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 حسن خضر محمد نجم الحديدي م. د . االسم الرباعي:  

 .1976موصل   . محل وتاريخ الوالدة :

  متزوج.  . الحالة االجتماعية:

       alhadedeehasan@uomosul.edu.iq. األيميل:

كلياااااة التربياااااة األساساااااية / يسااااام التربياااااة الريا اااااية  جامعاااااة الموصااااال / / . بكاااااالوريو 
2003 

جامعاااااة الموصااااال / كلياااااة التربياااااة األساساااااية / يسااااام التربياااااة الريا اااااية  /  . ماجساااااتير
2006 

 2017ل / كلية التربية الريا ية  / جامعة الموص/   . دكتوراه 

  االختصاص العام / فلسفة التربية الريا ية 

 سفة التربية الريا يةاالختصاص الدييق / تاريخ وفل

  2007جامعة الموصل منذ عام  –. تدريسي في يسم التربية البدنية وعلوم الريا ة 



  2011لغاية  2009شعبة التسجيل في الكلية  منذ عام لت منصب مدير غش

 ولغاية االن 2018شغلت مدير شعبة الموارد البشرية في الكلية  منذ عام 

الدارياااة والعلمياااة فاااي الكلياااة والعدياااد مااان النشاااا ا  فاااي . شااااركت فاااي العدياااد مااان اللجاااان ا
 . جامعة الموصل

 اختصاصي واختصاصا  أخرى  . لدي العديد من البحوث العلمية في مجال

   2شاركت في مؤتمرا  دولية خارجية عدد 

 .  2عدد  ةداخلية دولي ا . شاركت في مؤتمر 

 ة كلي. تدريسي للعديد من المواد الدراسية في القسم وال

 كتابا 45حصلت على عدد من كتب الشكر من السيد عميد الكلية وعددها  .

 حصلت كتب شكر من السيد الوزير والسيد رئيس الجامعة 

 حصلت كتب شكر من جها  مختلفة ومؤسسا  مختلفة

. حصاااااالت علااااااى عاااااادة شااااااهادا  تقديريااااااة محليااااااة ودوليااااااة لمشاااااااركتي فااااااي المااااااؤتمرا  
 . والنشا ا  العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CV and Academic (c.v) for the year 2020 

 

 .Full Name: M. Dr. Hassan Khader Muhammad Najm Al-Hadidi 

 .Place and date of birth: Mosul 1976 . 

 .Marital status: Married. 

 .Email: alhadedeehasan@uomosul.edu.iq 

 .BA / Mosul University / College of Basic Education / Department 
of Physical Education 2003 

 .MA / University of Mosul / College of Basic Education / 
Department of Physical Education 2006 

 .PhD / University of Mosul / College of Physical Education / 2017 

General competence / the philosophy of physical education 

Exact jurisdiction / history and philosophy of physical education 



 .Instructor in the Department of Physical Education and Sports 
Sciences - University of Mosul since 2007 

She held the position of Director of the Registration Division at the 
college from 2009 to 2011 

I worked as the Director of the Human Resources Division at the 
College from 2018 until now 

 .She participated in many administrative and scientific committees 
in the college and many activities at the University of Mosul. 

  .I have many scientific researches in my field of specialization and 
other specialties 

She participated in 2 foreign international conferences 

 .She participated in 2 internal international conferences . 

 .I teach many subjects in the department and college 

 .I got a number of 45 books of thanks from the Dean of the 
College 

I got letters of thanks from the Minister and the President of the 
University 

Thank you letters from different authorities and institutions 

 .I obtained several local and international certificates of 
appreciation for my participation in conferences and scientific 
activities . 


