
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسٌن فاٌك عزٌز حسٌن الوزان

 .فً جامعة واسط لفترة معٌنة  محاضر خارجً-
 فً كلٌة الكوت الجامعة . تدرٌسً-

 بكلورٌوس جامعة واسط / كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة-
 ماجستٌر تربٌة رٌاضٌة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات / جامعة االسكندرٌة -
 دكتوراه / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات / جامعة االسكندرٌة-

 السالمة المهنٌة-
 االسعافات االولٌة -
  2019  دورة تدرٌبة لكرة السلة-
 2010دورة تدرٌبة لكرة المدم الشاطئٌة مدرب درجة ثانٌة -
 دورة فً االصابات الرٌاضٌة من االكادٌمٌة الدولٌة لعلوم الرٌاضة-
 لٌن من االكادٌمٌة الدولٌة لعلوم الرٌاضةدورة فً التد-
 دورة فً العالج الطبٌعً من االكادٌمٌة الدولٌة لعلوم الرٌاضة-

 والمتغٌر فً تعلم مهارتً االخماد والتهدٌف بكرة المدم .تأثٌر اسلوبً التدرٌب بالتمرٌن الثابت -
 استخدام تمنٌة الباركود فً تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة-
 لدى الٌد بكرة الهجومٌة المهارات بعض فً االتجاهات متعدد االتصال لنمط وفما   الفعال التعلٌم تأثٌر-

 الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة لسم طلبة
 شباب لدى البصرٌة المتغٌرات وبعض الرٌشة كرة فً الرمً مهارة تعلم على البصري التدرٌب أثر-

 . الرٌاضً الكوت نادي

 07713644375رلم الهاتف: 

 hussiensports@gmail.comالبرٌد: 

 28/5/1991 :تارٌخ التولد

 الحالة االجتماعٌة : متزوج

 واسط / الكوتالسكن : 

 ًعرالالجنسٌة / 

 اللغة االم : العربٌة 

 العراق / واسط

 مدربة كرة لدم

 مدرب كرة ٌد

 مدرب كرة سلة 

 مدرب كرة شاطئٌة

 فً كلٌة الكوت الجامعة تدرٌسً

 العربٌةا

 الجنس : ذكر
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Hussien faeeq azeez hussien alwazan 

 
- muhadarat kharijiat fi jamieat wasit alsayarati. 

 - tadrisiat fi kuliyat alkut aljamieati. 

bikulurius jamieat wasit / kuliyat altarbiat waeulum alriyada 

- majistir tarbiat riadiat / kuliyat altarbiat alriyadiat lilbanat / jamieat 

aliaskandaria 

- dukturah / kuliyat altarbiat alriyadiat lilbanat / jamieat 

aliaskandaria 
 

- alsalamat almihnia 

- alaiseafat alawilia 

- dawrat tadribat likurat alqadam 2019 

- dawrat tadribat alqadam alshaatiiyat mudarib darajatan 

thaniatan 2010 

- dawrat fi alasabat alriyadiat min alakadimiat aldawliat lieulum 

 
- tathir aslubiun altadrib bialtamrin althaabit walmutaghayir fi 
taealum maharatay alaikhmad waltahdif bikurat alqadami. 

 - astikhdam tiqniat albarkud fi tadris altarbiat alriyadia 

 - tathir altaelimat albarmajiat fi aleamal mutaeadid almulahaqat fi 
baed almaharat alhandasia 

 - 'athar altadrib albasariu ealaa taealum maharat alramy fi kurat 
alriyshat wabaed almutaghayirat alsinaeiat alati sanaeatha shabab 
nadi alkut alriyadi. 

mudarabat kurat qadam 

mudarib kurat yad 

mudarib kurat sala 

mudarib kurat shatiiya 

tadrisiun fi kuliyat alkut aljamiea 
 

 alearabia 

07713644375 

hussiensports@gmail.com 

Sex: man 

Birthday:28/5/1991 

Social status:marrid 

Residence: alkut 

Nationality:iraq 

Language:  alearabia 
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