
 والعمزية  لذاتيةالخيرة ا
 

 معةذم طالل عبدهللا عزيز العالف: الرباعي والمقب االسم 
 3791مهصل مجل وتاريخ الهالدة : 
 مهصل حي العربيعسهان الخكن الجالي : 

 09901730939رقم الهاتف: 
  mutasi98@gmail.com البريد االلكةروني:

 /قخم الةربية البدنية وعمهم الرياضةسيةمكان العزل : جامعة الزهصل / كمية الةربية االسا
 عمهم الرياضة الةحذص الدقيق: طرائق تدريس الةربية الرياضيةم: االخةذاص العا

 97/9/9039 اريخ الةعيين في الكمية:ت
 الدرجة الهعيفية: تدريخي

  +ABفذيمة الدم :   مذكر الثسس : اعزب  الجالة االجةزاعية : 
 ةعراقي الثسخية :

 العمزية(())الخيرة  
 : الزؤهالت االكادمية:اوال 

 البمد  الثامعة  الكمية  سسة الةحرج الدهادة ت 
 العراق الزهصل  تربية اساسية 3771                        تربية رياضية سبكالهريه  
 العراق الزهصل تربية اساسية 9009 تربية رياضيةماجخةير  

 
 :: االلقاب العمزيةثانيا 

 91/9/90399: مدرس مخاعد مسح لقب .3
 39/39/9039: مسح لقب مدرس. 9
 
 

 :اإلدارية: الحبرة ثالتا
 
 
 
 



 ا: البجهث العمزية ) الزسدهرة وغير الزسدهرة (رابع
من ذوي االحةياجات الحاصة  بين الةالميذ االسهياء وبظيء الةعممدراسة مقارنة  .3

ميذ الذف التال  في بعض الذفات البدنية والزهارات الجركية االساسية لةال
 االبةدائي

اثر جدولة الةزرين الزهزع والزكتف في تسزية عدد من الزهارات االساسية لدى  .9
 تالميذ الةربية الحاصة.

تأثير اوضاع محةمفة لمرجمين لمرمية الثانبية من الجركة عمى وقةها ومخافةها   .1
 بين العبي خظي الدفاع والهسط ومراكز الالعبين بكرة القدم.  

 

 : السداطات الةدريبية والةدريخيةاخخام
 .االشراف عمى تدريب طمبة الذف الرابع في مرحمة الةظبيق. 3
 .الزرحمة الرابعةطمبة مساقدة بجهث تحرج االشراف عمى و . 9
: طرائق تدريس الةربية الرياضية، مداهدة، كدافة، كررة طرائرة، العراب صر،يرة، تدريس مهاد. 4

 ارشاد، تقسيات تربهية.رياضة معاقين، رياضة اطفال، 
 . الزداركة في الجمقات الدراسية الةي تقام في القخم.1
 . مخاعد مدرب لزسةحب الكمية بالكرة الظائرة.6
 . مخؤول مسةحب الكدافة في الكمية.9
 
 

  لعميا الدراسات اا: سادس
 

 :الدراسات العميا إشراف: اسابع
 

 :واإلدارية: المثان العمزية ا ثامس
        (.9039الى  9039)مسذ  سة االمةجانيةالمثعره  .3
  .لثسة االرشادعره  .9
 .دمين لقخم الم،ة الةربية الرياضيةعره لثسة اخةبار الظمبة الزةق. 1     

 .في الكمية عره لثسة دورات الةعميم الزخةزر .4
 (9031-9039ابمة طمبة الزرحمة االولى الزةقدمين لمةخثيل في الكمية )عره لثسة مق. 1
  



 الزداركة في السدوات العمزية والهرش:  تاسعا
رؤيررة -الزدرراركة فرري السرردوة العمزيررة )الةجرردةات البيايررة واثارهررا فرري الزسغررهر االسررالمي -3

 . 9031-33-91اسالمية معاصرة( بةاريخ 

الزدرراركة فررري اعزرررال الزمةقرررى الدرررعري الحررامس عدرررر بعسرررهان )الزهصرررل فررري  عرررين  -9
 . 9031-33-31شعرائها( بةاريخ 

الزدرراركة فرري السرردوة العمزيررة الزهسررعة التانيررة بعسررهان ) الةظبيررق العزمرري فرري الةربيررة  -1
 . 9031-1-9الرياضية ترسيخ لمزفاهيم واكةخاب الزهارات( بةاريخ 

-96الزداركة في ورشة العزل )االصهل الذجيجة فري كةابرة البجر  العمزري( بةراريخ  -4
39-9039 . 

