
  cv)ذاتية )الالسرية  
 المعلومات الشخصية 

 االسم : ذوالفقار علي عبد الحسين موسى الخطيب  -

  2الغربي  –السكن : السماوة  -

 الشهادة : دكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة -

 كرة يد  – : الطب الرياضي الدقيق التخصص -

  متزوجالحالة االجتماعية :  -

  : الشهادات التدريبية 

- D)   كرة قدم ( اولية 

-  C) ) كرة قدم  اسيوية  

- B)   كرة قدم ( اسيوية 

  التحكيميةالشهادات  : 

 كرة قدم )ثالثة( شهادة تحكيم 

 اولى( -ثانية-شهادات تحكيم كرة يد )ثالثة 

  شهادة مشاركة في دورة صقل الحكام العرب من االتحاد العربي لكرة اليد 

  شهادة مشاركة في دورة صقل الحكام العراقيين من االتحاد االسيوي لكرة اليد 

  العمل الفني 

  2009مدرب للفئات العمرية والمتقدمين بكرة القدم وخماسي كرة الصاالت منذ عام م.مدرب 

 .  2020وحتى عام 

 العراقي  االندية التي اشرف على تدريبها )السلمان ، اوروك( خالل مشاركتيهما في الدوري

 للصاالت  الممتاز بخماسي كرة القدم

 االنجازات التدريبية 

   (  2009)ناشئين نادي السلمان / المركز الثاني على المحافظة عام 

  ( 2015)شباب نادي السلمان/ المركز الثاني على المحافظة عام 

   

 الحالي  العمل االداري   

 المدير الفني التحاد كرة القدم فرع المثنى  -

 ية في محافظة المثنى الذاتية في ممثلية اللجنة االولمبية الوطنية العراقومدير االدارة  -

 مها مديرية شباب ورياضة المثنى التحكيمية والتدريبية( التي تقيمحاضر في دورات كرة القدم) -

 محاضر معتمد في جمعية الفرق الشعبية في محافظة المثنى .  -

 رئيس اللجنة العلمية في جمعية الفرق الشعبية في محافظة المثنى .  -
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Personal information / 

- Name : Dhulfiqar Ali Abd Al-Hussein Mussa Al-Khateeb  

- Residence : Samawah – 2
nd

 Algharby  

- Certificate : PHD in physical education and sport sciences / Almuthanna university 

- Specialization  : sporting medicine  

- Marital status : married  

 

Training certificates  

- Football primary (D) 

- Asian football ( C)  

- Asian football (B)  

 

 Refereeing certificates 

- Football refereeing certificate ( third) 

- Handball refereeing certificates ( third-second- first)  

- Participation certificate in the course of developing the Arab referees that is held by 

the Arabian association of handball 

-  Participation certificate in the course of developing the Iraqi referees that is held by the 

Asian association of handball   

 

Other certificates  

Participation certificate from the international technological academy of sport sciences in 

Sweden ( sporting medicine ) in the course that is held at Al-Basrah university in 2017. 

 

Administrative job 

- Technical manager of football association /Al-muthanna branch. 

- Manager of the administration in the national Iraqi Olympic committee representation at       

al-muthanna  governorate since 2009 

- Instructor in football courses (refereeing and training ) that is held by al-muthanna sport 

and youth directorate .  

- A certified instructor by the popular team committee in Al-muthanna city. 

- Head of the scientific committee at the popular team committee in Al-muthanna city.  

  


