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 التعليم  

 البكلوريوس         : كلية التربية الرياضية جامعة دهوك 

1011 - 2010سنة التخرج         :   

: كلية التربية الرياضية / جامعة االسكندرية / مصر           الماجستير   

) الكرة الطائرة  ( : التدريب الرياضي وعلوم الحركة            التخصص   

(  2015 - 2014)  امتياز :                 التقدير  

دراسة تحليلية لفاعلية اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة وعالقتها بنتائج المباريات  :   موضوع الرسالة   

1015 - 2014سنة التخرج         :   

 

  البروفايل األكاديمي للتدريسي 
 

 2011/  2010ي وتخرجت في العام الدراس  2008/  2007دخلت كلية التربية الرياضية جامعة دهوك في العام الدراسي  -1

 ( طالب وطالبة . 63على دفعة المكونة من )  لثتسلسلي الثاوكان 

 بصفة معيد . -تم تعيني في كلية التربية الرياضية / جامعة دهوك   2011في العام  -2

حيث دخلت الماجستير في   -العراق  ردستانوكأكملت دراسة الماجستير عن طريق بعثات وزارة التعليم العالي في إقليم  -3

في العام   -كرة الطائرة ال –بتخصص التدريب الرياضي والعلوم الحركة  -كلية التربية الرياضية بمصر  / اإلسكندريةجامعة 

 وحصلت على تقدير جيد جدا عالي . 2014/  10/  11وناقشت الرسالة بتاريخ   2013/  2012الدراسي 

 

 السيرة التدريسية
 الكرة الطائرة في كلية التربية الرياضية / جامعة دهوك مادة بتدريس  أقوم -1

 2012 -2011قمت  بتدريس مادة السباحة  في كلية التربية الرياضية في جامعة دهوك للعام الدراسي  -2

  2015 - 2014بحث المرحلة الرابعة في كلية التربية الرياضية جامعة دهوك العام الدراسي مشروع القمت بإشراف على  -3

 أالن .ولغاية 

قمت بإشراف على تطبيق طلبة المرحلة الرابعة في المدارس اإلعدادية وطلبة المرحلة الثالثة في المدارس االبتدائية العام الدراسي  

ولغاية أالن  2015  - 2014  

 

 
 



المشاركات و الشهادات   
 

. حاصل على الشهادة التحكيم الدولية ) درجة الثانية ( في رياضة الكرة الطائرة    * 

( . 2011إلى  2007* العب منتخب جامعة دهوك في رياضة الكرة الطائرة سنة )   

( . 2009* العب منتخب جامعة دهوك في رياضة الكرة السلة سنة )  

( .2013الكرة الطائرة ) نادي شيخان ( سنة ) مع فريقشارك في بطولة دوري كوردستان درجة األولى  *  

نادي  –نادي سميل  –نادي عقرة  –كارة  مع فريق الكرة الطائرة ) نادي ك في بطولة دوري كوردستان درجة الثانيةشار *

( .2013– 2009( سنة )عمادية   

 

 

 

 

 

الحاسوب ومهارات اللغات    
 
 

 الكوردية ممتاز

 العربية جيد 

 االنكليزية جيد

 ورد جيد جدا

 ايكسل جيد 

 باور بوينت جيد جدا

 