دراسرات مةسهعرة فري البيارة والزثةزرع مرن وجهرة الزداركة في اعزال السدوة العمزيرة )  -1
 . 9031-4-1نغر اكادةزية( بةاريخ 

 .9031-39-37الزداركة في ورشة العزل ) االسةدراق والدراسات الةاريحية( بةاريخ  -6

الزدررراركة فررري اهزرررال السررردوة العمزيرررة االولرررى )الرياضرررة وصرررجة البررردن وسررربل عرررالج  -9
 . 9031-39-96اصاباته( بةاريخ 

في ورشة العزل ) عمهم الةربية البدنية واسةتزارها في محرجات كميرة الةربيرة الزداركة  -1
 . 9039-39-37االساسية( بةاريخ 

 the effects of culture on teaching Englishالزدراركة فري ورشرة العزرل ) -7

as a foreign language)  9031-1-31بةاريخ. 

 
 الدورات الةظهيريةعاشرا: 

   .كفاءة الجاسهبدورة . 3
 .ق الةدريسائطر دورة . 9
 . دورة سالمة الم،ة العربية.1
 . دورة كفاءة الم،ة االنكميزية.4
 

 : الةدكرات والةقديرعدر حدى 
 .الةربية االساسية كميةدكر من الخيد عزيد الب ةكالعديد من . 3
 

 

 



                                            Curriculum Vitae 

Personal Information 

Full Name: Mutasim Talal Abdullah Azeez Al-alaf 

Place and Date of Birth: Mosul, 1973 

Nationality: Iraqi 
Gender: male 

Marital Status: single,  Blood Group: AB+ 

Present Address: Mosul, Hai Al-arabi 

Place of work: University of Mosul, College of Basic Education, 

Physical Education and Sports Sciences Dept. 

Phone no.: 077059110717 

 mutasim98@gmail.com :Email 
Field of Study: Physical Education  

Specialization:  Physical Education Teaching Methodologies. 

Employment date: 29-2-2012 

First: Academic Qualifications 

Country University College Year of 

graduation 

Degree 

Iraq Mosul Basic 

Education 

1998 B.A. in 

Physical 

Education 
Iraq Mosul Basic 

Education 
2007 M.A. in 

Physical 

Education 
 

Second: employment details 
1- First appointed as asst. lect. at the college of basic education at 

the 28
th

 of Feb. 2012. 

2- Promoted to the status of lect. On the 17
th
 of Dec. 2017. 

mailto:mutasim98@gmail.com


Third: Administrative Experience 
1. Member of the examining committee (2012-2017). 

2. Member of the guidance committee at the college. 

3. Member of the examining committee of students applying to the 

dept. of Physical Education. 

4. Member of the continued teaching committee at the college. 

5. member of  interviewing committee of students applying to the 

college. 

Fourth: Published Researches or Accepted for Publication   

1- (3) published researches.  

Fifth : Training and Teaching Activities: 

1- Supervising students' training in the teaching practice period. 

2- Discussing and supervising students' graduation researches. 

3- Teaching  physical education teaching methodologies, camping, 

volleyball, small games, disabled sports, child sports, guidance, 

educational technologies. 

4- Participation in Seminars held in the Dept. 

5- Asst. coach of the college volleyball team. 

6- Head of the camping team at the college.  
Sixth: higher studies: 

 

Seventh: Supervision of higher studies: 

 

Eighth:  Administrative and academic Committees 
1. Member of the examining committee (2012-2017). 

2. Member of the guidance committee at the college. 

3. Member of the examining committee of students applying to the 

dept. of Physical Education. 

4. Member of the continued teaching committee at the college. 



member of  interviewing committee of students applying to the 

college 
Ninth: Developmental Courses: 

1- Computer proficiency Programme 

2- Teaching Methods Programme. 

3- Arabic language safety programme. 

4- Proficiency of the English language programme. 

Tenth: LETTERS OF THANKS , AND CERTIFICATES OF 

APPRECIATION  

Received  many  letters of thanks from the dean of the College of Basic 

Education. 

  

 

  

 

 

 


