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 :السيرة الذاتية -  
 االسم الكامل: ربيع خمف جميل أيوب الزىيري. -
 .9979/ 8/ 3المواليــد:  -
 التولـــد: العراق/ نينوى. -

 .الحالة الزوجية: متزوج ولدي ثالثة اطفال -
 حاصل عمى شيادة الماجستير/ تربية رياضية.الشيادة:  -
 .2004/ 2/8التعيين:  ختاري -
 لصاالت./ كرة قدم أ/ قياس وتقويمالعممي واالختصاص: مدرس بالمق -
 .بيو الرياضية/ قسم النشاطات ألطالبيةموقع العمل: جامعة ألموصل/ كمية ألتر  -
 . \ rabea_love_79@yahoo.com البريد اإللكتروني:  -
 .  07701787127رقم ألياتف: -
 محل السكن: نينوى/ موصل/ حي االعالم. -

 السيرة ألعممية: -

 ألرياضية/ جامعة ألموصل وكان ومن كمية ألتربي البكالوريوسيادة حصمت عمى ش -
 .2003عام ( 82.356)جيد جدا( وبمعدل )ترتيبي أألول عمى ألكمية وبتقدير 

وكان ترتيبي  ألرياضية/ جامعة ألموصل ومن كمية ألتربي الماجستيرحصمت عمى شيادة  -
 .2009-2008( لمعام ألدراسي 86.268وبتقدير )جيد جدا( وبمعدل ) أألول

 .2009لرسالة الماجستير عام حصمت عمى تقدير امتياز في المناقشة النيائية  -
 .97/3/2009حصمت عمى لقب مدرس مساعد بتاريخ  -
اول من قدمت مفردات تخص مادة كرة قدم الصاالت الى عمادة كمية التربية الرياضية قبل  -

 .2009استحداث المادة عام 
 .2095مدرس مادة كرة القدم/ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة/ جامعة الموصل عام  -
وعموم  البدنيةكرة قدم صاالت ) طالبات ( جامعة ألموصل /كمية ألتربيو مدرس مادة  -

 .2097/  2096الرياضة لمعام ألدراسي 
 والجغرافية  التاريخ ي/ كمية ألتربيو/ قسمالحمدانيةجامعة  في والتقويم القياسمدرس مادة  -

 .2097 - 2096لمعام ألدراسي 
لمعام  الرياضةوعموم  البدنية) طالب ( جامعة ألموصل /كمية ألتربيو  المالكمة مدرس مادة -

 .2097 - 2096ألدراسي 

mailto:rabea_love_79@yahoo.com


وعموم  ةية ألتربيو / قسم ألتربيو ألبدني/ كم ةفي جامعة ألحمداني الكشافةمدرس مادة  -
 .2097_ 2096لمعام الدراسي  الرياضة

 .2098لمعام ألدراسي مدرس مادتي كرة قدم الصاالت )طالبات( وكرة القدم )طالب(  -

 .2020عضو في الجمعية العراقية الرياضية العممية فرع كرة الصاالت عام  -
 .2020عضو في قسم الشؤون الفنية والتطوير في لجنة الصاالت العراقية عام  -

 ( بحوث منشورة وكاألتي: 92لدي )  -  
ألبدنية  المياقةاختبارات لقياس بعض عناصر ( مشترك وعنوانو "تصميم وبناء  9)  البحث  -

 ".القدمألخاصة لالعبي خماسي كرة 
ألبدنية ألخاصة من  المياقة( مشترك وعنوانو "تحديد نسب مساىمة عناصر  2)  البحث  -

 لمصاالت". القدمألمياري لالعبي كرة  األداءبمستوى  التنبؤخالل 
من خالل دقة  التيديفتبار لمقدرة عمى ( منفرد وعنوانو "تصميم وبناء اخ 3)  البحث -

 لمصاالت". القدملالعبي كرة  وتحمل األداء
 ة( مشترك وعنوانو "تصميم وبناء اختبارات لقياس بعض أوجو القوة ألعضمي 4)  البحث  -

 لمصاالت". القدمألخاصة لالعبي كرة 
لالعبات كرة  الرشاقة( منفرد وعنوانو "تصميم وبناء اختبارات لقياس عنصر  5)  البحث -

