Curriculum / السٌرة الذاتٌة
Personal Information
Name : Randy Matti Afram
Date of Birth : 8 / 2 /1986
Address : Erbil / Ankawa / Mart Shmoni
Marital Status : Married
Mobile : 42540560520 - 42544000444
E –mail: randy.afram@su.edu.krd
E –mail : randymatti7@gmail.com
Education
Name of University : Salahaddin University / Erbil

College : Physical Education And Sports Sciences
Bachelor’s Degree : (0202) very good grade
Master Degree : ( 2015 )Excellent grade
Specialization : Science Training in Volleyball
Professional Experience
Teacher in the College of Physical Education and Sports
Sciences from 2011
Volleyball Coach at AKad Ankawa Sports Club for teams
Supervisor and Coach of Akad Ankawa Summer sport
School to ages ( 6 – 16 ) yesr from 2015
Team coach of physical education and sports science in
volleyball 2015 – 2016 - 2017
Team coach of Salahuddin University in volleyball 2013
Member of the Organizing Committee of the Iraqi
Universities Championship
Member of Organizing Committee Graduation Party
Students Salahuddin University
Member of the Physical Tests Committee to accept
students at the Physical Education College
Supervision of students' research to get a bachelor's
degree 2017 - 2018
Supervising the students' period of application in schools

البٌانات الشخصٌة
 راندي متً افرام: األسم
6431 /2 / 3 : تأرٌخ المٌالد
ً مارت شمون/  عٌنكاوة/  اربٌل: مكان السكن
 متزوج: حالة األجتماعٌة
42544000444 - 42540560520 : الموباٌل
Facebook : Randy matti
المؤهالت التعلٌمٌة
 اربٌل/  صالح الدٌن: أسم الجامعة
 التربٌة البدنٌة والعلوم الرٌاضة: الكلٌة
 ) بتقدٌر جٌد جدا0202( : شهادة بكالورٌوس
) بتقدٌر امتٌاز0202 ( : شهادة ماجستٌر
 الكرة الطائرة/  علم التدرٌب: اختصاص
الخبرات الوظٌفٌة
أستاذ جامعً فً الكلٌة التربٌة البدنٌة والعلوم الرٌاضة منذ
. 0200
مدرب الكرة الطائرة فً نادي اكاد عنكاوة الرٌاضً لفرق
) ( ناشئات – شابات – متقدمات
مشرف ومدرب مدرسة اكاد عنكاوة لأللعاب الرٌاضٌة
0202 ) سنة منذ06 – 6( الصٌفٌة لألعمار
مدرب منتخب الكلٌة التربٌة البدنٌة والعلوم الرٌاضة بالكرة
0202 - 0206- 0202 الطائرة
0202 عضو لجنة تطوٌرٌة فً الكرة الطائرة العراقٌة
0202 مدرب منتخب جامعة صالح الدٌن – اربٌل
0202 عضو لجنة تنظٌم بطولة الجامعات العراقٌة
عضو لجنة تنظٌم حفلة التخرج الطالب جامعة صالح الدٌن
) 0202 – 0202 – 0202 – 0202 ( – اربٌل
عضو لجنة اختبارات البدنٌة لقبول الطلبة فً الكلٌة التربٌة
)0206 – 0202 ( البدنٌة والعلوم الرٌاضٌة
0202 اشراف على البحث الطالب لنٌل شهادة بكالورٌوس
0202 اشراف على الطالب فترة التطبٌق فً المدارس منذ

Coach of Ankawa Youth Center in volleyball 2013
Former volleyball player at Akad Ankawa Sports Club

Skills
Mother language : Excellent
Kurdish language : Very good
Arabic language : Very good
English language : Normal
Computer : Good
Training Session
Name of seeion : Teaching Methods and
Research Methodology
Session place : Salahaddin University – Erbil /
Institute of Academic Development
Session period : 6 month
General grade : 88.2 very good
Name of Seeion : Computer Traning (ICDL
course)
Session place : Salahaddin University – Erbil
Session period : from 2th April to 13th May
2013
Name of seeion : English proficiency course
Session place : Salahaddin University – Erbil /
language center
Session period : from 9th June to 23rd July
2013
General grade : 14 AVERAGE
Name of seeion : Arab Women Volleyball
Tournament
Session place : UAE - SHARJAH
Session period : from 2th to 12rd Feb 2012
General grade : Fifth in Tournament

0202 مدرب مركز شباب عنكاوة فی الكرة الطائرة سنة
ًٌالعب الكرة الطائرة سابق فً نادي اكاد عنكاوا الرٌاض

المهــــــــــارات
 ممتاز: ) اللغة األم ( السرٌانٌة
 جٌد جدا: اللغة الكردٌة
 جٌد جدا: اللغة العربٌة
 متوسط: اللغة االنكلٌزٌة
 جٌد: الكومبٌوتر
الدورات العلمٌة
ً طرق التدرٌس ومناهج البحث العلم: اسم الدورة
 اربٌل-  جامعة صالح الدٌن: مكان الدورة
ًمعهد التطوٌر األكادٌم
 اشهر1 : مدة الدورة
 جٌد جدا3382 : التقدٌر
 دورة التدرٌب الكومبٌوتر: اسم الدورة
ً معهد التطوٌر األكادٌم- جامعة صالح الدٌن: مكان الدورة
2464  اٌار64  ابرٌل الى2  من: مدة الدورة

 دورة أتقان اللغة األنكٌزٌة: اسم الدورة
 اربٌل مرکز اللغات-  جامعة صالح الدٌن: مكان الدورة
2464  ٌولٌو24  ٌونٌو الى4  من: مدة الدورة
 متوسط14 : التقدٌر
 ]دورة األندٌة العربٌة للسٌدات بالكرة الطائرة: اسم الدورة
 الشارقة-  دولة إمارات: مكان الدورة
2462  فبراٌر62  الى2  من: مدة الدورة
 الخامس فً الدورة: التقدٌر

اسم الدورة  :دورة التحكٌم الكرة الطائرة
مكان الدورة  :إتحاد العراقً فً الكرة الطائرة فرع اربٌل
مدة الدورة  :من  60الى  64مارس 2444
التقدٌر  :الثانً
اسم الدورة  :دورة تدرٌبٌة تطوٌرٌة فً الكرة الطائرة
مكان الدورة  :العراق  /اربٌل
مدة الدورة :
التقدٌر  :جٌد جدا
اسم الدورة  :دورة اسعافات اولٌة محترفة
مكان الدورة  :العراق  /اربٌل
مدة الدورة 2464 :
التقدٌر  :جٌد جدا

Name of seeion : Volleyball Arbitration
Course
Session place : The Iraqi Federation in
Volleyball Erbil Branch
Session period : from 14th to 19rd March
2012
General grade : The second

