
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وائل عبدهللا حسين الالمي

 أدمورتيا الحكومية في روسيا االتحاديةمحاضر في جامعة -
 تدريسي في كلية الكوت الجامعة لسم التربية البدنية وعلوم الرياضة -

 المادسيةجامعة  بكلوريوس تربية بدنية وعلوم الرياضة

  المادسيةجامعة  تربية  بدنية وعلوم الرياضةماجستير 

 تربية بدنية وعلوم الرياضة جامعة أدمورتيا الحكومية روسيا االتحاديةدكتوراه 

 طرائك التدرس-
 صالحية اختبار-

 

 

  م .2015بغداد: دار الكتب والوثائك :مبادئ التدريب الرياضي.عبدهللا الالمي, وائل عبدهللا الالمي-
,العدد 24الرمح الخاصة:المجلة الدولية للتاهيل النفسيواالجتماعي,المجلد التوجه المنهجي الختيار تمارين -

 . لندن  2020الرابع , 

انتىجيه انمنهجي الختيبر تمبرين رمي انرمح انخبصخ : انمجهخ وائل عبدهللا الالهي: -

لٌدى ، الوولكت  2020،  04، العدد  24، الوجلد.  انذونيخ نهتأهيم اننفسي واالجتمبعي

 .الوتحدة

تأثير ثعض انمتغيراد انحركيخ وعالقتهب ثمستىي إنجبز رمبح انرمح نذي وائل الالهي: -

 .2020: كازاى ، روسيا  طالة كهيخ انترثيخ انجذنيخ

انمتغيراد  وفق نسجخ مسبهمخأثر انتمرين وائل عبد هللا الالهي ، أكرم حسيي: -

نفئخ انشجبة في انجطىنخ انفنيخ نهنمىرج في رمي انرمح مراحم خالل  انجبيىميكبنكيخ

 ..C157-167 - .2015. هجلت القادسيت لعلوم التربيت الرياضيت انعراقيخ

نذي  رمبح انرمحتأثير ثعض انمتغيراد انحركيخ وعالقتهب ثمستىي إنجبز وائل الالهي : -

 .2020. هؤتور كازاى طالة كهيخ انترثيخ انجذنيخ

وتعذيم إعذاد رمبح انرمح  انحيىي نهمرحمتحهيم انميكبنيكي أثر ثيبنبد انوائل الالهي: -

/ أولوياث استراتيجيت التطوير العلوي والتكٌولوجي لروسيا  نهمنتخت انىطني انعراقي

/  2019فبراير  27الوؤتور العلوي  ,وًجاح استٌساخ اإلهكاًاث الوبتكرة للتعلين العالي

االتحاديت لويساًيت الدولت  وزارة التعلين والعلوم في االتحاد الروسي ، الوؤسست التعليويت

 .P.436-439.2019للتعلين العالي "جاهعت واليت أودهورث" ، 

: ًظريت وهوارست التربيت البدًيت والرياضت وسالهت انتذريت انجبنيستيوائل الالهي: -

 07801523698/ رلم الهاتف

االلكترونيالبريد
waellami@gmail.com.iq 

 / ذكر  الجنس

 30/4/1991/ التولدتاريخ 

 / أعزب  الحالة االجتماعية

  العروبةالديوانية/حي /  السكن

 / عرالي  الجنسية

 / العربية  اللغة االم

 الديوانية/مركز المحافظة

 بطل شباب العراق لفعالية رمي الرمح-
بطل الجامعات العرالية في فعالية رمي -

 الرمح
العب سابك في المنتخب الوطني العرالي -

 للشباب
 نادي الجيش الرياضيالعب سابك في -
 العب سابك في نادي نفط الجنوب-
 العب سابك في نادي الديوانية-
مدرب لنادي زنيت في والية ادمورتيا -

 روسيا االتحادية
 

 العربية 

 االنكليزية

 الروسية
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