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 ثانيًا: الشهادات الحاصل عميها:
 التخصص الدقيق التخصص العام الجامعة والبمد تاريخ التخرج الشهادة ت
 تربية رياضية تربية رياضية جامعة الموصل / العراق 5332حزيران  03 بكالوريوس 1
 تربية رياضية تربية رياضية اقجامعة الموصل / العر  5311شباط  11 ماجستير 5

عنوان الرسالة: أثر برنامج لممهارات النفسية عمى تعبئة الطاقة النفسية المثمى ومستوى االنجاز واألداء 
 الفني لالعبي كرة القدم الشباب

 عمم النفس الرياضي تربية رياضية جامعة الموصل / العراق 03/9/5353 دكتوراه 0
برنامج نفسي باستخدام الوهم االيجابي لتطوير الوعي الذاتي وتعزيز الذات لدى عنوان االطروحة: فاعمية 

 العبي فئة الشباب بكرة القدم
 

 األلقاب العممية:ثالثًا: 
 التاريخ المقب العممي ت
 5311 /آذار 50 مدرس مساعد 1
 5314/ ايار/4 مدرس 5
 

 :)المنشورة( البحوث المنجزةرابعًا: 
 :بحث منشور في مجالت عممية مختمفة دولية ومحمية ( 55لدي اكثر من )      

 :سًا: المؤتمرات العممية والندوات والدورات التدريبيةخام
المشااااركة فاااي الماااؤتمر الااادوري الثاااامن عشااار لكمياااات وأ ساااام التربياااة الرياضاااية والماااؤتمر الااادولي الثااااني  -

 5315أيار  8-1لممدة من  / جامعة الموصللمباحثين الشباب
/ جامعااة باباال والمنعلااد لمماادة ماان  األساساايةالخااامس لكميااة التربيااة الاادولي ركة فااي المااؤتمر العممااي المشااا -

 البناء التربوي اللويم( أساستحت شعار )جودة البحث العممي  5315تشرين الثاني   10-14
بغداد والمنعلد لكمية التربية الرياضية / جامعة  لعموم الرياضة المشاركة في المؤتمر العممي الدولي األول -

تحات شاعار)بالكفاءات العممياة والتكنولوجياا وامساتثمار تزد ار  5315كاانون األول   18-11لممدة مان 
 رياضة المستلبل(

 األلعاابالمشاركة في الندوة العممية الموسومة )الدين والرياضة( التي ا امتها كمية التربية الرياضاية/ فارع  -
 5310/ كانون الثاني/ 14الفر ية بتاريخ 

المشاركة في المؤتمر العممي السنوي )الدولي الثاني( لكمياة التربياة األساساية / جامعاة الموصال والمنعلاد  -
تحاات شااعار )نحااو اسااتثمار افضاال لمعمااوم فااي بناااء امنسااان فااي ظاال  5310حزيااران   8-7لمماادة ماان 

 التحديات المعاصرة(



مصر/ الفترة -جامعة حموان -الرياضية لمبنات  المشاركة في المؤتمر العممي الدولي الثامن بكمية التربية -
تحاااات شااااعار )افاااااق مسااااتلبمية لمرياضااااة العربيااااة وامفريليااااة  5319/  11/ 1ولغايااااة  5319/ 13/ 01

5303) 
تحات  2/15/5319-4السعودية/ الفترة من  –المشاركة في المؤتمر الدولي امول بجامعة حفر الباطن  -

 الطموح"(.شعار )عمم النفس التطبيلي "الوا ع و 
( لمفتارة مان Halaضمن الوفد المشارك في الدورة التدريبية لتطوير الباحثين الشاباب فاي المانياا بجامعاة ) -

 5353/ 7/0/شباط ولغاية 51
ناادوة( التااي ا يماات خااالل فتاارة  12المشاااركة فااي العديااد ماان الااورش والناادوات الدوليااة والمحميااة )اكثاار ماان  -

 برامج التواصل امجتماعيجائحة كورونا عن طريق 

  :ًا: المشاركة في المجان وفرق العملدسسا -
 5317ولغاية ايمول  5311 أبة التلديم واللبول منذ نعضو لج -
التربياة الرياضااية والمااؤتمر  وأ سااامعضاو لجنااة العارض التلنااي فااي الماؤتمر الاادوري الثااامن عشار لكميااات  -

