
 الديرة العمسية والذاتية
 ))الديرة الذاتية((

 قري حازم دمحم عبدالرحسن الزبيدي .  : دأ . : الرباعي والمقب  االسم
 

 ( . 25/1/2005) أستاذ السرتبة العمسية الحالية وتاريخ الحرهل عمييا : 
 

 . الرياضة بدنية وعمهماألساسية / قدم التربية ال جامعة السهصل / كمية التربيةمكان العسل : 
 

 +O فريمة الدم :          ذكرالجشس :     ( خسدة فقط . 5) :  والداأل عدد        متزوجالحالة االجتساعية : 
   

 . 1161السهصل / الهالدة : محل وتاريخ 
 عراقي الجشدية :

 . الدكر السهصل / حيعشهان الدكن الحالي : 
 qusay_hazem@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 ))الديرة العمسية((
 سية:يكاداأل : السؤىالت  أوال
 البمد   الجامعة    الكمية       سشة التخرج الذيادة      ت
 العراق  جامعة السهصل التربية الرياضية      1194 البكالهريهس     1
 العراق  جامعة السهصل يةرياضالتربية ال     1113 الساجدتير     2
 العراق  جامعة السهصل التربية الرياضية    2003 الدكتهراه     3

 
 

 والتدريدية: األكاديسية: الخبرة ثانيا 
 العاب السزرب ) التشس األرضي ، كرة الطاولة ، كرة الريذة ( .تدريس مادة 

 هن الدولي لمعبة ( .كرة اليد ) السيارات األساسية ، التكشيك ، القانتدريس مادة  
 طرائق تدريس التربية الرياضية .مادة تدريس 

 :السذاركات العمسية 

السذاااركة فااي وضااا السشاااىي الجامعيااة وتطهيرىااا فااي مجااال التخراا  الاادقيق لطرائااق  -
تدريس التربية الرياضية والعاب السزرب وكرة اليد ألقدام التربية الرياضية لكمياات التربياة 

 األساسية .

mailto:qusay_hazem@yahoo.com


ة فاااي العدماااد مااان الساااؤتسرات والشااادوات العمسياااة وورش العسااال الستعمقاااة  سجاااال السذاااارك -
 التخر  الدقيق.

السذاااركة فااي سااسيشارات الدراسااات العميااا فااي اختراااص طرائااق التاادريس واالختراصااات  -
 األخرى.

السذاااركة فااي الحمقااات الدراسااية السختماااة فااي مجااال التخراا  الاادقيق واالختراصااات  -
 األخرى.

 
  : اإلداريةرة : الخبثالثا

 عزه لجشة الدراسات العميا السركزية . -1
 عزه لجشة الدراسات العميا في القدم . -2
 رئيس المجشة االمتحانية في القدم . -3
 مقرر قدم التربية الرياضية . -4
 رئيس لجشة القبهل السباشر في الكمية . -5
 رئيس لجشة االختبارات لمقبهل السباشر في الكمية . -6

 
 . : البحهث العمسية ) السشذهرة وغير السشذهرة (را عا 
 مشذهرة في مجالت عمسية مختماة ومؤتسرات دولية وعربية وداخمية . ( خسدة عذر  حثا . 25)  -
 

 الكتب . تأليف: خامدا 
 كتاب طرائق تدريس التربية الرياضية ) كتاب مشيجي ( . -
 

 : الشذاطات التدريبية والتدريديةدسا سا
  ألعاب السزرب .خب كمية التربية األساسية تدريب مشت

  كرة اليد . تدريب مشتخب كمية التربية األساسية 
 

 الدراسات العميا :: سا عا 
 ة طرائق تدريس التربية الرياضية لطمبة الساجدتير والدكتهراه .تدريس ماد -1
 تدريس مادة الدسشار . -2
 تدريس السادة االختيارية لطمبة الدراسات العميا . -3
 الحمقة الدراسية .ة ماد -4



 الدراسات العميا إشراف: ثامشا 
 ماجدتير . رسالةثالثة عذر  ( 13أشرف عمى )  -
 

 واإلدارية: المجان العمسية  تاسعا 
 شة السركزية لمدراسات العميا .عزه المج           
                                      رئيس لجشة األلعاب الجساعية .                                                  

 عزه لجشة الدراسات العميا في القدم .
 رئيس المجشة االمتحانية في القدم .

 مقرر قدم التربية الرياضية .
 رئيس لجشة القبهل السباشر في الكمية .

 رئيس لجشة االختبارات لمقبهل السباشر في الكمية .
 ية الرياضية .عزه لجشة ارتباط الجهدة في قدم الترب

 
 : الدورات التطهيرية عاشرا      

 .طرائق التدريس في جامعة السهصل في دورة                      
 .في جامعة السهصل  االلكترونية دورة الحاسبة                    
 كالياهرنيا . –ورشة عسل تطهيرية في الهاليات الستحدة األمريكية                    

 
 : التذكرات والتقدمرعذر يحاد

 ومن جيات مختماة .والجامعة  العدمد من كتب الذكر والتقدمر لشذاطاتو في الكمية
 
 
 


