حيدر عبد الكاظم خضير نصيف العادلي

-1محاضر خارجي في جامعة واسط عام 2018
07808756823

 -2تدريسي في كلية الكوت الجامعة من عام 2019

Haider.kut@alkutcolle
ذكر
1988/10/6
متزوج
كوت  14تموز
عراقي
العربية

العراق  -واسط

 بكالوريوس تربية رياضية – جامعة واسط عام 2011-2010 ماجستير تربية رياضية – قسم مناهج وطرق تدريس التربيةالرياضية – جامعة اإلسكندرية – جمهورية مصر عام 2016
 دكتوراه تربية رياضية  -قسم مناهج وطرق تدريس التربيةالرياضية – جامعة اإلسكندرية – جمهورية مصر عام 2018

دورة تطوير مدرب اللياقة البدنية
دورة تطوير اإلصابات الرياضية
دورة تطوير التاهيل والعالج الطبيعي

النص هنا

-1تأثير اسلوبي التدريب بالتمرين الثابت والمتغير في تعلم مهارتي االخماد
والتهديف بكرة
العربية

-2استخدام تقنية الباركود في تدريس التربية الرياضية
 -3تأثير التعليم الفعال وفقا لنمط االتصال متعدد االتجاهات في بعض
المهارات الهجومية بكرة اليد لدى طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
 -4تأثير تدريبات الرؤية البصرية على تعلم مهارة اإلرسال فى الريشة
الطائرة وبعض المتغيرات البصرية لدى ناشئين نادى الكوت

Haider Abdul-Kadhim Khudair Nassif Al-Adly

07808756823

1- External lecturer at Wasit University in 2018

Haider.kut@alkutcolle

2- Teaching at Al-Kut University College from 2019

Male
1988/10/6
Married

: Kut / July 14
iraqi

- BA in Physical Education - Wasit University 2010-2011

Arabia

- Master of Physical Education - Department of Curricula and Teaching
Methods of Physical Education - University of Alexandria - Republic of
Egypt in 2016

Iraq - Wasit

- Ph.D. in Physical Education - Department of Curricula and Teaching
Methods of Physical Education - Alexandria University - Republic of Egypt

Fitness trainer development course
Sports Injury Development Course
Rehabilitation and Physiotherapy Development Course

Arabia

1- The effect of the two training methods with fixed and
variable exercise in learning the skills of suppression and
scoring with a ball
2- The use of barcode technology in teaching physical
education
3- the impact of visual vision training on learning the throwing
skill in the badminton and some visual variables among the
youth of al-kut sports club
4- the effect of effective teaching according to the multi-directional communication pattern on some offensive