 لمصاالت". القدم
 ؟؟؟؟؟؟؟؟ د مكي( مشترك وعنوانو "تصميم وبناء اختبارات لقياس 6)  البحث --
فاعمية الطول والوزن بالتنبؤ بالقياسات الجسمية لالعبات كرة  منفرد وعنوانو "(  7) البحث –

 ."قدم الصاالت
 الرياضية الشائعة لالعبي كرة قدم الصاالت".اىم االصابات ( مشترك وعنوانو " 8البحث ) -
ر التدريبات الخططيو اليجومية عمى عدد من المتغيرات مشترك وعنوانو "اث( 9البحث ) -

 البدنية والميارية لالعبي كرة القدم المصغرة".
 بأسفل( مشترك وعنوانو " تصميم وبناء اختبار لقياس دقة االخماد من الحركة 90البحث ) -

 القدم لالعبي كرة قدم الصاالت".

مؤشر تصنيف المتغيرات الميارية والبدنية لالعبات كرة قدم ( مشترك وعنوانو "99البحث ) -
 الصاالت".



دراسة تحميمية مقارنة في الميارات االساسية وحاالت المعب ( مشترك وعنوانو "92البحث ) -
 بكرة قدم الصاالت". 2093_ 2007الثابتة لمموسمين 

قش لألطر ألنظرية لبحوث ألترقية في مديرية ألتربية منا -
 ألرياضية والفنية وكاألتي:

النفسي بين طمبة ألصف أألول  االغتراب( وعنوانو " دراسة مقارنة لظاىرة  9)  البحث -
 ألرياضية جامعة ألموصل".  التربيةوالرابع في كمية 

 د محمود مطر عمي. لمباحثين: أ م د عدي غانم ألكواز و م د سموان خالد و م

( وعنوانو "بناء مستويات ودراجات معيارية لمقوة ألمميزة بالسرعة لمذراعين  2)  البحث -
 " لمباحث م م أياد عمي.الطائرة الريشةلالعبي 

مناقش لبحوث ألتخرج لطالب ألمرحمة ألرابعة في كمية  - 
 ألتربية ألرياضية/ جامعة ألموصل وكاألتي:

 القدمبكرة  التيديفألبدنية بميارة  المياقة( وعنوانو "عالقة بعض عناصر  9)  البحث -
 "لمطالبين: مارتن بينام و توما مبارك.

ألقتالية في أندية محافظة  الفنونألشخصية لالعبي  السمات( وعنوانو " 2)  البحث -
 : احمد ىداف أحمد و حارث مقداد جياد.ننينوى". لمطالبي

/ كمية ألتربيو/ الحمدانيةفي جامعة  الرابعة المرحمةمناقش لعدد من بحوث ألتخرج لطمبة  -
 .الرياضةوعموم  البدنيةقسم ألتربيو 

 مقيم لبحوث ألتخرج لطالب ألمرحمة ألرابعة وكاألتي: -
ألبدنية ألخاصة  والميارات  الياقةبين بعض عناصر  العالقة( وعنوانو " 9)  البحث -

 " لمطالبين بشار حازم محمد و فاتك محمد يونس.القدمأألساسية لالعبي خماسي كرة 
( وعنوانو "دراسة مقارنة بالتمرد أألكاديمي بين طمبة كمية التربية ألرياضية  2)  البحث -

اي صباح في جامعة ألموصل". لمطالبين مايكل طالل طانيوس و مير  التربيةوطمبة كمية 
 منصور.

 .2097عام  في جامعة الحمدانية الرابعة تخرج لطالب المرحمةمقيم لعدد من بحوث ال -
 



 مشرف عمى بحوث طالب ألمرحمة ألرابعة وكاألتي: - 
أألساسية لالعبي خماسي كرة  المياراتببعض  االنتباه( وعنوانو "عالقة حدة  9)  البحث -

 و محمد حسين عمي. لمطالبين: حسين ميسر محمود ".القدم
 القدمأألساسية لالعبي كرة  المياراتوعالقتو بعدد من  االنتباه( وعنوانو "تركيز  2)  البحث -

 لمصاالت". لمطالبين: عادل صابر أيوب و عبد ألرحمن إبراىيم أحمد.
أألساسية لالعبي كرة  المياراتبعدد من  االستجابة( وعنوانو "عالقة سرعة  3)  البحث -

 لمصاالت". لمطالبين: احمد محمود عبد و انمار عبد الكريم جمعة. القدم
البدنية  المياقة عناصر بعدد من الجسمية القياساتبعض ( وعنوانو "عالقة  4)  البحث -

