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الشهادات الحاصل عليها
 -1بكالوريوس في التربية الرياضية عام2010-2011من جامعة الموصل /كلية التربية
األساسية بمعدل  88,611وبتسلسل األول على القسم .
-2ماجستير في التربية الرياضية اختصاص التدريب الرياضي عام 2013من جامعة
الموصل /كلية التربية االساسية .بتقدير جيد جدا.

األعمال:
 ذذرٍطٌ فٌ جايعح انًوصم كهَح انررتَح االضاضَح تهقة يذرش يطاعذ
 يحاضر فٌ جايعح زاخو قطى انررتَح انرٍاضَح نهعاو انذراضٌ ( -6106
. )6107
المىاد الخي درسخها
 كرج قذو انصاالخ
 كرج انقذو
 كرج انطائرج






طرائق انرذرٍص انررتَح انرٍاضَح
انرذرٍة انرٍاضٌ.
انعاب انًضرب
انهَاقح انثذنَح

اللغاث الخي أحقنها:
اللغة
اللغةاالنكليزية
اللغة العربية

التحدث
متوسط
ممتاز

القراءة
متوسط
ممتاز

الكتابة
متوسط
ممتاز

الدوراث الخي شاركج فيها





 IC3واجراز االخرثار ترقذٍر 78
دورج إضعافاخ أونَح فٌ يطرشفي انطوارئ  /دهوك نهفررج / 05-4
6106/9
شارك فٌ دورج انكويثَوذر فٌ جايعح انًوصم كهَح انررتَح االضاضَح
خًص دوراخ اٍسو  isoين وحذج انذراضاخ االيرٍكَح

االخخبار بخقديز امخياس في البزامج اآلحيت :
أضاضَاخ انحاضوب+نظى انرشغَم)(Windows 7
 -0ذطثَقWord 2010
 -6ذطثَقExcel 2010
 -3ذطثَقPower Point 2010
 -4االنررند وانثرٍذ االنكررونٌ
 -5ترنايج  Minitab 16و  Spssنإلحصاء واجراز االخرثار ترقذٍر جَذ جذا.
البطىالث الحاصل عليها :

 -0يثم نادً انًطرقثم انرٍاضٌ فٌ كرج انقذو فٌ انذرجح االوني وحصم عهي
انًركس انثانٌ .
 -6يثم نادً نَنوى انرٍاضٌ فٌ كرج قذو انصاالخ تذورً اننخثح انعراقٌ .
 -3يثم نادً نَنوى تكرج انقذو عذج ضنواخ
 -4يثم ينرخة جايعح انًوصم فٌ فعانَح كرج قذو انصاالخ وحصم عهي انًركس
انثانث ضنح  6100نهجايعاخ انعراقَح
 -5يثم ينرخة جايعح انًوصم فٌ انشطرنج وحصم عهي انًركس االول وانثانث
عهي انروانٌ ضنح  6103-6106/ 6106-6100نهجايعاخ انعراقَح .

 -6يثم ينرخة كهَح انررتَح االضاضَح فٌ جايعح انًوصم فٌ فعانَاخ كرج انقذو ،
كرج قذو انصاالخ  ،انشطرنج  ،وانطاحح وانًضًار وحصم عهي يراكس
يرقذيح االوني وانثانَح.
 -7مدرب جامعة الموصل في لعبة الشطرنج لسنة  6109-6108الحاصل على المركز
الثالث على الجامعات العراقية .
 -8لديه تصنيف دولي في لعبة الشطرنج وقدره  0731باسم MOHAMMED YAKDHAN
 -9تدريب فريق كلية التربية االساسية في ( كرة القدم  ,كرة قدم الصاالت  ,الشطرنج ) .

البحىد المنشىرة
 نشر مجموعة من البحوث المنشورة والبالغ عددها ( )9بحوث .

