السيرة الذاتية
االسم :ازهر حنظل فرحان آل مهلهل الخاقاني
محل وتاريخ الوالدة :ذي قار  /سوق الشيوخ 0891/
الحالة الزوجية :متزوج
الديانة :مسلم
مدة الخدمة في وزارة التعليم العالي  01:سنة
الدرجة الوظيفية  :الخامسة
الشهادة  /الماجستير
اللقب العلمي :مدرس مساعد
الجهة المانحة للشهادة :جامعة البصرة  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
التخصص العام :التربية البدنية وعلوم الرياضة
التخصص الدقيق :األدارة والتنظيم /سباحة
مكان العمل الحالي  :كلية التربية األساسية
المنصب  -0 :مقرر قسم معلم الصفوف األولى
 -2رئيس قسم معلم الصفوف األولى

الهاتف النقال19922422181 :
البريد األلكتروني alkhykany1@gmail.com
عنوان السكن :العراق  -ذي قار  -سوق الشيوخ
أوال  :المؤهالت العلمية:
 - 0حاصل على شهادة البكلوريوس من جامعة البصرة  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة2112
 - 2حاصل على شهادة الماجستير من جامعة البصرة 2104
 - 1حاصل على شهادة ic3

ثانيا:المواد الدراسية التي قام بتدريسها:
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 العاب القوى للمراحل الدراسية األولى كرة القدم للمراحل الدراسية األولى السباحة للمراحل الدراسية األولى المبارزة للمراحل الدراسية الثالثة رسوم األطفال للمراحل الدراسية الثانية رياضة المعاقين للمراحل الدراسية األولى التربية الرياضية للمراحل الدراسية األولى التاريخ الحديث للمراحل الدراسية األولى -سيكولوجية اللعب للمراحل الدراسية الثانية

ثالثا :النشاط العلمي
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 االشراف على العديد من بحوث التخرج لطلبة الدراسة األولية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعةالبصرة
 مناقشة العديد من بحوث التخرج لطلبة الدراسات األولية في كلية التربية البدنية ةعلوم الرياضة /جامعة البصرة عضو في لجنة اختبارات الطلبة المتقدمين للدراسة األولية في الدراستين الصباحية والمسائية في كلية التربيةالبدنية وعلوم الرياضة /جامعة البصرة
 عضو في لجنة األمتحانات النهائية لطلبة فرع العلوم التطبيقية/كلية التربة البدنية وعلوم الرياضة/جامعة البصرة -عضو في لجنة األمتحانات النهائية لطلبة قسم معلم الصفوف األولى /كلية التربية األساسيية/جامعة ذي -قار

رابعا:البحوث العلمية:
 - 0رسالة ماجستير بعنوان(دراسة تحليلية لواقع التوجيه لمدربي السباحة من وجهة نظر السباحين المتقدمين في
المنطقتين الوسطى والجنوبية.
البحوث المنشورة
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 قياس التوجيه من خالل القيادة من وجهة نظر السباحين واقع دارة وتنظيم النشاطات الطالبية ودورها في العملية التربوية من وجهة نظر العاملين في قسم وشعبالنشاطات الطالبية في جامعة ذي قار
 دراسة واقع المخيمات الكشفية في مدينة الناصرية من وجهة نظر المدرسين قياس الوظيفي وعالقته بمستوى اداء العاملين في اقسام وشعب النشاطات الطالبية في جامعات في محافظة ذيقار.

خامسا :األنشطة الرياضية
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 العب منتخب المبارزة جامعة البصرة سابقا. تاسيس لجنة المبارزة قي محافظة ذي-قار قيادة العبي اندية النصر والفرات والناصرية وسوق الشيوخ واالشتراك في مسابقات االندية الجنوبية فيالبصرة
 تنظيم األنشطة الرياضية في كلية التربية األساسية  /جامعة ذي قار تنظيم حفالت التخرج لطلبة جامعة البصرة -خامسا :حاصل على العديد كتب الشكر والتقدير من معالي رئيس جامعة ذي -قار  ,وعمداء الكليات.

سابعا :الدورات التي شارك بها
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 المشاركة في الدورة الوظيفية العامة لواجبات الموظف المشاركة في دورة التقنيات في نجاح المنهج الدراسي المشاركة في دورة الطرائق التأهيلية للتدريسسين المشاركة في دورة طرائق التدريس للترقيات العلمية المشاركة في الدورة التأهيلية للحصول على الشارة الخشبية المشاركة في دورة اعداد المدربين في التنمية البشرية tot -المكشاركة في العديد من الدورات المقامة في كلية التربية األساسية جامعة ذي _ قار