 .محمد فارس شكرلمصاالت". لمطالب:  القدملالعبي كرة  ألخاصة
 القدملالعبي كرة  ألرياضية ألشائعة لإلصاباتتحميمية  اسةر د ( وعنوانو " 5) البحث -

 .البحث اختصاصأألول في مجال  البحثأنو كان  عمماعمي غزال  محمدلمصاالت". لمطالب: 
كرة  اتأألساسية لالعب المياراتبعدد من  االنتباهحدة ( وعنوانو "عالقة  6)  البحث -

 .شيت محمد و يوسف عباس مال اهلل". لمطالبين: احمد الطائرة
ألخططية أليجومية عمى عدد من ألمتغيرات ألبدنية  التدريباتأثر ( وعنوانو " 7)  البحث -

 .عوني صابر و أحمد عز ألدين عمي". لمطالبين: احمد ألمصغرة القدملالعبي كرة  وألميارية

ومادة  التطبيقألمشاىدة  مشرف عمى ألطالب في مادة - 
:                                                                                                             األتيبق وكألتطب

بة ألمرحمة ب في مادة ألمشاىدة والتطبيق لطمطال ( 8أشرفت عمى )  2009ألعام ألدراسي  -
 في مدرسة نينوى أالبتدائية. الثالثة

 ي مادة ألمشاىدة والتطبيق لطالبطالب ف ( 5عمى ) أشرفت  2090ألعام ألدراسي  -
 أالبتدائية ألمختمطة. النعمانيةفي مدرسة  الثالثةألمرحمة 

ألمرحمة ألرابعة  طالب في مادة والتطبيق لطالب ( 3أشرفت عمى )  2099ألعام ألدراسي  -
 في متوسطة المسعودي .

التطبيق لطالب ألمرحمة ألرابعة طالب في مادة و  ( 9أشرفت عمى )  2092ألعام ألدراسي  -
 في متوسطة النور .

طالب في مادة والتطبيق لطالب ألمرحمة ألرابعة  ( 9أشرفت عمى )  2092ألعام ألدراسي  -
 في متوسطة النعمانية.



ب في مادة والتطبيق لطالب ألمرحمة ألرابعة الط ( 3أشرفت عمى )  2093ألعام ألدراسي  -
 في متوسطة النور .

في مادة والتطبيق لطالب ألمرحمة ألرابعة  البانط ( 2أشرفت عمى )  2097ألدراسي  ألعام -
 مسعودي لمبنين.في متوسطة ال

في مادة والتطبيق لطالب ألمرحمة ألرابعة  البط ( 4أشرفت عمى )  2099ألعام ألدراسي  -
 دريسي لمبنين.في متوسطة اال

 ( كتاب شكر وتقدير وكاألتي: 66حصمت عمى ) -
 ( كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة ألموصل. 4)  -
 ( كتاب شكر وتقدير من مساعد رئيس الجامعة لمشؤون ألعممية.3 ) -
 ( كتاب شكر وتقدير من مساعد رئيس الجامعة لمشؤون اإلدارية.  3)  -
 .الرياضةألبدنية وعموم  ( كتاب شكر وتقدير من عميد كمية التربية 94)  -
 ( كتاب شكر وتقدير من عميد كمية القانون. 4)  -
 .األسنان( كتاب شكر وتقدير من عميد كمية طب  2)  -
 .الغابات( كتاب شكر وتقدير من عميد كمية الزراعة  93)  -
 .ورئيس فرع األلعاب الفرقية شكر وتقدير من عميد كمية التربية ألرياضية شيادة(  9)  -
 .االدارة واالقتصاديد كمية ( كتاب شكر وتقدير من عم 4)  -
 .عموم الحاسوب والرياضيات( كتاب شكر وتقدير من عميد كمية  3)  -
 .العموم االسالمية( كتاب شكر وتقدير من عميد كمية  9)  -
 .ىندسة االلكترونيات( كتاب شكر وتقدير من عميد كمية  9)  -
 .جامعة ألحمدانية التربية ( كتاب شكر وتقدير من عميد كمية 9)  -
 ( كتاب شكر وتقدير من رئيس نادي نينوى ألرياضي. 5)  -
 .مدير مديرية شباب ورياضة نينوى(  2)  -
 .رئاسة مجمس محافظة نينوى / مجمس قضاء ألموصل( كتاب شكر وتقدير من  9)  -
)ألمدير ألعام والرياضةألبدنية  التربيةدائرة  والرياضة الشبابوزارة ( كتاب شكر وتقدير  9)  -

