غزوان انهير المي خفيف المريشي

 -١العب المنتخب الوطنً العرالً بالمالكمة وحاصل على الوسام الذهبً لبطولة العرب فً االردن ٢٠١٥
 -٢حاصل على لمب بطولة العراق المركز االول ومتوج بالمٌدالٌة الذهبٌة
 -٣حاصل على الماب عدة فً لعبة المالكمة ولكافة الفئات فتٌان -ناشئٌن  -شباب  -متمدمٌن

07725059643

ghazwan.anheer@alkutcollege.edu.iq
ذكر
1991-3-17
متزوج
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 -٤مثلت عدة اندٌة عرٌمة مثل نادي الشرطة ونادي المٌناء ونادي المٌثاق ونادي الكوت ونادي السماوة .....
-5
-6
-7
-8

مدرب منتدى شباب الزهراء النموذجً بالمالكمة
محاضر خارجً فً جامعة واسط  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ولمدة ست سنوات متتالٌة .
محاضر سابك لدى مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط .
مدٌر النشاطات الطالبٌة لسنتٌن فً كلٌة الكوت الجامعة .

 -١بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة من جامعة واسط بترتٌب االول على الدفعة معدل ٨٠.٦٦٨
 -٢ماجستٌر تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة من جامعة المادسٌة فً العراق بترتٌب االول على الدفعة بمعدل ٨٣.٥٠٠
 -٣دكتوراه تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة من جامعة المادسٌة  -العراق
 -4تدرٌسً فً كلٌة الكوت الجامعة

العربية

واسط  /العراق

 -1حاصل على شهادة تدرٌبٌة فً كرة السلة

تدريسي في كلية الكوت الجامعة
مدرب حالي بالمالكمة
العب سابك في المالكمة

العربية

تبثير منهج تذريبي مقترح في تطىير بعض القذرات الحركية واداء اللكمبت
المستقيمة لمالكمي انذية محبفظة واسط الشببة للفئة الخفيفة

Ghazwan Anheer Lamy Khafif AlQuraishi

1- The Iraqi national boxing team player and holder of the golden medal for the Arab Championship in Jordan 2015
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2- He won the Iraq Championship first place and won the gold medal
3- He holds several titles in the game of boxing and for all categories, boys - juniors - youth - advanced

ghazwan.anheer@alkutcollege.edu.iq
4- She represented several prestigious clubs such as Police Club, Al Mina Club, Al Mithaq Club, Al Kut Club and Al Samawa Club.....
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5- Al-Zahra Youth Forum model boxing coach
6- External lecturer at Wasit University / College of Physical Education and Sports Sciences for six consecutive years.
7- A former lecturer at the Wasit Youth and Sports Directorate.
8- Director of Student Activities for two years at Al-Kut University College.
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1- Bachelor’s degree in Physical Education from Wasit University, ranked first in the
class, with an average of 80.668
2- Master’s degree in physical education and sports sciences from the University of AlQadisiyah in Iraq, ranked first in the class, with a rate of 83,500
3- PhD in physical education and sports sciences from Al-Qadisiyah University - Iraq
4- I am a teacher at Al-Kut University College

Instructor at Al-Kut University College
Current boxing coach
Former boxing player

1- He holds a basketball coaching
certificate
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The effect of a proposed training
curriculum on developing some motor
abilities and performing straight
punches for the light category boxers of
Wasit Governorate youth clubs.

