
   السيـرة العلميـة والذاتيـة

 أوال. المعلومـــات الشخصيـــة :
    فواز جاسم حمدون ذياب النداوي :  االسم

 الرياضية البدنية وعلوم  جامعة الموصل / كلية التربية األساسية / قسم التربية
 :  اللقب العلمي

 28/12/9200بتاريخ         مدرس مساعد ---
 30/9/2201ريخ بتا      دكتور  مدرس ---

 22/4/6619: الموصل   محل وتاريخ الوالدة
 : عراقي  الجنسية

 موصل  –: العراق  البلد ومسقط الرأس
 4 عدد األوالد:   متزوج الحالة االجتماعية:

 ثانيًا. المؤهالت األكاديمية : 
 .م1985-1984 // الموصل للبنين فلسطينخريج الدراسة اإلعدادية / الفرع العلمي / إعدادية  .1
حاصللل علللا ةلللادا اليوللالوريور فللي التربيللة الرياضللية مللن كليللة التربيللة الرياضللية/ جامعللة الموصللل  .2

 (.186( من مجموع )47، وكان ترتييه )م1989/1990للعام الدراسي 

جامعلللة الموصلللل للعلللام الدراسلللي  -قسلللم الترجملللة/كليلللة ابداب حاصلللل عللللا ةللللادا اليولللالوريور فلللي  .3
 .م2002/2003

/ جامعلة  األساسليةكليلة التربيلة -التربيلة الرياضلية  طرائل  تلدري ادا الماجستير فلي  حاصل علا ةل .4
  .14/4/2009 الموصل في

عام (الم لللارعة/تعللللم حركيالتربيلللة الرياضلللية )اخت لللا   فلسلللفةحاصلللل عللللا ةللللادا اللللدكتورا  فلللي  .5
 م2018

 ثالثًا. الخبرة األكاديمية والتدريسية :

 جامعة الموصل. –من كلية التربية األساسية م 28/12/2009منح لقب مدرر مساعد في  .1
 جامعة الموصل. –من كلية التربية األساسية م 30/9/2012منح لقب مدرر دكتور في  .2

 
 
 

 



 رابعًا. الخبرة اإلدارية :

 .في كلية التربية االساسية ولحد ابن م2010وحدا الموتية االلكترونية منذ سنة مسؤول  .1
 .في كلية التربية االساسية ولحد ابن م2011ية منذ سنة وحدا الموتية االفتراضمسؤول  .2
 .في كلية التربية االساسية م2012 – 2011سنة في وحدا الموقع االلكتروني مسؤول  .3
 م.2012الفنون االبداعية في جامعة الموصل منذ سنة  عضو اللجنة الساندا لمسابقة .4

فلي كليلة قسم رياض األطفلال(  –لرياضة )قسم التربية البدنية وعلوم امياةرلجنة القبول المسؤول   .5
 م.2018 – 2017لسنة  التربية االساسية

 .في كلية التربية االساسية م2018 – 2017في سنة ةعية االعالم مسؤول  .6
 ولحد ابن. م20118منذ سنة  كلية التربية االساسيةوحدا الفنون االبداعية في مسؤول  .7

 عضو اللجنة االرةادية في القسم. .8

 .في كلية التربية االساسية ولحد ابن م2020سنة  منذ النشاطات الطالبية  ةعيةمسؤول  .9
 

 خامسًا. البحوث العلمية )المنشورة والمقبولة للنشر( :

 لديه عدا بحوث منشورا ومقبولة للنشر في داخل وخارج القطر. -.
 