 .وكالة(
 .رئيس ألمركز ألعالمي لمسالم( كتاب شكر وتقدير من  9)  -
 .المجمسرئاسة مجمس محافظة نينوى مكتب رئيس ( كتاب شكر وتقدير من  9)  -
 .رئيس مجمس محافظة نينوى( كتاب شكر وتقدير من  9)  -



 شياداتو  ألتي شاركت بيا والدورات ألمؤتمرات والندوات -
 وكاألتي: التي حصمت عمييا وكانت تقديريةالمشاركة وال

ممثميو المجنة االولمبية ألوطنية ألعراقية في نينوى/ االتحاد العراقي شيادة تقديرية من  -
لمطب في نينوى ألرياضي لممشاركة في ندوة الالعب المصاب ومسؤولية استمراره في المعب 

 .2004عام 
لممشاركة في المؤتمر الدولي لعموم  التربية ألرياضية/ جامعة بابلشيادة تقديرية من  كمية  -

 .2099التربية الرياضية عام 
 شيادة مشاركة من االتحاد العراقي المركزي لممشاركة في الدورة التحكيمية لكرة الصاالت -

 .2099عام 
 .2099من معيد ألباني عام  اإلنكميزيةبالغة  التوفلمى شيادة حصمت ع -
 .2099لمحاسوب من معيد ألباني عام  IC3حصمت عمى شيادة  -
في جامعة  واألنترنيت الحاسوبمن مركز  الحاسوبفي  الكفاءةحصمت عمى شيادة  -

 .2099ألموصل عام 
إكمال الدورات التدريبية لغرض الترقية العممية من مركز تطوير طرائق  حصمت عمى شيادة -

 .2092عة ألموصل عام في جامالتدريس والتدريب الجامعي 
لمعام  بغدادجامعة  كمية التربية الرياضية/ في الرياضة لعموم األول يلألمؤتمر ألعممي ألدو  --

 .2092ألدراسي 
من كمية التربية ألرياضية/ جامعة  الثامن عشر ألعممي ألدوري شيادة مشاركة في المؤتمر -

 .2092عام  الموصل
فرع  كمية التربية الرياضية/ في تي أقيمتأل والرياضة ( ة الموسومة ) الدينألعممي الندوة -

 .2092لمعام ألدراسي  األلعاب الفرقية
 الموصل/ جامعة قسم التربية الرياضية في كمية التربية لمبنات من  مشاركةشيادة  -

 .2093عام لممشاركة في دورة اىم اصابات مفصل الركبة 
من كمية التربية ألرياضية/ جامعة  قدم الصاالتة بكرة يدورة التدريبشيادة مشاركة في ال -

 .2093عام  الموصل
رئيس االتحاد الفرعي في محافظة / االتحاد العراقي المركزي لمكرة العابرةشيادة تقديرية من  -

 .2093نينوى لممشاركة في الدورة التعريفية والتدريبية والتحكيمية عام 



لممشاركة في دورة مقومات  الموصلمن كمية التربية ألرياضية/ جامعة مشاركة شيادة  -
 .2094عام  النشاط الرياضي لموصول الى االنجاز

 .2094حصمت عمى شيادة ايمتس بالمغة االنكميزية عام  -
 .الموصلكمية التربية ألرياضية/ جامعة  عميد منبطاقة تينئة   --
في جامعة  الرياضةوعموم  البدنيةشياده تقديريو من عميد كمية ألتربيو ورئيس قسم ألتربيو  -

 .2097عام  إلنجاح برنامج المخيم الكشفي الخامس الحمدانية
أللقاء محاضرات النظرية والعممية  مدير مديرية شباب ورياضة نينوىشيادة تقديرية من  -

 .2097بكرة قدم الصاالت في منتدى شباب االندلس عام 
لممشاركة في بطولة االندية والمؤسسات  من رئيس نادي نينوى ألرياضي يةتقدير  شيادة -

 .2097لكرة الصاالت عام 
 .2098جامعة ألموصل عام  كمية اآلداب/من  المغة اإلنكميزية كفاءة مشاركة في شيادة -
لممشاركة   ألطالبية النشاطاتقسم / ألعممي والبحثألعالي  التعميممن وزارة شيادة تقديرية  -

