
 السيرة العلمية والذاتية 
 

 ))السيرة الذاتية(( 
 فائق يونس علي حسين السبعاوي : الرباعي واللقب االسم 

 2011/ 11/ 20 مدرس  المرتبة العلمية الحالية وتاريخ الحصول عليها :
 جامعة الموصل / كلية التربية األساسية / قسم التربية الرياضية مكان العمل : 

-o فصيلة الدم :              ذكر الجنس : 4:  األطفالعدد   متزوج  الحالة االجتماعية : 

 8/1978/ 29موصل الوالدة : محل وتاريخ  
 عراقي  الجنسية :

 موصل / حي مال عثمان الموصليعنوان السكن الحالي : 
 faaiqyounis@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 :  ميةياألكاد: المؤهالت  أوال
 البلد  الجامعة ةالكلي سنة التخرج  الشهادة  ت
 العراق الموصل التربية األساسية  2003 بكالوريوس   1
 العراق الموصل التربية األساسية  2006 ر ماجستي 2
 

 :  والتدريسية مية ياألكاد: الخبرة ثانيا  
 

 :  اإلدارية: الخبرة ثالثا 
 مسؤول الشؤون العلمية سابقا   -
 سابقا  عضو في اللجنة االمتحانية   -

 سابقا  ليم المستمر عضو في لجنة التع -

 سابقا  عضو في لجنة الدراسات العليا  -

 مسؤول لجنة التطبيق في القسم سابقا   -

 ا  تربية البدنية وعلوم الرياضة سابقمقرر قسم ال -

 عضو في لجنة التطبيق بالقسم حاليا   -

 
 



 خامسا: البحوث العلمية )المنشورة وغير المنشورة( 
الميذ الصف الخامس االبتدائي بعض المهارات األساسية  في  اثر أسلوبي التضمين واالمري في تعليم ت  -

 )منشور( لعبة كرة القدم .
 اثر نمط درس التربية الرياضية البدني _ الحركي في تطوير بعض الصفات البدنية والمهارات الحركية -
 )منشور( األساسية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي . 

رة في تطوير بعض الحركات األساسية ومعدل سرعة التنفس لدى  اثر برنامج مقترح لأللعاب الصغي  -
 )منشور(  تالميذ الصف الثاني االبتدائي .

اثر التعلم التعاوني في تطوير بعض المهارات األساسية وتنمية التوافق االجتماعي لدى تالميذ الصف    -
 )منشور(الخامس االبتدائي . 

بعض الصفات البدنية لدى تالميذ الصف الثالث الصغيرة في تنمية   لأللعاب اثر برنامج مقترح  -
 منشور().  أالبتدائي

المهارات الحركية األساسية لدى تالميذ الصف  عدد منأسلوبي التمرين الموزع والمكثف في  اثر -
 )منشور(.  الثالث االبتدائي

ية دراسة مقارنة بين األلعاب الحركية واأللعاب االستكشافية في تطوير بعض المهارات الحرك -
 )منشور( . األساسية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي

  والمشرف المصاحب  المعلم نظر وجهة من المطبقين الطلبة لدى التدريسية  الكفايات  أهم تحديد  -
 . )غير منشور(  المختص 

سية  بكلية التربية األساقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  في االتجاه النفسي لدى طلبة المرحلة الثالثة  -
 منشور( ).  المشاهدة درسنحو 

 منشور( ) دراسة مقارنة في بعض الصفات البدنية والحركية لالعبي كرة القدم حسب اطوالهم . -

 )غير منشور( التوتر النفسي لدى العبات كرة القدم للصاالت في جامعة الموصل .  -

   منشور()لمصارعة الحرة مسكات ااثر استخدام التغذية الراجعة في التعلم واالحتفاظ بفن اداء بعض  -

 )غير منشور(   اثر فترة التطبيق العملي على تطوير عدد من المهارات الحياتية للطلبة المطبقين . -

 