 سادسًا. النشاطات التدريبية والتدريسية :

 .في كلية التربية االساسية التربوي( ،النمو،علم النف  بفروعه)العام تدري  مادا  .1
  .تدري  مادا رياضة الطفل في كلية التربية االساسية / قسم رياض االطفال .2
  .قين في كلية التربية االساسية / قسم التربية الخاصةاتدري  مادا رياضة المع .3
 .في كلية التربية االساسيةية التربية الكشفية ومادا اللياقة البدنية ومادا التقنيات التربو تدري  مادا  .4
 .في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضية  الم ارعة الحراتدري  مادا  .5
 في الكلية والمشاركة في ورش العمل المختلفة. وتربوية القاء محاضرات تخ  ية .6
ة ( فللللي كليللللة التربيللللالللللتعلم الحركللللي. عضللللو لجنللللة السللللمنار الخللللا  بطليللللة الدراسللللات العليللللا )الماجسللللتير /7

 الرياضية.البدنية وعلوم قسم التربية /االساسية
 . االةراف علا طلية الدراسات العليا الماجستير .8
 

  
 



 سابعًا. الممارسات الرياضية :

 .م1990 -1987لألعوام  والتايوواند العب منتخب جامعة الموصل في  .1
 م.2019عضو اللجنة التنظيمية ليطولة المحافظ بالتن  سنة  .2

 
 ركة في المؤتمرات العلميةثامنًا. المشا

 . 2010لكلية التربية األساسية / جامعة الموصل  الرابعالمؤتمر العلمي  .1
 م.2009كلية التربية / جامعة كركوك المؤتمر العلمي األول ل .2
 . 2012المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر لكلية التربية االساسية ) الجامعة المستن رية ( بغداد  .3
 .2012الرياضي لكلية التربية الرياضية الجامعة االردنية  لإلبداعسنوي الثالث المؤتمر العلمي ال .4
 .2013المؤتمر العلمي السادر) الدولي الثاني ( لكلية التربية األساسية / جامعة الموصل  .5
 . 2019دهوك في مدينة دهوك جامعة المشترك لكلية التربية األساسية و المؤتمر الدولي   .6
 لادات المشاركة في الندوات والدورات وورش العمل في داخل العراق وخارجه حاصل علا العديد من ة .7

( وجمعيلللللللللة تيللللللللل  يه)جامعلللللللللة  يوالمنعقلللللللللد فللللللللل الثاللللللللللث عشلللللللللر للمجتملللللللللع اللللللللللدوليالملللللللللؤتمر اللللللللللدولي  .8
(SAYBILDER) م. 2020تشرين الثاني  8-6من  في تركيا 

 -تاسعًا . الشكر والتقدير :

معالي وزير التعليم العلالي  ، منر والموافآت خالل العملحاصل علا العديد من كتب الشور والتقدي  -
 .وعمداء بعض الكليات رئي  جامعة الموصل و  واليحث العلمي

 عاشرًا. رقم الهاتف والعنوان البريدي

dr.fawaz_alnedawi@uomosul.edu.iq  

dr.fawaz.66.alnedawi@gmail.com  
07701677277 

07716874711 

 



 

 
( C V ) 

Scientific and personal curriculum 
 
 First. Personal information: 
Name: Fawaz Jassim Hamdoun Dhiab Al-Nedawi 
Mosul University / College of Basic Education / Department of Physical Education 
and Sports Sciences 
The scientific title : 
Assistant Lecturer on December 28 2009 
Teacher Doctor on 30/9/2012 
Place and date of birth: Mosul 4/22/1966 
Nationality: Iraqi 
Country and birthplace: Iraq - Mosul 
Marital Status: Married, Number of Children: 4 
Secondly. Academic qualifications : 
1. Graduate of middle school / science section / middle school Palestine for boys 
/ Mosul / 1984-1985 AD. 
2. He holds a Bachelor's degree in Physical Education from the College of 
Physical Education / University of Mosul for the academic year 1989/1990, and 
his ranking was (47) out of a total of (186). 
3. Holds a Bachelor's degree in the College of Arts / Department of Translation - 
University of Mosul for the 2002/2003 academic year. 

