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 السيرة األكاديمية :

مي  الجامعية باحة والكيرة الطيائرة التعلم الحركيي فيي السي  /فلسفة التربية الرياضية كتوراة د -

 بتقدير إمتياز.  2010عام  األردنية 

 .بتقدير جيد جدا   1997عام م   الجامعة األردنية رياضي تدريب  /تربية رياضية الماجستير   -

م اجتميا  ( الجامعية االردنيية عيام بكالوريوس تربية رياضية  بتخصص فرعيي ) دبليوم علي   -

1989 . 

 .  1985ة االردن عام الثانوية العام -

 اإلداري :العمل 

 .2011/2012مساعد عميد كلية التربية الرياضية لشؤون الطلبة للعام الدراسي  -

 .2020/2021مساعد عميد للتعلم اإللكتروني  -

 15/9/2021ميد كلية علوم الرياضة للتعلم اإللكتروني بتاريخ نائب ع -

 



 

 لعملية : السيرة ا

عيام   مي  مركيز االستشيارات والخبيرات فيي الجامعية االردنيية دة معتمدةباحة بشهامنقذة س  -

1990 . 

واللجنية مسابقات السباحة معتمدة م  االتحياد االردنيي للسيباحة لحاصلة على شهادة تحكيم   -

 .االولمبية االردنية

ائرة ة الطكابت  المنتخب الوطني والعبة منتخب وطني في الكرة الطائرة داخل الصاالت والكر  -

ات المحليية والعربيية وقيد شياركف فيي العدييد مي  المباريي  2005 – 1985الشاطئية  منذ عام 

 على المستوى العربي والدولي .ققف النتائج الجيدة لالردن والدولية وح

أول العبة أردنية تمارس الكرة الطائرة الشاطئية وأول العبة أردنيية مثليف األردن دولييا  فيي  -

 لمركيز الثاليف فيهيا )البطولية العربيية للكيرة الطيائرة الشياطئية فييعليى احصيلف هذه اللعبة و

 الالذقية(

وقد  1989_ 1985والعاب القوة  منذ عام والسباحة العبة منتخب جامعي في الكرة الطائرة   -

مثلف المنتخب الجيامعي فيي العدييد مي  اللقياءات المحليية والعربيية والدوليية وحققيف النتيائج 

م م  ضمنها بطولية الجامعيات وبطولية المملكية فيي رميي القير  عيا ردنيةة االلجامعالجيدة ل

1987. 

الفيوز فيي  ق يي حقساهمف في تالعبة كرة طائرة في نادي ديونز االردني وكابت  الفريق وقد   -

 للنادي .العديد م  البطوالت 

تحيدي ة والعضو عامل وفعال فيي جيائرة سيمو وليي العهيد االميير حسي  بي  طيالل للرياضي   -

دي المتمييزة فيي هيولجم  سمو األمير حسي  بي  الحسيي  المع يم وحاصلة على شهادة تقدير 

   خدمة صالح هذة الجائزة الوطنية .

فييي لجنيية رياضيية المييرأة التابعيية للجنيية االولمبييية االردنييية عييامي وفعييال عامييل عضييو   -

 . 1996و1995

 . 1996الطائرة عام  للكرةردني في اللجنة النسوية لالتحاد اال عامل وفعال عضو -

 .2017-20014مل الشباب عضو عامل وفعال في جمعية سند للفكر والع -

والمشياركة متطو  في مركز التعليم للجميع لتنمية وتطوير قدرات أطفال التوحيد عامل عضو  -

وذوي ألطفيال التوحيد للتطيور النفسيي والحركيي وضع وتنفيذ البرامج الرياضية والحركية في 

 . 2017-2015قة اإلعا



وقد شغلف في الجامعة   1991ية منذ عام الجامعة االردن  كلية التربية الرياضية في  عملف في  -

 -االردنية الوظائف التالية : 

  1990( للطالبييات عييام 2( وسييباحة )1محاضييرة رييير متفرريية لتييدريس مسيياقي سييباحة ) -

 حتيى عيام الجامعية األردنيية  ية فييلرياضي فيي كليية التربيية امنقذة سباحة باإلضافة إلى عملي 

2004. 

 . 1997ام حصلف على درجة الماجستير ع -

بتيياريخ مدرسيية بدرجيية الماجسييتير فييي كلييية التربييية الرياضييية / الجامعيية األردنييية  عينييف  -

23/2/2004. 

 تربيةكلية اللفرق منتخبات نية دباللياقة السباحة و الكرة طائرة والكلفف خالل عملي  بتدريب  -

 الجامعه االردنية  منتخبات  وفرق  اضية الري

لسيدات واطفال بدنية في كلية التربية الرياضية اللياقة السباحة وليم العتدورات  المشاركة في -

 .2000-1994المجتمع المحلي 

اليذي كيان يعميل لإللتحاق بزوجي  2005قدمف إستقالتي م  عملي في الجامعة األردنية عام  -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة .  في الدفافي وزارة 

فييي كليية التربييية  2009 -2006لسيباحة والكييرة الطيائرة محاضيرة رييير متفررية لتييدريس ا -

 الرياضية الجامعة األردنية .

