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ماصتةر

تويذيهةوةكاى
تطبيق مهارات الدفاع الفردي ضد املهاجم احلائز على الكرة وعالقته باهلجوم السريع لنادي اربيل بكرة اليد

دكتؤرا

االختبارات (البدىٔ٘  -املَارٓ٘) املصنن٘ ّاملكيي٘ ّعالقتَا باهلجْو الفردٖ خالل امليافس٘ لالعيب كرٗ الٔد
يف إقلٔه كْردستاٌ

تويَذيهةوة بالًوكزاوةكاى-:
 – 1تصنٔه ّبياء اختبارات لكٔاس الصفات البدىٔ٘ لالعيب كرٗ الٔد الشباب .
ّ – 2ضع درجات ّمستْٓات معٔارٓ٘ لبعض املَارات االساسٔ٘ بكرٗ الٔد لطلب٘ املرحل٘ الجاىٔ٘ يف كلٔ٘ الرتبٔ٘ الرٓاضٔ٘ .
 – 3تصنٔه ّبياء اختبارات لبعض الكدرات البدىٔ٘ اخلاص٘ لألطراف السفل ٙلالعيب الشباب بكرٗ الٔد يف حمافظ٘ اربٔل
ّ - 4ضع درجات ّمستْٓات معٔارٓ٘ الختبارات الكدرات البدىٔ٘ للطالب املتكدمني يف كلٔ٘ الرتبٔ٘ الرٓاضٔ٘ جامع٘ صالح الدًٓ –
اربٔل .
 - 5اجياد درجات ّمستْٓات معٔارٓ٘ الختبارات اللٔاق٘ البدىٔ٘ لكبْل الطالبات يف كلٔ٘ الرتبٔ٘ الرٓاضٔ٘ .
 – 6ىسب٘ مساٍن٘ الكدرات التْافكٔ٘ بأداء مَارٗ االرسال لالعيب التيس .
كوردي – عزبي
سماى سانى
كوردى

سماني دايك

عةرةبى

باش
ضاالكى ئةكادميي:

 ليَجزصزاوى يةكةى وةرسعى لة كؤليَذى ثةروةردة وةكو راييَهةرى وةرسعى لة صالَى 1997تاوةكو .2005 وانة ووتهةوة لةكؤليَذى ثةروةردةى جةصتةيى و سانضتة وةرسعيةكاى سانكؤى صةالحةديو تاوةك ئيضتا بة بةردةوامي . بةعداريكزدمن وةكو ياريشاني تؤثي دةصت لة تيجي سانكؤي صةالحةديني – يةوليَز لة 2991 - 2991 ياريشاني يانةي وةرسعي بزايةتي لة تؤثي دةصت لة 2992 - 2991 ياريشاني يانةي وةرسعي يةلري لة تؤثي دةصت لة 1001 – 2992 صةرثةرعتيارى تويَذيهةوةى قوتابيانى قؤناغى ضوارةم لة صالَى  2005تاوةكو ئيَضتا. صةرثةرعتيارى تويَذيهةوةى قوتابيانى ماصتةر لة صالَى  ( 2018ىسب٘ مساٍن٘ أٍه الكدرات التْافكٔ٘ يف دق٘ أداء بعض املَاراتاألساسٔ٘ لالعبـٕ التيس املتكدمني )
 تاوتؤكزدني نامةي ماصتةر  ( 1021تاثري استدداو اسرتاتٔجٔ٘ املْاجَ٘ ( إكشف اّراقك ) يف تعله مَارتٕ دق٘ التصْٓب ّاخلداعّاالجتاِ بكرٗ الٔد ّاالحتفاظ بُ )
 وانة وتهةوةي وانةي ثيَوانةو يةلضةنطاندى بؤ قوتابياني ماصتةر لة 1029 وانة وتهةوةي كارةماييةكاني تؤثي دةصت بؤ قؤناغي دووةم وانة وتهةوةي ياصاكاني تؤثي دةصت بؤ قؤناغي صيَيةم وانة وتهةوةي كاراماييةكاني ثالني بةرطزي و ييَزعربدني تؤثي دةصت بؤ قؤناغي ضوارةم -وانة وتهةوةي ثيَوانةو يةلَضةنطاندى بؤ قؤناغي صيَيةم .

ثؤصتةكاى كارطرييةكاى وةرسعيةكاى
 بةرثزصي يةكةي وةرسعي كؤليذي ثةروةردة لةصالَى 2005 - 1997 ئةندام لة ليَذنةي بةرسكزدنةوةي ثمةي سانضيت كؤليذ 1011 - 1029كؤنفزاظ
 بةعداريي لةكؤنفزانضي سانضيت عةعةم وة( جيًاني دووةم ) لة كؤليذي ثةروةردةي بهيات لة سانكؤي موصن صالَي 2013 بةعداريي لةكؤنفزانضي سانضيت جيًاني دووةم لة كؤليذي ثةروةردةي وةرسعي سانكؤي صميَماني صالَي 2018 بةعداريي لةكؤنفزانضي سانضيت نيَودةولَةتي يةكةم لة كؤليذي ثةروةردةي جةصتةيي و سانضتة وةرسعييةكاى – سانكؤيصةالحةديو – يةوليَز 1029
 بةعداريي لةكؤنفزانضي سانضيت جيًاني دووةم لة كؤليذي ثةروةردةي بهيات  -سانكؤي صةالحةديو – يةوليَز 1010عارةسايى:
 عارةسايى بوارى كؤمجيوتةر لة بةرنامةكانى (مايكزؤصؤفت اوفيط) راييَهةري تؤثي دةصت -ناوبذيواني تؤثي دةصت

