
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 لمدكتور نشوان محمود داؤد الصفاروالذاتية السيرة العممية 

 نشوان محمود داؤد الصفار االسم الثالثي والمقب :
 11/11/1968العراق / الموصل /  محل وتاريخ الوالدة:
 متزوج  الحالة االجتماعية:

 2009/ 7/7منذ  استاذ مساعد الدرجة العممية:
 صل عميها:الشهادة الحا

 .1990بكالوريوس تربية رياضية وبتقدير جيد جدا وبتسمسل الرابع عمى الدورة عام  .1
 .)بالمدة االصغرية( 1993ماجستير تربية رياضية وبتقدير جيد جدا عام  .2

 .)بالمدة االصغرية(1998دكتوراه تربية رياضية بتقدير جيد جدا عام  .3

 التي عمل بها: األماكن
 .1993سنو عة الموصل / كمية التربية الرياضية لمفترة من عضو ىيئة التدريس بجام .1
 .أالنولحد  2004من  األساسيةعضو ىيئة التدريس بجامعة الموصل / كمية التربية  .2

 المناصب التي شغمها:
 .1996-1994مسؤول وحدة التخطيط والمعمومات في جامعة الموصل لمفترة من  .1
 .1996-1994رة من مسؤول مختبر الحاسبات في جامعة الموصل لمفت .2

 .2009ولحد  2007لمفترة من  األساسيةمسؤول لجنة التطبيق في قسم التربية الرياضية في كمية التربية  .3

 .2008-2007لمفترة من  األساسيةرئيس لجنة انضباط الطمبة في كمية التربية  .4

 .2011-2010، 2010-2009 لألعوامفي قسم التربية الرياضية  االمتحانيةرئيس المجنة  .5

 . 2013-2012-2011- 2010- 2009 لألعوامرئيس لجنة التعميم المستمر في قسم التربية الرياضية  .6

 ولحد االن. 2017رئيس وحدة التعميم المستمر في كمية التربية االساسية منذ  .7

 .وعضو قطاع الجامعة في نقابة معممين نينوى / ممثل نقابة المعممين األساسيةعضو مجمس كمية التربية  .8

 قائد المخيم الكشفي السنوي لكمية التربية األساسية. .9

 .2013مقرر لجنة الترقيات العممية في كمية التربية األساسية منذ العام .10

 . 2013عضو لجنة الدراسات العميا في قسم التربية الرياضية / كمية التربية األساسية منذ العام .11

 بغداد.–ر العام عضو مجمس ادارة نقابة االكاديميين العراقيين /المق.12

 مدير المكتب التنظيمي لجامعات المنطقة الشمالية / نقابة االكاديميين العراقيين..13

 رئيس لجنة االستالل في كمية التربية االساسية / جامعو الموصل..14

  / منظمة غير حكوميةرئيس مجمس ادارة مركز نون لمبحوث والدراسات المتخصصة.15

 . طالب داخل العراق وخارجو، فضال عن العديد من المناقشات عشرة من  االشراف عمى اكثردراسات العميا: ال

 ( بحث منشور ومقبول لمنشر في مجالت عراقية وعربية ودولية.40لديو اكثر من ) البحوث العممية:
 كتب الشكر والتقدير :

لي والسيد وزير التربية والسادة التعميم العا رمن السيد وزي من كتب الشكر وشيادات التقدير( 50اكثر )لديو العديد      
 . واإلداريةلكفاءتو العممية والعممية  رؤساء جامعات الموصل والمستنصرية وديالى والكوفة والبصرة 

 