 .2098عام في المخيم الكشفي لجوالة الجامعات العراقية 
جامعة  الحاسوبكفاءة  مشاركة من مركز الحاسبة االلكترونية / جامعة الموصل في شيادة -

 .2098ألموصل عام 
المغة العربية لموظفي الدولة جامعة الموصل/ كمية  شيادة مشاركة ضمن برنامج سالمة -

 .2098التربية البدنية وعموم الرياضة عام 
لممشاركة  قسم النشاطات ألطالبية / من وزارة التعميم ألعالي والبحث ألعممي مشاركةشيادة  -

 .2098عام في المخيم الكشفي لجوالة الجامعات العراقية 
 ألطالبية النشاطاتقسم / ألعممي والبحثألعالي  التعميممن وزارة  اإلعالمي التمييزقالدة  -

 .2098عام  لممشاركة في المخيم الكشفي لجوالة الجامعات العراقية
/ الرياضة ألبدنية وعموم من كمية التربية ألولأ ألدولي ألعممي شيادة مشاركة في المؤتمر -

 .2098عام  ديالىجامعة 
 .2098شيادة مشاركة من االتحاد العراقي لكرة القدم فرع نينوى عام   -
عام  شيادة مشاركة في المؤتمر العممي الدولي الثاني لمتربية الرياضية / جامعة السميمانية -

2098. 
شيادة مشاركة لمندوة تحت عنوان السباحة ضرورة إلنقاذ حياة كمية التربية البدنية وعموم  -

 . 2099الرياضة جامعة الموصل عام 



 شيادة مشاركة في المؤتمر العممي الدولي الثامن لكمية التربية الرياضية لمبنات بالقاىرة -
 .2099عام 

لالختبار والقياس في المجال الرياضي كمية  شيادة مشاركو في اعمال الممتقى العممي االول -
 .2099عام  التربية االساسية / الجامعة المستنصرية

 (شيادة مشاركة في الورش االلكترونية التي اقيمت خالل فترة جائحة كورونا.25اكثر من ) -

 ألمجان ألتي شاركت بيا وكانت كاألتي: -
 .2004لمعام الدراسي  الحقوقألرياضية في كمية  التربيةعضو في وحدة  -
 .2005لمعام ألدراسي  األسنانألرياضية في كمية طب  التربيةعضو في وحدة  -
عضو في المجنة اإلعالمية لمديرية التربية الرياضية والفنية في بطولة الجامعات العراقية  -

 .2006التي استضافتيا جامعة ألموصل في عام 
 .2005ألرياضية لمعام ألدراسي  التربيةفي كمية  الطالبلقبول  االختباراتعضو في لجنة  -
 .2006ألرياضية لمعام ألدراسي  التربيةفي كمية  الطالبلقبول  االختباراتعضو في لجنة  -
ولغاية  2009لمعام ألدراسي  والغاباتألرياضية في كمية ألزراعة  التربيةعضو في وحدة  -

 . 2099عام 
 .2009فنية  في كمية ألزراعة والغابات لمعام ألدراسي ألرياضية وال التربيةعضو في لجنة  -
 .2009عضو في المجنة اإلعالمية في مديرية التربية الرياضية والفنية في عام  -
 .2099-2090عضو في لجنة ألفن أإلبداعي في كمية ألزراعة والغابات لمعام ألدراسي  -
 .2090ألرياضية لمعام ألدراسي  التربيةفي كمية  الطالبلقبول  االختباراتعضو في لجنة  -
محاضر لمدورة التحكمية التي أقامتيا مديرية التربية الرياضية والفنية بمعبة كرة القدم  -

 .2099لمصاالت لمعام 
ألرياضي وألفني واإلبداعي في كمية ألزراعة والغابات لمعام  الجانبعضو  إلقاء محاضرة في  -

 .2090ألدراسي 

 .2099ألرياضية /جامعة ألموصل لمعام  التربيةمجتمع في كمية عضو في لجنة خدمة أل -
 .2099ألرياضية /جامعة ألموصل لمعام  التربيةألذاتية في كمية  الحمايةعضو فرق  -
 .2099ألرياضية لمعام ألدراسي  التربيةفي كمية  الطالبلقبول  االختباراتعضو في لجنة  -
 .2099ي كمية ألزراعة والغابات لمعام ألدراسي  ألرياضية والفنية ف التربيةمسؤول وحدة  -
لبطولة ألجامعة التي أقامتيا مديرية ألتربية  الشطرنجفي بطولة  التنظيمرئيس لجنة  -