 5315 رأيا 8-1الدولي الثاني لمباحثين الشباب لممدة من 
احاااد اعضااااء المجااااان المشااارفة عماااج تنظاااايم بطاااومت الجامعااااات العرا ياااة فاااي جامعااااة الموصااال لالعااااوام  -

(5315 ،5310 ،5314) 

 :كتب الشكر والتقدير والشهادات التي تم الحصول عميها سابعًا:
 كتب الشكر والتقدير: -

 11/ 14الموصل بتاريخ اب شكر وتلدير لمفترة منذ تعييني في جامعة ( كت43)اكثر من الحصول عمج 
)عمداء ورؤساء جامعات ومعاونين وجهات  ولحد اآلن لمليام بأعمال متميزة في حلل العمل: 5332/ 

 اخرى(

 وشهادات المشاركة الشهادات التقديرية -
 شهادة تلديرية من امتحاد العام لطمبة وشباب العراق فرع نينوى. -
 جامعة الموصل -لية / كمية التمريضشهادة مشاركة في دورة التمريض وامسعافات امو  -
لجنة التعميم المستمر في كمية التربية امساسية جامعة  اشهادة مشاركة في الدورة التحكيمية التي ا امته -

 )شهادة مشاركة ايضا( .بالكرة الطائرة الموصل وتم الحصول فيها عمج شهادة تحكيمية درجة ثانية
ت العممية التي ا يمت في كميات التربية الرياضية الجامعات ار ( شهادات تلديرية لممشاركة في المؤتم4) -

  .(بغداد -بابل -العرا ية )الموصل
كمية التربية الرياضية فرع املعاب الفر ية جامعة الموصل لممشاركة في الندوة العممية من شهادة تلديرية  -

 .الدين والرياضة



صل لمحصول عمج مراكز متلدمة في امنشطة كمية امدارة وام تصاد جامعة المو من شهادة تلديرية  -
 الرياضية.

الحصول عمج الشهادة العرا ية " لمهارات الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات " من كمية التربية /جامعة  -
 10/9/5310الموصل بتاريخ 

( 500الحصول عمج شهادة من مركز تطوير طرائق التدريس لممشاركة في دورة الطرائق التدريس ) -
  5314 01/0ولغاية  11/0ن لمفترة م

شهادة تلديرة لممشاركة في الندوات والورش التي ا يمت عبر شبكات التواصل  12فضال عن اكثر من  -
 .امجتماعي )دولية ومحمية(

 المناصب والكميات التي عمل بهاثامنًا: 
 5337-5332العموم السياسية وحدة الرياضة / كمية  لمسؤو  -
 5338-5337للانون اوحدة الرياضة / كمية  لمسؤو  -
 5314-5311امدارة وام تصاد وحدة الرياضة / كمية  لمسؤو  -
 5314ولغاية ايار / 5314الهندسة الفترة من شباط /وحدة الرياضة / كمية  لمسؤو  -
 ولحد امن 5353/ 7/ 12مسؤول شعبة النشاطات الطالبية كمية التمريض من  -

 المواد التي تم تدريسها تاسعًا:
  5317كرة اللدم /  -
 كرة الطائرة ) انون( العام الدراسي الحالي. -

 عاشرًا: االشراف عمى البحوث والتطبيق عمى طمبة المرحمة الرابعة
( طالب عمج مشاريع التخرج وحصول بحثين عمج المراكز امولج 8البحوث : امشراف عمج اكثر من ) -

 وتمت منا شتها باختصاص عمم النفس الرياضي
 ( طالب في مدارس مختمفة13طبيق اكثر من )التطبيق: امشراف عمج ت -

 نشاطات اخرى:: إحدى عشر
 5310ولغاية تموز  5313مدرب شباب نادي المستلبل المشرق الرياضي منذ عام حزيران  -
( وتم الحصول عمج 5314-5310مدرب منتخب جامعة الموصل بكرة اللدم الصامت لمعام الدراسي ) -

 المركز امول المنطلة الشمالية.
 اتحادي بالكرة الطائرة / حاصل عمج شهادة تحكيمية من امتحاد العرا ي المركزي لمعبة حكم -


