في كليتي التربية   تصميم
 األساسية وكلية الحقوق / جامعة الموصل 

 
 :والتقدير كتب الشكر :ثامناا 
 . من كتب الشكر والشهادات التقديريةلديه عدد  -

 لديه قدم لمدة شهر . -
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  ))Academic Biography   ((  

 
First  : Qualifications Alokad J Mieh   :  

T Certificate 
Graduation 

Year 
the college 

the 
University 

Country 

1 - Pkalorio Q 1993 The Physical Education and 
Sports Sciences 

Mosul Iraq 

2- QPkalorio (study 
of evening)   

2005 Computer Science and 
Mathematics 

Mosul Iraq 

3 - Masters 2009 The Basic Education College 
  

Mosul Iraq 

Second  : Experience Alokad my Mieh and teaching  :  

 
-  Teaching gymnastics first year   .  

 
- Teaching gymnastics second year          .  

 
-Teaching material gymnastics year third   .  



 
-       Teaching computing for the first year  .  

 
-         Teaching computing for the second year  .  

 
-         Teaching anatomy course for the first year   .  

 
-         Teaching physiology for the second year   .  

 
-         Teaching sports medicine for the third year   .  

 
-         Teaching mental health   .  

 
-         Teaching the Physiology of the Disabled for the second year, 

Department of Special Education   .  

Third : Experience Management   :  

 
-    Member of the examination committee in the physical education 

department   .  

 
- Member of the Committee for Accepting New Students in the Physical 

Education Department  .  

Fifth: Research of the scientific ( published and unpublished) 

 
-   Research published in the Conference II / for the College of 

Education for Human Sciences / University of Kirkuk . ( Published   )  

 
-   Research published in the Conference on Basic Education College / 

the University of Mustansiriya . ( Published  )  

 



-         Two (2) papers published in the Research Journal of the College 

of Basic Education / University of Mosul  .  

 
  
 
Sixth : training and teaching activities   :  

 
Designing a computer program to record students' absences while it is 

being worked in the Colleges of Basic Education and the College of Law 

/ University of Mosul 

 
  
 
Eighth : books thanks and appreciation   :  

 
-   He has a number of letters of thanks and appreciation certificates   .  

 
-   He's had a foot for a month          .  

 