 .2099ألرياضية والفنية في كمية ألزراعة والغابات لمعام  
 .2099رئيس لجنة ألفن أإلبداعي في كمية ألزراعة والغابات لمعام ألدراسي  -



ألرياضي وألفني واإلبداعي في كمية ألزراعة والغابات لمعام  الجانبإلقاء محاضرة في   عضو -
 .2099ألدراسي 

عضو في أحدى الجان ألمشرفة عمى بطولة الجامعات العراقية لممنطقة ألشمالية التي  -
 . 2092ألرياضية والفنية في عام  التربيةاستضافتيا جامعة ألموصل/ مديرية 

ألفردية في جامعة ألموصل/ كمية  األلعابعضو في المجنة ألمشرفة عمى تخطيط قاعة  -
 .2092الرياضية في عام  التربية

 .2092في كمية ألزراعة والغابات لمعام ألدراسي   الجامعية الرياضةمسؤول وحدة  -
 .2092اسي ألرياضية لمعام ألدر  التربيةفي كمية  الطالبلقبول  االختباراتعضو في لجنة  -
 .2092رئيس لجنة ألفن أإلبداعي في كمية ألزراعة والغابات لمعام ألدراسي  -
 .2093في كمية ألزراعة والغابات لمعام ألدراسي   الجامعية الرياضةمسؤول وحدة  -
محاضر لمدورة التحكمية التي أقامتيا مديرية التربية الرياضية والفنية بمعبة كرة القدم  -

 .2093لمصاالت لمعام 
عضو في أحدى الجان ألمشرفة عمى بطولة الجامعات العراقية لممنطقة ألشمالية التي  -

 .2093في عام  قسم الرياضة الجامعيةاستضافتيا جامعة ألموصل/ 
/  البديلفي ألموقع  الرياضةوعموم  البدنيةلقبول طمبة كمية ألتربيو  اختباراتعضو لجنة  -

 أربيل.
 .2097في كمية ألزراعة والغابات لمعام ألدراسي   ألطالبية النشاطاتشعبة مسؤول  -
لمعام  ألطالبية / جامعة ألموصل النشاطاتفي قسم  واإلعالمألعامة  العالقاتشعبة  رئيس - 

 .2097ألدراسي  
لمعام ألدراسي   ألطالبية / جامعة ألموصل النشاطاتفي قسم  اإللكترونيدير ألموقع م -

2098. 
في كمية ألزراعة والغابات لمعام  (والفنيةألطالبية )ألرياضية  النشاطاتلجنة مسؤول  -

 .2097ألدراسي  
 .2097مارثون يوم ألنصر ألعظيم لمعام ألدراسي عضو لجنة  -
 الصاالتألرياضية بمعبة كرة قدم  الفعالياتألخاصة بإدارة  التحكيميةجان معضو في أحدى ال -
 .2097في عام  قسم النشاطات ألطالبية في
 .2097مارثون نينوى ألدولي لمسالم لمعام ألدراسي عضو لجنة  -
في كمية ألزراعة والغابات لمعام  (والفنيةألطالبية )ألرياضية  النشاطاتلجنة مسؤول  -

 .2098ألدراسي  



عضو المجنة المشرفة عمى المنياج الرياضي في كمية عموم الحاسوب والرياضيات عام  -
2098. 

تربية في كمية أل (والثقافية والكشفية النشاطات ألطالبية )ألرياضية والفنية شعبةمسؤول  -
 .2020لمعام ألدراسي   لمعموم االنسانية

 

 السيرة الرياضية: -   
 المتوسطة بكرة القدم. ةمثمت فرق مدارس -
 اإلعدادية بكرة القدم. ةمثمت فرق مدارس -
 القدم في محافظة نينوى.مثمت العديد من شباب الفرق الشعبية بكرة  -
 مثمت العديد من الفرق الشعبية بكرة القدم في محافظة نينوى. -
 مثمت شباب مجمس الساحل األيسر في محافظة نينوى بكرة القدم. -
 فريق كمية التربية الرياضية بكرة القدم. مثمت -
 ب.كالع 2002مثمت فريق كمية التربية الرياضية بكرة القدم لمصاالت في عام  -
 كحارس مرمى. 2003مثمت فريق كمية التربية الرياضية بكرة القدم لمصاالت في عام  -
 .2004مدرب فريق كمية القانون بكرة القدم في عام  -
 .2005مدرب فريق كمية طب األسنان بكرة القدم في عام  -
 .2005مدرب منتخب جامعة الموصل بكرة القدم في عام  -
محافظة نينوى من االتحاد الفرعي بكرة القدم وحسب موافقة االتحاد مدرب معتمد ألندية  -