 



4. Has a master's degree in methods of teaching physical education - College of 
Basic Education / University of Mosul on 14/4/2009. 
5. Holds a PhD in Physical Education Philosophy (Specialization of Kinetic 
Learning / Wrestling) in 2018 

 
Third. Academic and teaching experience: 
1. Awarded the title of assistant teacher on 12/28/2009 AD from the College of 
Basic Education - University of Mosul. 
2. He was awarded the title of Doctor Professor on 30/9/2012 from the College 
of Basic Education - University of Mosul. 

 
Fourthly. Administrative Experience: 
1. Responsible for the Electronic Library Unit since 2010 until now at the College 
of Basic Education. 
2. Head of the Virtual Library Unit since 2011 until now in the College of Basic 
Education. 
3. Official of the website unit in the year 2011 - 2012 AD in the College of Basic 
Education. 
4. Member of the supporting committee for the Creative Arts competition at the 
University of Mosul since 2012 AD. 
5. Responsible for the direct admission committee (Department of Physical 
Education and Sports Sciences - Department of Kindergarten) in the College of 
Basic Education for the year 2017-2018. 



6. Official of the Media Division in the year 2017-2018 in the College of Basic 
Education. 
7. Responsible for the Creative Arts Unit at the College of Basic Education since 
20118 until now. 
8. Member of the advisory committee in the department. 
9. Responsible for the Student Activities Division since the year 2020 AD until 
now in the College of Basic Education. 
Fifthly. Scientific Research (published and accepted for publication): 
He has several published researches accepted for publication inside and outside 
the country. 
 
Sixthly. Training and teaching activities: 
1. Teaching psychology in its branches (general, growth, and educational) in the 
College of Basic Education. 
2. Teaching child sport in the College of Basic Education / Kindergarten 
Department. 
3. Teaching disabled sports in the College of Basic Education / Department of 
Special Education. 
4. Teaching Scout Education, Physical Fitness, and Educational Techniques in 
the College of Basic Education. 
5. Teaching free wrestling in the Department of Physical Education and Sports 
Sciences. 
6. Giving specialized and educational lectures in the college and participating in 
various workshops. 



7. Member of the seminar committee for postgraduate students (Masters / Kinetic 
Learning) in the College of Basic Education / Department of Physical Education 
and Sports Sciences. 
8. Supervising graduate students for masters studies. 
Seventh. Sports practices: 
1. Mosul University Taekwondo national team player for the years 1987-1990. 
2. Member of the Organizing Committee for the Governor's Tennis Championship 
in 2019. 

 
Eighth. Participation in scientific conferences 
1. The Fourth Scientific Conference of the College of Basic Education / University 
of Mosul 2010. 
2. The first scientific conference of the College of Education / University of 
Kirkuk, 2009. 
3. The Fourteenth Annual Scientific Conference of the College of Basic Education 
(Al-Mustansiriya University) Baghdad 2012. 
4. The Third Annual Scientific Conference on Sports Innovation of the Faculty of 
Physical Education, University of Jordan 2012. 
5. The Sixth (Second International) Scientific Conference of the Faculty of Basic 
Education / University of Mosul 2013. 
6. The joint international conference of the College of Basic Education and the 
University of Duhok in Duhok 2019. 
7. He holds many certificates of participation in seminars, courses and workshops 
inside and outside Iraq 



8. The Thirteenth International Conference of the International Community, held 
at the University of Hitit and the Association of (SAYBILDER) in Turkey, from 6-8 
November 2020 AD. 
IX. Thanks and appreciation: - 
- He holds many books of thanks, appreciation and rewards during work, from 
His Excellency the Minister of Higher Education and Scientific Research, the 
President of the University of Mosul and the deans of some colleges. 
Tenth. Phone number and postal address 
 
dr.fawaz_alnedawi@uomosul.edu.iq  
dr.fawaz.66.alnedawi@gmail.com  
07701677277 
07716874711 
 
 


