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 صفته في الكلية : مدرس لمادة التعلم الحركي و الكرة الطائرة -

 المؤهالت العلمية :

 . 1992 – 1987 من جامعة الموصل الحصول على شهادة البكالوريوس من  -

 . 1997الى  1993عين على مالك وزارة التربية  في محافظة دهوك  من  -

 .ولغاية االن مستمر بالدوام  1997جامعة دهوك منذ  نقلتالى مالك  -

 .من كلية التربية الرياضية  جامعة صالح الدين )2000– 1998(الحصول على شهادة الماجستير -

 من كلية التربية الرياضية جامعة الموصل .  )2006– 2003(الحصول على شهادة الدكتوراه  -

 االشورية  . –االنكليزية ) متوسط(  –العربية  –اللغات التي يتقنها : الكوردية  -

 . خبرة بالحاسوب ) الوورد ، اكسل  ، باور بوينت ( -

 الجامعة والكلية : ب االدارية التي شغلها فيالمناص

  3/9/2015معاون عميد كلية التربية الرياضية من  -1

 . 2009عضو لجنة الترقيات في جامعة دهوك عام  -2

 . 2015- 2009ين في الكلية منذ ممثل التدريسي -3
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 . 2012 – 2011رئيس اللجنة العلمية في الكلية  عامي  -4

 . 2012ولغاية  2008التربية الرياضية من  مسؤول الدراسات العليا في كلية  -5

 . 2014ولغاية  – 2012مسؤول الدراسات العليا لفاكلتي العلوم التربوية من  -6

 . 2016ولغاية  2003رئيس لجنة القبول لفعالية الكرة الطائرة منذ  -7

 رئيس اللجنة االمتحانية في السكول لعدة مرات . -8

ة المشاركة  للمؤتمر العلمي الدولي االول لسكول التربية اعداد البوسترات للبحوث العلميرئيس لجنة  -9

 . 2013الرياضية في جامعة دهوك عام 

 . 2013ئيس لجنة المناقشة )الحلقات الدراسية ( لطلبة الدراسات العليا ) الماجستير (  عام ر -10

  2012( عام  رئيس لجنة  تصليح الدفاتراالمتحانية  للمتقدمين للدراسات العليا ) الماجستير -11

 . 2013عضو لجنة اعداد الدليل لمؤتمر العلمي الدولي االول لسكول التربية الرياضية  عام  -12

 . 2014عضو لجنة جودة التعليم في الكلية  -13

 

 المؤهالت الرياضية  :

 . 1986 – 1981العب مركز شباب دهوك بالكرة الطائرة  من   -1

 . 1996 – 1986العب نادي دهوك الرياضي بالكرة الطائرة  من  -2

 . 1998 – 1996عملت مدرباً لفريق مركز شباب دهوك بالكرة الطائرة من  -3

 . 2000 – 1998عملت مدرباً لفريق نادي كاره الرياضي بالكرة الطائرة للشباب من  -4

 . 2002 – 2000 عملت مدرباً لفريق نادي كاره الرياضي بالكرة الطائرة للنساء من -5

 . 2004 – 2002عملت مدرباً لفريق نادي دهوك الرياضي بالكرة الطائرة للنساء من  -6

 عملت مدرباً لفريق منتخب جامعة دهوك بالكرة الطائرة للرجال لعدة سنوات . -7

 عملت مشرفاً على فريق منتخب جامعة دهوك بالكرة الطائرة للرجال لعدة سنوات . -8

 :في المؤسسات الرياضيةالمناصب االدارية التي شغلها 

ممثل االتحاد الفرعي في دهوك للكرة الطائرة في االتحاد المركزي الكوردستاني للكرة الطائرة في أربيل  -1

 . 2005 – 2004للموسم 
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 .  2008 – 2006نائب رئيس االتحاد الفرعي للكرة الطائرة في دهوك  من  -2

 . 2013ولغاية  2008رة الطائرة في محافظة دهوك من رئيس االتحاد الفرعي للك -3

 عنوان الرسالة واالطروحة :

 . : تأثير استخدام االدوات المساعدة في تطوير بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة  رماست -1

 الدكتوراه : أثر اختالف موقع وفترة التدريب الذهني في تعلم مهارة الضرب الساحق بأنواعه  -2

 الطائرة .بالكرة 

 

 البحوث المنشورة 

 العدد والتأريخ مكان النشر عنوان البحث ت

1 

 في التعليمية الوسائل بعض تأثيراستخدام

 الكياكوزوكيوالمايكيرى مهارتي فناداء تعلم

 فيلعبةالكاراتيه .

–جامعةالموصل–مجلةالرافدين

وقائع المؤتمر العلمي الدوري 

 الثامن عشر

االول العددالرابع ،المجلد 

 ،2012 

2 
تأثير ثالث أساليب من الطريقة الجزئية في 

 تعلم فعالية الوثب الطويل
 5/2012/ 2في  315 مجلة جامعة دهوك
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العضلي بدقة اداء  –عالقة  التوافق العصبي 

مهارة الضرب الساحق المواجه بالكرة 

 الطائرة لدى العبات نادي كارة الرياضي .

مجلة علوم الرياضة /جامعة 

 ديالى /كلية التربية الرياضية
 22/9/2013في  98
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أثر التغذية الراجعة الفورية والمتأخرة في 

تطوير أداء مهارتي الطبطبة السريعة 

 والتصويب االمامي بكرة السلة .

المجلة العلمية لكلية التربية 

الرياضية / جامعة االسكندرية / 

 مصر

 

22 /12 /2013 
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ة بالذكاء واالداء الحركي بين تالميذ مقارن

وتلميذات المدارس االهلية والحكمومية 

( سنوات في مركز محافظة 9 – 8باعمار )

 17/5/2015 المجلة العلمية لجامعة الكوفة 
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 دهوك  
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عالقة الذكاء الحركي بالجنس بين تالميذ 

 -11المدارس الحكومية واالهلية باعمار )

 دهوك . ( سنة في مركز محافظة12
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 . 2007/ 4/ 23 -21اشكال التقييم اجلديد لالمتحانات اجلامعية بتأريخ  ةدور -2
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