
 السيرة العلمية والذاتية 
 محمد خالد احمد أيوب الدباغ: الرباعي واللقب االسم 

 بدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل/ كلية التربية األساسية/ قسم التربية المكان العمل : 
 +Aفصيلة الدم :             ذكر الجنس :  4: األطفالعدد    متزوج  الحالة االجتماعية :

 1979الموصل دة : الوالمحل وتاريخ 
 عراقي الجنسية :

 حي الميثاق الموصل/ عنوان السكن الحالي : 
 mhmdkhaldaldbagh196@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 ))السيرة العلمية((
 : األكاديمية: المؤهالت  أوال

 البلد      الجامعة  الكلية      اللقب العلمي  سنة التخرج  الشهادة  ت 
 العراق   الموصل  التربية األساسية  مدرس    2012 اضية ماجستير تربية ري .1

 والتدريسية:  األكاديمية : الخبرة ثانيا  
في جامعة  البدنية وعلوم الرياضةتدريس مادة كرة اليد في كلية التربية األساسية/ قسم التربية  .1

 .للمراحل )األولى، الثانية، الثالثة(  الموصل
فددي  البدنيددة وعلددوم الرياضددةيددة األساسددية/ قسددم التربيددة فددي كليددة الترب السددلةتدددريس مددادة كددرة  .2

 .للمراحل )الثانية، الثالثة(  جامعة الموصل
 البدنيدة وعلدوم الرياضددةفدي كليدة التربيدة األساسدية/ قسدم التربيدة تددريس مدادة العدال الم درل  .3

 الثانية. ةللمرحل  في جامعة الموصل

تربيددة اةساسددية/ قسددم التربيددة البدنيددة وعلددوم تدددريس مددادة اةدارة واة ددراب التربددوة فددي كليددة ال .4
 الرياضة في جامعة الموصل للمرحلة الرابعة.

 (  للنشر المقبولة : البحوث العلمية ) المنشورة و ثالثا  
 .العراق وخارج  علمية داخل ومؤتمرات  منشورة في مجالتالبحوث ال لعديد منلديه أ

 : النشاطات التدريبية والتدريسية ارابع
 :   شاطات التدريسيةالن       

 . اإل راب على العديد من بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة .1

 . والورش العلمية داخل وخارج العراقندوات ال العديد من المشاركة في .2

 



 :   النشاطات التدريبية       
 .لعدة سنوات تدريب منتخب كلية التربية األساسية في جامعة الموصل بكرة اليد . 1
 .لعدة سنوات تخب كلية التربية األساسية بكرة السلة . تدريب من2
 . تدريب منتخب كلية التربية األساسية بالعال الم رل لعدة سنوات.3
 
 واإلدارية : اللجان العلمية خامسا  

 .بدنية وعلوم الرياضةع و لجنة الجودة في قسم التربية ال .1
 .ضةالتربية البدنية وعلوم الرياع و اللجنة اةمتحانية في قسم  .2
 .التربية البدنية وعلوم الرياضةع و في لجنة المخيم الكشفي في قسم  .3
 .التربية البدنية وعلوم الرياضةع و في لجنة اختبارات القبول في قسم  .4

 
 والمؤتمرات  : الدورات التطويرية سادسا

 الدورات التطويرية:             
 دورة في طرائق التدريس .  -

 دورة في كفاءة الحاسول .  -

 في كفاءة اللغة العربية .دورة  -

 دورة في كفاءة اللغة اةنكليزية . -

 المحلية والخارجية:  المؤتمرات
 .2010المؤتمر العلمي الثاني عشر في كلية التربية األساسية / الجامعة المستنصرية  .1
 .  2013وصلفي كلية التربية األساسية / جامعة الم السادسالمؤتمر العلمي  .2
  .2013يرموك/األردن / جامعة ال الرياضيةالتربية  المؤتمر العلمي في كلية .3
المددددؤتمر العلمددددي الدددددولي الثدددداني فددددي كليددددة التربيددددة البدنيددددة وعلددددوم الرياضددددة فددددي الجامعددددة  .4

  .2017المستنصرية / بغداد 
 .2019في كلية التربية اةساسية/ جامعة الموصل المؤتمر العلمي السابع)الدولي الثالث( .5
جامعددددددة القددددددا رة /  / لجمعيددددددة المصددددددرية لالجتمددددددا  الرياضدددددديالمددددددؤتمر العلمددددددي الدددددددولي ل .6

         2019مصر

 : التشكرات والتقديرسابعا  
 ، مددن رئدديس القسددم وعميددد الكليددةالعديددد مددن كتددب الشددكر والتقدددير والمكافدد ت خددالل العمددللديدده  -

 .ورئيس الجامعة
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First: academic qualifications: 

 C. Certificate Graduation Year Academic Title College University 

Country 

1. Master of Physical Education 2012 Teacher of Basic Education, 

Mosul, Iraq 

Second: Academic and Teaching Experience: 

1. Teaching handball in the College of Basic Education / Department of 

Physical Education and Sports Sciences at Mosul University for the 

(first, second, and third) stages. 

2. Teaching basketball in the College of Basic Education / Department 

of Physical Education and Sports Sciences at Mosul University for the 

(second and third) stages. 

3. Teaching racket games in the College of Basic Education / 

Department of Physical Education and Sports Sciences at the University 

of Mosul for the second phase. 

4. Teaching management and educational supervision in the College of 

Basic Education / Department of Physical Education and Sports 

Sciences at the University of Mosul for the fourth stage. 



Third: Scientific Research (published and accepted for publication) 

He has many papers published in scientific journals and conferences 

inside and outside Iraq. 

Fourth: Training and teaching activities  

  Teaching activities: 

1. Supervising many graduation papers for fourth-year students. 

2. Participation in many seminars and scientific workshops inside and 

outside Iraq. 

 Training activities: 

1. Training the team of the College of Basic Education at the University 

of Mosul by hand for several years. 

2. Training the College of Basic Education team in basketball for 

several years. 

3. Training the College of Basic Education team in tennis games for 

several years. 

Fifth: the scientific and administrative committees 

1. Member of the Quality Committee in the Department of Physical 

Education and Sports Sciences. 

2. Member of the examination committee in the Department of Physical 

Education and Sports Sciences. 

3. Member of the scout camp committee in the Department of Physical 

Education and Sports Sciences. 

4. Member of the Admission Examination Committee in the 

Department of Physical Education and Sports Sciences. 

Sixth: Development courses and conferences 

  Development courses: 

A course in teaching methods. 

A course in computer proficiency. 

A course in Arabic language proficiency. 



English Language Proficiency Course. 

Local and foreign conferences: 

1. The Twelfth Scientific Conference at the College of Basic Education 

/ Al-Mustansiriya University 2010. 

2. The Sixth Scientific Conference at the College of Basic Education / 

University of Mosul 2013. 

3. The scientific conference at the College of Physical Education / 

Yarmouk University / Jordan 2013. 

4. The Second International Scientific Conference in the College of 

Physical Education and Sports Sciences at Al-Mustansiriya University / 

Baghdad 2017. 

5. The seventh (third international) scientific conference at the College 

of Basic Education / University of Mosul 2019. 

6. The International Scientific Conference of the Egyptian Society of 

Sports Meeting / Cairo University / Egypt 2019 

Seventh: Thanks and appreciation 

He has many books of thanks, appreciation and rewards during work, 

from the head of the department, the dean of the college, and the 

president of the university. 


