
 السيرة الذاتية 

 االسم واللقب: حسين احمد حمزة محمود المحمود. -
 .1980التولد: الموصل / العراق /  -
جامعة الموصل / كلية التربية االساسية / قسم التربية البدنية وعلوم  بكالوريوس:  -

 . 2005-2004الرياضة/ 
 ترتيبي االول على دفعتي في دراسة البكالوريوس.  -
 . 2005/ 10/ 20ل / كلية التربية االساسية تم تعييني في جامعة الموص  -
ماجستير: جامعة الموصل / كلية التربية االساسية / قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/  -

2012. 
 7/2012/  5الحصول على لقب مدرس مساعد بتاريخ  -
دكتوراه: تم قبولي لدراسة الدكتوراه في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في السنة   -

 . 2018-2017دراسية ال
 2016/  11/  14تم ترقيتي الى لقب مدرس بتاريخ   -
 .2007عضو لجنة المشتريات في كلية التربية االساسية في عام  -
 . 2010عضو لجنة استقبال الطلبة في عام  -
 المشاركة في العديد من الدورات التطويرية . -
 الحصول على العديد من الشهادات التقديرية . -
 من كتب الشكر والتقدير . الحصول على العديد  -
 المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية. -
 مجالت عراقية رصينة.لدي العديد من البحوث المنشورة في  -
 المشاركة في العديد من الندوات وورش العمل في جامعة الموصل. -
 مساعد مدرب في السياحة والميدان. -
ة التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم  تدريس العديد من المواد الدراسية في كلي  -

 . 2014/  2012 الرياضة
/ 2015تدريس العديد من المواد الدراسية في كلية التربية التربية البدنية وعلوم الرياضة   -

2017. 

 



CV 

- Name and surname: Hussein Ahmed Hamza Mahmoud Al-

Mahmoud . 

- Birth: Mosul / Iraq / 1980. 

- BA: University of Mosul / College of Basic Education / Department 

of Physical Education and Sports Science / 2004-2005. 

- My first rank in my batch study . 

- I was appointed to the University of Mosul / College of Basic 

Education 20/10/2005. 

- MA: University of Mosul / College of Basic Education / Department 

of Physical Education and Sports Science / 2012. 

- Received the title of assistant teacher on 5/7/2012 

- PhD: I was accepted to study PhD in the Faculty of Physical 

Education and Sports Science in the academic year 2017-2018. 

- I was promoted to the title of teacher on 14/11/2016 

- Member of the Purchasing Committee in the Faculty of Basic 

Education in 2007 . 

- Member of the Committee for receiving students in 2010 . 

- Participation in many developmental courses . 

- Obtaining many certificates of appreciation . 

- Get many books of thanks and appreciation . 

- Participation in many local and international conferences . 

- I have a lot of research published in sober Iraqi magazines . 

- Participated in many seminars and workshops in Mosul University . 

- Assistant trainer in tourism and field . 

- Teaching many subjects in the Faculty of Basic Education / 

Department of Physical Education and Sports Science 2012/2014. 

- Teaching many subjects in the Faculty of Physical Education and 

Sports Science 2015/2017. 


