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 الدكتور عبداهلل حويل                                  

                      Dr. Abdullh Hweel Frhan                       
  

Academic Name Abdullh hweel frhan االكاديمياسم  عبداهلل حويل  فرحان 
Degree   PhD training sporting. الشهادة  كتوراه تربيه رياضيهد 
Academic Title Lecturer اللقب العلمي مدرس 
Academic Position Head of Sport Education Unit.  المنصب التربيه الرياضيهمسؤول وحدة 
Date of Birth 12-05-1967. 21-5-2176 تاريخ الميالد 

E-mail Adbullh33@gmail.com  البريد االليكتروني 

Education 

 1992 - Bachelor degree in training sport, Basra University, Iraq. 
 2007 - Master of Science degree in training sporting, 

university of Qadasiya, Iraq. 
   the effect of the play training with different  areas to 
develops some of special physical items and  the skillful 
performance for the youth players in Euphrates football youth the 
age of (19) years 
  The impact of training and directed play in the development 

of some of the unconditional basic skills of soccer-  Under the 
age of (17) years> 
 2010 – Doctor of philosophy in training sporting, university 

of Qadasiya, Iraq. 

 2991-  الجامعة  التربيه الرياضيهشهادة البكالوريوس في /
 / العراق. البصره

 1220-  القادسيه/جامعة  التربيه الرياضيهشهادة الماجستير  /
 العراق.

  " تاثير مناهج تدريبيه بحجوم عنوان البحث لنيل شهادة الماجستير
مختلفه في تطوير بعض المتغيرات الفيسولوجيه والبدنيه المهاريه 

 القدم.بكرة 

 1222 العراق القادسيه/جامعة  دكتوراه في التربيه الرياضيه / . 

  في  مختلفه تاثير تدريبيات اللعب بمساحات"  االطروحهعنوان
لالعبين الفرات  المهاريبعض في القدرات البدنيه الخاصه و  تطوير
 بكرة القدم. االوسط

 لمؤهالت العلميةا

Languages Arabic Native   يةـــــــــالعرب اللغة االم  اللغات 
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English Good  االنجليزية جيد 

Training and 
Workshops 

 ICDL for Computers.  
 Teaching Methods. 
 Solid Work Program. 

  تقنيات الحاسوبدورة في. 

 في طرائق التدريس دورة. 

 ورة في برنامج دsolid work 

 الدورات والتدريب

Teaching 
 Training physical sporting 
 

  يب رياضيتدر  . 

 )المهام التدريسية علم الحركه )تعلم حركي ، طرائق تدريس 

                                                                                                         Work Experience and Publicationsوالبحوث يةــرات العملـــــالخب

 2 .يهمشرف ومدرب على االلعاب الفرديه والفرقيه في مديريه التربيه الرياض 
 1 "1222 لمشروط في تطوير المهارات االساسية بكرة القدم لالعبين الناشئينتاثير تدريبات اللعب الموجه وا"بحث  
 3 "1222 .تاثير تدريبات السرعه المقرونه بالرشاقه لتطوير سرعة االداء الحركي للرجلين لالعبي كرة القدم الشباب"بحث  
 4 مجلة كلية التربية الرياضيه جامعة القادسيةالعروض التقديمية في تقييم البحوث و  
 5 . 12222-1229-1222في بطوالت الجامعات العراقيه للسنوات المركز االول  

 7 محاضر وخبير في االتحاد العراقي االمركزي لكرة القدم 

 6 مدرب دولي معتمد في االتحاد العراقي المركزي بكرة القدم 

 8 .االتحاد العراقي المركزي بكرة القدم  لجنة اكتشاف المواهب الرياضية بكرة القدمعضوًا  في  
 1 .2992ينالعراقي المدربينعضوًا في نقابة  
 21 مدرب في الدرجه االولى لنادي الديوانيه 

 
 