 .2007المركزي في عام 
مدرب لمدورة التعميمية لفئة الناشئين التي أقامتيا كمية التربية الرياضية/ جامعة ألموصل  -

 .2009في عام 
 .2009مدرب فريق كمية الزراعة والغابات بكرة القدم لمصاالت في عام  -
 .2090فريق كمية الزراعة والغابات بكرة القدم في عام مدرب  -
 .2090مدرب معيد نينوى ألرياضي بكرة القدم لمصاالت لمنساء في عام  -
لمدرجة الممتازة لمموسم الكروي  القدممدرب حراس مرمى في نادي نينوى الرياضي بكرة  -

2090. 
الت في درجة النخبة لمموسم مدرب حراس مرمى في نادي نينوى ألرياضي بكرة ألقدم لمصا -

 .2090الكروي 
 .2090مدرب منتخب جامعة الموصل بكرة القدم لمصاالت في عام  -



ألمركزي ألعراقي بمعبة كرة القدم لمصاالت لمدرجة ألثانية في عام  االتحادحكم معتمد من قبل  -
2099. 

والفنية بمعبة كرة القدم محاضر لمدورة التحكمية التي أقامتيا مديرية التربية الرياضية  -
 .2099لمصاالت في عام 

لمدرجة الممتازة لمموسم الكروي  القدممدرب حراس مرمى في نادي نينوى الرياضي بكرة  -
2099. 

لمصاالت في درجة  القدممدرب حراس مرمى وحارس مرمى في نادي نينوى ألرياضي بكرة  -
المدرب األول لمنادي لمموسم الكروي النخبة لممرحمة أألولى وفي المرحمة الثانية أصبحت 

2099. 
 .2099مدرب فريق كمية الزراعة والغابات بكرة القدم في عام  -
 .2099مدرب منتخب جامعة الموصل بكرة القدم لمصاالت في عام  -
 .2099مدرب فريق كمية الزراعة والغابات بكرة القدم لمصاالت في عام  -
 .2092لمصاالت في درجة النخبة لمموسم الكروي  دمالقمدرب نادي نينوى ألرياضي بكرة  -
 .2092مدرب فريق كمية الزراعة والغابات بكرة القدم لمصاالت في عام  -
 .2093مدرب فريق كمية الزراعة والغابات بكرة القدم في عام  -
 .2093مدرب فريق كمية الزراعة والغابات بكرة القدم لمصاالت في عام  -
رياضي بكرة القدم لمصاالت في درجة الممتازة بعد ان تم تغير التسمية مدرب نادي نينوى أل -

 . 2093من قبل االتحاد المركزي/ لجنة الصاالت من اسم النخبة الى الممتاز لمموسم الكروي 
محاضر لمدورة التحكمية التي أقامتيا قسم الرياضة الجامعية بمعبة كرة القدم لمصاالت في  -

 .2093عام 
           .2093جامعة الموصل بكرة القدم لمصاالت/ طالبات في عام  مدرب منتخب -
 .2095مادة كرة القدم/ كمية التربية البدنية وعموم الرياضة/ جامعة الموصل عام  مدرس -
وعموم  البدنيةكرة قدم صاالت ) طالبات ( جامعة ألموصل /كمية ألتربيو مدرس مادة  -

 .2097/  2096لمعام ألدراسي  الرياضة
 .2097لمصاالت في درجة النخبة لمموسم الكروي  القدممدرب نادي نينوى ألرياضي بكرة  -
محاضر لمدورة التحكمية التي أقامتيا قسم النشاطات ألطالبية / جامعة ألموصل بمعبة كرة  -

 .2097قدم الصاالت في عام 
مديرية شباب ورياضة نينوى / منتدى شباب األندلس محاضر لمدورة التحكمية التي أقامتيا  -

