
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرار عبد هللا محسن الدهش 

 محاضر في جامعة واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -
 محاضر في االكاديمية الدولية للعلوم التطبيقية  -
 عضو منظمة التنمية واإلغاثة للبنى التحتية خارج العراق  -
 الجامعة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  تدريسي في كلية الكوت -

 بكلوريوس تربية رياضية جامعة واسط 

 ماجستير تربية رياضية جامعة اإلسكندرية 

 دكتوراه تربية رياضية جامعة اإلسكندرية 

 تأهيل حركي  أخصائي -
 رياضية  إصابات أخصائي -
 تغذية  أخصائي -
 عالج طبيعي  أخصائيمساعد  -
  أولية إسعافات أخصائي -
 دورة السالمة المهنية  -

 

 

 االستشفاء بالماء بعد الجهد وتأثيره في بعض المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية لدى العبي كرة القدم  -
برنامج تأهيلي داخل الوسط المائي وبعض الوسائل العالجية للحد من االم اسفل الظهر لالعبي كمال  -

 االجسام 
 تمرينات مقترحة لتطوير القدرات الهوائية لمرضى السكر  -

 97797879779/ رقم الهاتف

االلكترونيالبريد
karrar.abdullah@alkutcollege.ed

u.iq ذكر  الجنس / 

 7/1/1991/ تاريخ التولد

 / أعزب  الحالة االجتماعية

 / واسط / الكوت / العزة  السكن

 / عراقي  الجنسية

 / العربية  اللغة االم

 واسط / الكوت 

 العب كرة الطائرة  -
 العب كرة القدم  -
 السباحة  -

 العربية 

 



 

Karrar Abdullah mohsin Al- Dahsin 

Lecturer at Wasit University, College of Physical Education and Sports Sciences 

Lecturer at the International Academy of Applied Sciences 

- Member of the Organization for Development and Relief for Infrastructure 

outside Iraq 

Teaching at Al-Kut University College, Department of Physical Education 

and Sports Sciences 
 
Bachelor of Physical Education, University of Wasit 

Master's degree in physical education, Alexandria University 

PhD in physical education Alexandria University 

 

 

'akhisaayiyun tahil harakiun 

'akhisaayiy 'iisabat riadia 

'akhisaayiy taghdhia 

musaeid 'akhisaayiyun eilaj tabieiun 

'akhisaayiy 'iiseafat 'awalia 

 

- alaistishfa' bialma' baed aljuhd watathiruh fi baed almutaghayirat alfusyulujiat 

walbiukimyayiyat ladaa laeibi kurat alqadam 

- barnamaj tahiliun dakhil alwasat almayiyi wabaed alwasayil aleilajiat lilhadi min 

alam asfal alzuhr lilaeibi kamal alajisam 

- tamirinat muqtarahat litatwir alqudurat alhawayiyat limardaa alsukar 

 

- volleyball player 

- Footballer 

- swimming 
 

Arabic  

Phone No.07732879779 

Emailkarrar.abdullah@alkutcolle
ge.edu.iq 

Sex/male 
 Birthday/ 2/1/1991 

Social status/Unmarried 
 Residence/ wasit  

Nationality/ Iraq  

Language/ arabic 


