
 السيرة العلمية والذاتية 
 ))السيرة الذاتية(( 

 عمار مؤيد عمر عبدهللا الميالجي : الرباعي واللقب االسم 
 2012 -  5 -20مدرس /المرتبة العلمية الحالية وتاريخ الحصول عليها : 

 البدنية وعلوم الرياضة/ قسم التربية  األساسيةجامعة الموصل / كلية التربية مكان العمل : 
    +O فصيلة الدم :            ذكر  الجنس : 3 :  األطفالعدد  متزوج الجتماعية : الحالة ا

 1969الوالدة : محل وتاريخ 
 عراقي الجنسية :

 حي األندلس موصل / عنوان السكن الحالي : 
 Omrammar@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 ))السيرة العلمية((
 : ميةياألكاد: المؤهالت  أوال

 البلد   الجامعة  الكلية  نة التخرج س الشهادة  ت 
 العراق الموصل   التربية الرياضية  1994 سبكالوريو ال .1
 العراق الموصل   التربية الرياضية  1997 ماجستير ال .2
 العراق الموصل  التربية الرياضية  2012 دكتوراه ال .3

 
 

 والتدريسية:  مية ياألكاد: الخبرة ثانيا  
 الثالثة ( .  –الثانية  –بة المراحل )األولى  لطل مدرس مادة الكرة الطائرة  .1

 . الرابعة (  –مدرس مادة علم التدريب الرياضي لطلبة المراحل ) الثانية  .2

 . األشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة .3

 .   ) الماجستير (مدرس مادة علم التدريب الرياضي لطلبة   .4

 .   ير (األشراف والمناقشة لعدد من رسائل طلبة ) الماجست .5

 
 :   : البحوث العلمية ) المنشورة وغير المنشورة (ثالثا  

 .  العلمية  في المجالت المنشورة والمقبولة للنشر العلمية لديه عدد من البحوث        



 : المؤتمرات العلمية  : رابعا
 المشاركة في عدد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية. 

 
 :  ريسية : النشاطات التدريبية والتدخامسا

حاصل على شهادة تدريبية درجة أولى بالكرة الطائرة من االتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة عام   .1
1996 . 

أشرف على تدريب العديد من الفرق واألندية والمنتخبات داخل وخارج القطر بلعبة الكرة الطائرة منذ   .2
 ولحد اآلن .  -1998عام 

 تخبات بلعبة الكرة الطائرة وكما يأتي : مثل العديد من الفرق واألندية والمن .3
(  ولغاية عام  1980والمتقدمين منذ عام  ) بمثل منتخبات محافظة نينوى لألشبال والناشئين والشبا -

 ( ، وقد حقق معها العديد من المراكز المتقدمة على مستوى القطر .1998)
 ( .1988(ولغاية عام )1983تربية محافظة نينوى لخمسة سنوات متتالية منذ عام ) بمثل منتخ  -

( وأحرز معهما المركز األول  1987،  1986كابتن منتخب مديريات شباب محافظة نينوى لموسمين ) -
 ( . 1987في بطولة العراق عام )

( وأحرز فيها 1987مديريات شباب العراق في بطولة الصداقة التي أقيمت في اليمن عام ) بمثل منتخ  -
 الفريق العراقي المركز األول .

ابتن منتخب جامعة الموصل وكلية التربية الرياضية وعضو منتخب الجامعات العراقية لألعوام  ك -
( وأحرز المراكز المتقدمة فيها ، وآخرها المركز األول في بطولة الجامعات العراقية 1990-1994)

 ( .  1994للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت في جزيرة بغداد السياحية عام )

 (. 1998-1985من األندية العراقية والعربية في الدوري الممتاز لألعوام )مثل العديد  -
 : : اللجان العلمية واإلداريةسادسا 

 .رئيس لجنة ضمان الجودة واألداء الجامعي في قسم التربية البدنية. 1
 .   لعدة سنوات  .مسؤول النشاط الرياضي في كلية التربية األساسية2
 م التربية البدنية لعدة سنوات . . عضو اللجنة العلمية في قس3

 عضو لجنة اختبارات القبول المباشر في قسم التربية البدنية لعدة سنوات.  .4
 عضو لجنة اإلرشاد في قسم التربية البدنية لعدة سنوات.  .5

 عضو اللجنة االمتحانية في قسم التربية البدنية لعدة سنوات.  .6



 : الدورات التطويرية: سابعا  

 1997ءة الحاسوب عام دورة في كفا  .1
 2005دورة في طرائق التدريس عام  .2
 2006دورة اإلسعافات األولية عام  .3

 2008دورة في طرائق التدريس عام  .4

  2018دورة في سالمة اللغة العربية  .5
 

 : التشكرات والتقدير: ثامنا 
 .  كتاب شكر وتقدير  33لديه  .1

    

 
 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 
 
 

 



 

 

                                            Curriculum Vitae 

Personal Information 

Full Name: Ammar Mua'ed Omar Abdullah Al-Milaji 

Place and Date of Birth: Mosul, 1969 

Nationality: Iraqi 
Gender: male 

Marital Status: married,  Children (3), Blood Group: O+ 

Present Address: Mosul, Hai Al-arabi 

Place of work: University of Mosul, College of Basic Education, 

Physical Education and Sports Sciences Dept. 

 omrammar@yahoo.com :Email 
Field of Study: Physical Education. 

Employment date: 29-2-2012 

First: Academic Qualifications 

Country University College Year of 

graduation 

Degree 

Iraq Mosul Physical 

Education 

1994 B.A. in 

Physical 

Education 
Iraq Mosul Physical 

Education 
1997 M.A. in 

Physical 

Education 
Iraq Mosul Physical 

Education 

2012 Ph. D. in 

Physical 

Education 
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Second: Administrative and Teaching Experience 
1. Teaching Volleyball for first, second, and third year students. 

2. Teaching physical training sciences for second and fourth year 

students. 

3. Supervising graduation researches. 

4. Teaching physical training sciences for M.A. students. 

5. Supervising and discussing M.A. students.   

Third : Published Researches or Accepted for Publication   

1- Has some scientific published and accepted for publication 

researches.  

Fourth  : Training and Teaching Activities: 

1- Has practical training certificate, first degree, in volleyball from the 

Iraqi Union in 1996. 

2- Supervising many teams inside and outside the country in 

volleyball from 1998 and till now. 

3- Representative of many teams in volleyball as: 

- Representative of youth and advanced teams from 1980 till 1998. 

- Representative of Ninva for five years form 1983-1988. 

- Captain of youth directorate team for the seasons 1986 and 1987. 

- Representative of Iraqi youth directorate in the friendship 

champion held in Yaman 1987. 

- Captain of Mosul university and basic education college and 

member of Iraqi universities team for the years 1990-1994. 

- Representative of many Iraqi and Arab teams in premier league.    

 



Fifth :  Administrative and academic Committees 
1. Head of guarantee quality committee in physical dept. 

2. Chief of physical education in the college. 

3. Member of the scientific committee in the physical edycation dept. 

4. Member of the examining committee of students applying to the 

dept. of Physical Education. 

5. Member of the examination committee in the dept. 

6. Member of the advice committee in the dept. 
Sixth : Developmental Courses: 

1- Computer proficiency Programme 

2- Teaching Methods Programme 2005. 

3- Arabic language safety programme. 

4- Teaching Methods Programme 2008. 

5- First aids programme in 2006. 

Seventh : LETTERS OF THANKS , AND CERTIFICATES OF 

APPRECIATION  

1- 12 certificate of appreciation. 

2- 33 letters of thanks. 

  

 

  

 

 

 
     
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