 كتاب  تأليفسادسا:  
 سابعا: النشاطات التدريبية والتدريسية 

 دورة في طرائق التدريس .  -

 دورة في كفاءة الحاسوب .  -

 دورة في كفاءة اللغة العربية . -

 اءة اللغة االنكليزية .دورة في كف -



 الدراسات العليا : ثامنا: 
 الدراسات العليا إشراف: تاسعا

 
 واإلدارية : اللجان العلمية  عاشرا  

 مسؤول الشؤون العلمية سابقا   -
 عضو في اللجنة االمتحانية حاليا   -

 سابقا   عضو في لجنة التعليم المستمر -

 سابقا  عضو في لجنة الدراسات العليا  -

 بيق في القسم سابقا   مسؤول لجنة التط  -

 ا  . تربية البدنية وعلوم الرياضة سابقمقرر قسم ال -

 
 : الدورات التطويرية الحادي عشر 

 دورة في طرائق التدريس .  -

 دورة في كفاءة الحاسوب .  -

 دورة في كفاءة اللغة العربية . -

 دورة في كفاءة اللغة االنكليزية . -
 

 : التشكرات والتقديرعشر  الثاني
 .  ديريةتق ( شهادة30)
 شكر وتقدير . ( كتاب 45)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



((Curriculum Vitae)) 

Name and Title: Faeq Younis Ali Hussein Al-Sabawi 

Current scientific rank and date of obtaining it: Teacher 20/11/2011 

Place of work: University of Mosul / College of Basic Education / Department 

of Physical Education 

Marital Status: Married Number of Children: 4 Gender: Male Blood Type: o-

Place of Birth: Mosul 29/8/1978 

Nationality: Iraqi 

Current housing address: Mosul / Hay Mulla Othman Al - Mosli 

Email: faaiqyounis@yahoo.com 

First: Academic Qualifications: 

Degree Certificate Year of Graduation University Country 

2003 Basic Education Mosul Iraq 

2 MA 2006 Basic Education Mosul Iraq 

Second: Academic and Teaching Experience: 

 

Third: Administrative Experience: 

- Former Scientific Affairs Officer 

- Former member of the Examination Committee 

- Member of the Committee on Continuing Education previously 

- Former member of the Graduate Studies Committee 

- Head of the implementation committee in the section previously 

- Rapporteur of the Department of Physical Education and Sports Science 

previously 

Fifth: Scientific Research (published and unpublished) 



- The impact of the teaching methods and prince in the education of fifth grade 

primary students some basic skills in the game of football. (Published) 

- The impact of physical education lesson _ physical motor in the development 

of some physical qualities and motor skills 
In primary school students. (Published ) 

- The impact of a proposed program for small games in the development of 

some basic movements. (Published ) 
- The impact of cooperative learning in developing some basic skills. 

(Published ) 
- The impact of a proposed program for small games in the first grade. 

(Published ) 
- The impact of the methods of distributed and intensive exercise in a number of 

skills (published) 

- A comparative study between motor and exploratory games in the 

development of some basic skills in the third grade primary students. 

(Published) 

- Identify the most important teaching competencies among students 

(unpublished) 

- Psychological direction of the third stage students in the Department of 

Physical Education and Sports Science. (the post) 

- A comparative study in some physical and motor qualities of football players 

according to their height. (Published) 

- Psychological stress among football players in Mosul University. 

(Unpublished) 

- The effect of using feedback in learning and retaining the art of performing 

some of the handles of free wrestling (publication) 

- The impact of the application period on the development of a number of life 

skills for applied students. (Unpublished) 

-Currently a member of the department's implementation committee 

 



Sixth: writing a book 

Seventh: Training and teaching activities 

- Course in teaching methods. 

- A course in computer efficiency. 

- A course in Arabic language proficiency. 

- Course in English language proficiency. 

Eighth: Graduate Studies: 

Ninth: Supervision of Graduate Studies 

 

Tenth: Scientific and Administrative Committees 

- Former Scientific Affairs Officer 

- Member of the Examination Committee 

- Member of the Committee on Continuing Education previously 

- Former member of the Graduate Studies Committee 

- Head of the implementation committee in the section previously 

- Rapporteur of the Department of Physical Education and Sports Science 

previously. 

 

Eleventh: Development Courses 

- Course in teaching methods. 

- A course in computer efficiency. 

- A course in Arabic language proficiency. 

- Course in English language proficiency. 

Twelfth: Thanks and appreciation 

(30) Certificate of Appreciation. 

(45) letter of thanks and appreciation. 