 .2097بمعبة كرة قدم الصاالت في عام 



 . 2098ألمصغرة في بطولة ألجميورية عام  القدممدرب منتخب محافظة نينوى بكرة  -
 .2098)طالب( لمعام ألدراسي  القدم)طالبات( وكرة  الصاالتمدرس مادتي كرة قدم  -
( في منتدى و نساء )رجال الصاالتبمعبة كرة قدم  التخصصية المدرسةرئيس مدربين  -

 .2097عام  األندلسشباب 
)رجال و نساء( في منتدى  الصاالتبمعبة كرة قدم  التخصصية المدرسةرئيس مدربين  -

 .2098عام  األندلسشباب 
مدرب في المدرسة التخصصية بمعبة كرة قدم الصاالت في منتدى شباب األندلس عام  -

2099. 
محاضر لمدورة التحكمية التي أقامتيا قسم النشاطات ألطالبية / جامعة ألموصل بمعبة كرة  -

 .2099في عام  الصاالتقدم 
التي   level 1مساعد محاضر اسيوي في الدورة التدريبية بكرة قدم الصاالت المستوى االول  -

 .2098اقيمت في محافظة نينوى عام 
 .2020_2099كرة قدم الصاالت لمموسم مدرب نادي غاز الشمال بمعبة  -
 .2020عضو في الجمعية العراقية الرياضية العممية فرع كرة الصاالت عام  -
 .2020عضو في قسم الشؤون الفنية والتطوير في لجنة الصاالت العراقية عام  -
 .2020مشرف عمى مباريات الدوري العراقي بكرة قدم الصاالت عام  -

 االنجازات: -  
 نينوى كالعب.حصمت عمى المركز الثاني بفرق شباب المجالس بكرة القدم في محافظة  -
حصمت عمى المركز الثاني بفريق كمية التربية الرياضية بكرة القدم لمصاالت كالعب في عام  -

2002. 
حصمت عمى شيادة البكالوريوس من كمية التربية الرياضية/ جامعة ألموصل وكان ترتيبي  -

 .2003-2002( في عام 82.356األول عمى الكمية وبتقدير )جيد جدا( وبمعدل )
كمدرب لمفريق عمى مستوى  القدمحصمت عمى المركز الثاني بفريق كمية القانون بكرة  -

 .2004كميات جامعة الموصل في عام 
كمدرب لمفريق عمى مستوى  القدمحصمت عمى المركز األول بمنتخب جامعة الموصل بكرة  -

 .2005المنطقة الشمالية في العراق في عام 
لمدربي أندية محافظة نينوى من االتحاد الفرعي بكرة  يميةتأىحصمت عمى شيادة تدريبية  -

 .2007القدم وحسب موافقة االتحاد المركزي في عام 



حصمت عمى شيادة الماجستير من كمية التربية الرياضية/جامعة ألموصل وبتقدير )جيد  -
 .2009 -2008( في عام 86.268جدا( وبمعدل )

 .2009النيائية لرسالة الماجستير عام حصمت عمى تقدير امتياز في المناقشة  -
لمصاالت كمدرب لمفريق عمى  القدمحصمت عمى المركز الثالث بمنتخب جامعة الموصل بكرة  -

 .2099مستوى جامعات العراق في بطولة ألجميورية في عام 
لمصاالت في عام  القدمألمركزي ألعراقي/ لجنة كرة  االتحادحصمت عمى شيادة تحكيمية من  -

2099 . 
ألشمالية مع نادي نينوى ألرياضي في  المنطقةحصمت عمى المركز األول عمى مستوى  -

 .2099لمصاالت كمدرب حراس مرمى لمنادي  في عام  القدمبكرة  النخبة الدرجة
لمصاالت كمدرب لمفريق عمى  القدمحصمت عمى المركز الثالث بمنتخب جامعة الموصل بكرة  -

  .2099ة ألشمالية في عام مستوى جامعات العراق لممنطق
 الدورةوكنت أألول عمى  لمصاالت القدمبكرة   level 1  أسيويةشيادة تدريب حصمت عمى  -

 .2097عام 
أألسباني في  المنتخببإشراف مدرب  شيادة تدريب دوليو بكرة قدم لمصاالتحصمت عمى   -

 .2097لبنان عام 
التي  بطولة العراقنادي نينوى الرياضي بشباب حصمت عمى المركز الثالث كمدرب لفريق  -

 .2099اقيمت في كربالء عام 

 واربع العبين.دعمت المنتخب العراقي بكرة القدم الصاالت لفئة الشباب بحارس مرمى  -


