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 زركا  /: دهوك      السكن 

  07502453428:    الموبايل 
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 التعليم

 البكلوريوس         : كلية التربية الرياضية جامعة دهوك 

 1011 - 2010التخرج         : سنة 

 مصر   /جامعة االسكندرية  /التربية الرياضية   كلية : الماجستير          

 ) الكاراتيه ( : التدريب الرياضي وعلوم الحركة            التخصص 

 (  2015 - 2014)  امتياز :                 التقدير

 : تأثير لوحة  التسجيل االلكترونية على القلق المنافسة ونتائج المباريات لدى العبي بعض   موضوع الرسالة 

 المنازالت الفردية                           

 1015 - 2014سنة التخرج         : 

 

  المواد التي قمت بتدريسها 
 

  2012 - 2011الجمناستيك                           :       .1

  2012 - 2011رفع األثقال                           :       .2

  2015 - 2014السباحة                               :      .3

  2016 - 2015اللياقة البدنية ورفع األثقال        :      .4

 المناج لها .أول من قامة بتدريسها ووضع   2016 - 2015الفنون القتالية ) الكاراتيه (       :      .5
 

  والخبرات والتدريب الشهادات
 

 *دان ( في الكاراتيه 4حاصل على الشهادة الدولية حزام )  .

 في تدريب الـكاراتيه * حاصل على الشهادة بدرجة (A) أعلى مستوى في العراق وهو •

  *. العراقية السويدية الجمعية من الرياضي والتسويق اإلدارة في شهادة 

وشاركت في بطولة االمارات  2006 - 2005العراق لرياضة الكاراتيه تخصص ) الكاتا ( من سنة * العب منتخب 

 الدولية كفرقي كاتا وحصلنا على المركز الرابع على العالم .

 * ميدالية داخل العراق وكوردستان وكلها كانت المركز األول والثاني . 20حصلت على أكثر من 

(  14 - 8  سن من ) األشبال والناشئينكمدرب لرياضة الكاراتيه لفئة  عملت*  في نادي دهوك ونادي زيرفاني •

 (  2013 - 2004من )  عاما 10 لمدة

 (  2012إلى  2007* عملت كمدرب منتخب دهوك لرياضة الكاراتيه من سنة ) 



( وشاركنا  2010 - 2008* قمت بتدريب منتخب كوردستان للكاراتيه تخصص ) الكاتا ( متقدمين لسنتين من ) 

 في بطولة طهران الدولية وحصلنا على المركز الثاني كفرقي الكاتا .

 * قمت بإعطاء دورات تدريبية في التدريب الرياضي لمدربي الكاراتيه اتحاد دهوك 

 

 الحاسوب ومهارات اللغات
 

 

 الكوردية ممتاز

 العربية جيد جدا

 االنكليزية جيد

 ورد جيد جدا

 ايكسل جيد جدا

 باور بوينت جداجيد 

 

 


