
 السيرة الذاتية

 ياسر بازل محمد قاسم الحديدي   :واللقبالرباعي االسم 

   1981الموصل /  محل وتاريخ الوالدة : 

بكالريوس : جامعة الموصل /كلية التربية االساسية / قسم التربية البدنية وعلوم  

 .   2004/2005الرياضة 

 .   2006تم تعييني في جامعة الموصل / كلية التربية االساسية 

  وعلوم البدنية  التربية قسم/  االساسية التربية كلية/ الموصل جامعةماجستير :  

 .   2012الرياضة 

 .   2012الحصول على لقب مدرس مساعد 

 .   2018الحصول على لقب مدرس 

 .  2020/ 2019تم قبولي لدراسة الدكتوراه 

 وات شغلت منصب مسؤول االقسام الداخلية في كلية التربية االساسية لعدة سن

 منها : شاركت في العديد من اللجان االدارية في الكلية  

 لجنة استقبال الطلبة المركزية لكلية التربية االساسية ولسنتين  

 لعدة سنوات اختبارات قبول الطلبة لقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة لجنة 

 الجرد المركزية في كلية التربية االساسية  لجنة 

لقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في الموقع البديل لجامعة  اللجنة االمتحانية 

 الموصل في كركوك  

 المشاركة في العديد من الدورات التطويرية  

 المشاركة في العديد من ورش العمل  

 الحصول على العديد من الشهادات التقديرية  

ولية  الحصول على العديد من كتب الشكر والتقدير المشاركة في المؤتمرات الد

 والمحلية  



 لدي العديد من البحوث المنشورة في مجالت دولية ومحلية  

 مدرب لفريق كلية التربية االساسية لكرة القدم  

 مدرب لفريق كلية التربية االساسية لكرة اليد  

الدراسية في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة )كرة القدم تدريس العديد من المواد 

 ( ,الكشافة , كرة اليداالدارة والتنظيم  ,اللياقة البدنية ,

 تدريس مادة االدارة واالشراف الكثر من قسم في كلية التربية االساسية  



 

Curriculum Vitae 

Full name and surname: Yasser Basel Muhammad Qasim Al-

Hadidi 

Place and date of birth: Mosul / 1981 

Bachelor’s degree: University of Mosul / College of Basic 

Education / Department of Physical Education and Sports 

Sciences 2004/2005. 

I was appointed to the University of Mosul / College of Basic 

Education 2006. 

Master: University of Mosul / College of Basic Education / 

Department of Physical Education and Sports Sciences 2012. 

Obtaining the title of assistant teacher in 2012. 

Get the title of teacher 2018. 

I was accepted to study PhD 2019/2020. 

She held the position of head of internal departments at the 

College of Basic Education for several years 

She participated in many administrative committees in the 

college, including: 

The Central Student Reception Committee for the College of 

Basic Education for two years 

The Committee for Student Acceptance Examinations for the 

Department of Physical Education and Sports Sciences for 

several years 

Central Inventory Committee in the College of Basic Education 



The examination committee of the Department of Physical 

Education and Sports Sciences at the alternative site of the 

University of Mosul in Kirkuk 

Participation in many developmental courses 

Participate in many workshops 

Obtaining many certificates of appreciation 

Obtaining many books of thanks and appreciation, participating 

in international and local conferences 

I have many papers published in international and local journals 

Coach for the College of Basic Education Football Team 

Coach for the College of Basic Education Handball Team 

Teaching many subjects in the Department of Physical 

Education and Sports Sciences (football, physical fitness, 

management and organization, scouts, handball) 

Teaching management and supervision subject to more than 

one department in the College of Basic Education 


