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الوظائف التي شغلھا :

الفترة من – الىمكان العملالوظیفةت
رئیس مجموعة طرائق1

التدریس
جامعة دیالى/ كلیة التربیة البدنیة وعلوم

الریاضة
جامعة دیالى/ كلیة التربیة البدنیة وعلوممسؤول شعبة االعالم2

الریاضة
8/2016-1/2018

جامعة دیالى/ كلیة التربیة البدنیة وعلوممقرر فرع العلوم النظریة
الریاضة

12/2018-5/201
9

جامعة دیالى/ كلیة التربیة البدنیة وعلومرئیس فرع االلعاب الفردیة
الریاضة

5/2019-10/202
1

المالحظاتالفترة من – الىالجھة ( الجامعة / الكلیة / المعھد )ت
جامعة دیالى/ كلیة التربیة البدنیة1

وعلوم الریاضة
االنحد-2008

الجامعات او المعاھد التي قام بالتدریس فیھا

المقررات الدراسیة التي قام بتدریسھا

السنة الدراسیةالمادةالقسمالكلیةالجامعةت
كلیة التربیة البدنیةدیالى1

وعلوم الریاضة
العلوم
النظریة

االنحد-2008طرائق تدریس

كلیة التربیة البدنیةدیالى2
وعلوم الریاضة

الدراسات
العلیا

قاعدة كتابة الرسائل
واالطاریح وبرنامج

االستالل

2018-2021

كلیة التربیة البدنیةدیالى3
وعلوم الریاضة

الدراسات
العلیا

2021-2018تكنولوجیا التعلیم

كلیة التربیةدیالى
االساسیة – قسم
التربیة البدنیة
وعلوم الریاضة

الدراسات
العلیا

2021-2019تكنولوجیا التعلیم

المقررات الدراسیة التي قام بتطویرھا او ساھم في تطویرھا

السنة الدراسیةالمادةالقسمالكلیةالجامعةت



وعلوم الریاضة - جامعة دیالىالسیرة الذاتیة – كلیة التربیة البدنیة

كلیة التربیةدیالى
البدنیة وعلوم
الریاضة

العلوم
النظریة

طرائق تدریس

كلیة التربیةدیالى
البدنیة وعلوم
الریاضة

الدراسات
العلیا

تكنولوجیا
التعلیم

االشراف على الرسائل واإلطریح

السنة الدراسیةالقسمالكلیةالجامعةت
التربیة البدنیةدیالى

وعلوم الریاضة
2019الدراسات العلیا

التربیة البدنیةدیالى
وعلوم الریاضة

2020الدراسات العلیا

المؤتمرات والندوات العلمیة والورش التي شارك فیھا

العنوان
نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت

السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

-
العنوان

نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

-
العنوان

نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

-
العنوان

نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

-
العنوان
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نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت
السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

-

العنوان
نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت

السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

-

العنوان
نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت

السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

-

العنوان
نوع المشاركةالقسممكان االنعقادت

السنة الدراسیة( بحث  –  حضور )

-

الدورات التي شارك بھا او التي اقامھا

دورة انترنیت مبتدأ ومتقدمعنوان الدورةت
1

2002/السنةوزارة النقل والمواصالتمكان االنعقاد
دورة حاسوبعنوان الدورةت
2

2005/السنةجامعة دیالىمكان االنعقاد
دورة تحكیمیة بكرة الیدعنوان الدورةت
3

2006/السنةنادي دیالىمكان االنعقاد

دورة لغة انكلیزیة متوسط ومتقدمعنوان الدورةت
4

2008/السنةمكان االنعقاد
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دورة السباحة االولمبیةعنوان الدورةت
5

2009/السنةمسبح الشعب الدوليمكان االنعقاد

المشروعات البحثیة في مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع او تطویر التعلیم

السنةمحل النشرعنوان البحثت

impact(ومجالتالعالمیةالمجالت factors(فیھابالنشرقامالتي

اسم المجلةت

عنوان البحث

السنة /العدد الذي نشر فیھ /الدولة /

اسم المجلةت

عنوان البحث

السنة /العدد الذي نشر فیھ /الدولة /

اسم المجلةت

عنوان البحث
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السنة /العدد الذي نشر فیھ /الدولة /

اسم المجلةت

عنوان البحث

السنة /العدد الذي نشر فیھ /الدولة /

عضویة الھیئات العلمیة والمحلیة والدولیة

اسم الھیئةت

محلي         دولیة
السنةمازال عضواً / انتھاء العضویةتاریخ االنتساب

ابداعات او نشاطات حصل فیھا على ( جوائز / شھادات تقدیریة / كتب شكر)

ت
نوع االبداع  او النشاط

كتاب شكر وتقدیر

كتاب شكر وتقدیرعنوان النشاط او االبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

2012كلیة التربیة الریاضیة/جامعة دیالى/                /

ت
نوع االبداع  او النشاط

كتاب شكر وتقدیر

كتاب شكر وتقدیرعنوان النشاط او االبداع
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ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

2013كلیة التربیة الریاضیة/جامعة دیالى/                /

ت
نوع االبداع  او النشاط

مشروع االشعار االلكتروني

مشروع االشعار االلكترونيعنوان النشاط او االبداع

ما حصل علیھ
(جائزة / شھادة تقدیریة / كتاب شكر )

السنةالجھة المانحة

/                /

التألیف والترجمة

عنوان الكتابت
اسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعاتسنة النشر/

عنوان الكتابت
اسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعاتسنة النشر/

عنوان الكتابت
اسم دار النشر

منھجي         – غیر منھجي/عدد الطبعاتسنة النشر/

اللغات التي یجیدھا
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االم)(اللغةالعربیة.1

كتابة).-قراءة-(تحدثاالنكلیزیة.2

3.

مساھمات في خدمة المجتمع

1.

2.

3.

نشاطات اخرى

1.

2.

3.