 .2009عينف مدرسة / محاضرمتفرغ بكلية التربية الرياضية الجامعة األردنية  -

اضية م  الجامعة األردنية تخصيص تعليم الري تربيةحصلف على درجة الدكتوراة في فلسفة ال -

 .2010طائرة عام حركي في السباحة والكرة ال

بعد نييل في كلية التربية الرياضية/الجامعة األردنية بدرجة الدكتوراة محاضرة متفررة عملف  -

 .2010/ 5/9درجة الدكتوراة  عام  

 .2/7/2012خ بتاريدنية استاذ مساعد في كلية التربية الرياضية/الجامعة األر -

 . 2014/ 8/9بتاريخ مي الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بضعف اإلنتاج العل -

 22/7/2019الترقية إلى رتبة استاذ بتاريخ  -

دمة المجتمع وحمالت التوعية الوطنية المشاركة والمساهمة في العديد م  أعمال ومشاريع خ -

 مع سمو األميرة بسمة بنف الحسي  المع مة .

التوعية الوطنية   المشاركة والمساهمة في العديد م  أعمال ومشاريع خدمة المجتمع وحمالت -

مية عي  حيوادل السيير بالتعياون ميع دائيرة المتعلقة بقواني  وأن مة السير ومنع اإلعاقة الناج

 ية .السير المركز



ج مع مؤسسية المشاركة في دورات وورش العمل في أن مة التعليم اإللكتروني والتعليم المدم -

ليم اإللكترونيي وورشيات العميل والتعلييم جاللة الملكة رانيا العبدهللا المع مة إدراك وأن مة التع

 المدمج في الجامعة األردنية .

 . 2013مي / قطر الرياضي العال  -المشاركة في منتدى الدوحة  -

معية األردنيية  للسينوات  لجنة فحص القوام  الطلبة المستجدي   بكلية التربية الرياضيية / الجا -

(2014  ،2015 ،2016 ،2017 ). 

،  2014ياضييي  المقبييولي  فييي الجامعيية األردنييية للسيينوات )ة التفييوق الرلجنيية فحييص طلبيي  -

2015 ،2016 ،2017 ). 

لمحاضري  متفرري  بكلية التربية الرياضية / الجامعة األردنية  لجنة الن ر في طلبات التعيي  -

 .( 2015سنة )

 .( 2017، وسنة 2016لتحقيق في قضايا الطلبة كلية التربية الرياضية ) سنة ة الجن -

 .( 2017لجنة الجودة والتطوير )سنة  -

 .( 2018لجنة العالقات العامة  بكلية التربية الرياضية سنة )   -

     . (2018و 2017التدريب الميداني بكلية التربية الرياضية سنة )  لجنة  -

 .  (2018-2021طلبة ) ق في قضايا اللجنة التحقي -

رئييس الجامعية للكلييات اإلنسيانية ئيب بتكليف م  نالم ع  بعد لجنة الدعم الفني والتقني للتع -

2020. 

 .( 2021-2020ام خالل جائحة كورونا )للمؤتمر المقاللجنة العلمية  -

 .(2021-2020للمؤتمر المقام خالل جائحة كورونا )لجنة الدعم الفني  -

 ( 2020-2021)  لجنة وضع اإلختبارات والمعايير لقبول الطلبة في كلية علوم الرياضة -

 ( 2015-2021لجنة فحص القوام للمقبول  في كلية علوم الرياضية ) -

 .2020/2021اضة للعام الجامعي لجنة التعينات في كلية علوم الري -

 .2021ولة األردنية لجنة إحتفاالت األردن والجامعة األردنية في مؤية الد -

األردنيية  ردنيية بتكلييف مي  رئييس الجامعيةلجنة استحدال وتصميم قناة تعليمية للجامعة األ -

 .2021لعام 

 ( .2020-2021لجنة التعلم اإللكتروني على مستوى الجامعة خالل جائحة كورونا ) -

مي  قبيل المين م كترونيي األول للتعلم اإللالدولي لمؤتمر عضو في اللجنة األكاديمية المن مة ل -

 ية .مركز المصادر التعليمية / الجامعة األردن



ب السيمو صياح قبيلمي   عضو في اللجنة المؤقتة إلدارة اإلتحياد األردنيي للمالكمية المشيكلة -

 . 2021عام الملكي األمير محمد عباس ب  علي ب  نايف 

 لتوحد .صابي  باعاب الحركية لألطفال الموضع برامج األلالمشاركة في  -

 هيئيةليدى العمل مع هيئة جودة التعلييم والتيدريب / إدارة مراجعية مؤسسيات التعلييم العيالي  -

كونية مي  ثيالل إختياري كأحد أعضاء  لجنية م تم حيفالبحري  جودة التعليم والتدريب بمملكة 

لية التربية الرياضية الذي تطرحه كالبكالوريوس في  ي لمراجعة برنامجخبراء في الوط  العرب

نح الطبيعي بجامعة البحري  حيف كنف مخولة بعد عملية المراجعة بمالتربية الرياضية والعالج 

  .2017 عامالثقة لذلك البرنامج أو حجبها عنه 

لجامعة اة فيي كليية التربيية الرياضيية/اتير وأطروحيات اليدكتورومناقشة رسائل الماجستقييم  -

 .  ات بالمملكة المحاف في بقيةاألردنية األردنية وفي الجامعات 

 -:التي قمف بتدريسها  المساقات تخصصات  -

 التعلم الحركي . -1

 اإلجتما  الرياضي .م عل -2

 ت الحياتية .ارالمهالترويح الرياضي وا -2

 الخاصة . اضية للحاالتالتربية الري-3

لبيات ( للطيالب والطا 3+ مسيتوى التخصيص 2وى + مسيت 1وى طائرة )مستالكرة تعليم ال -4

 .لمختلف السنوات الدراسية

 . يةنوات الدراسلمختلف الس ( للطالبات 2+ مستوى  1سباحة )مستوى تعليم ال -5

لمختلف السينوات  بات( للطال 3+ مستوى التخصص 2ى ستو+ م 1جمباز ) مستوى تعليم ال-6

 . الدراسية

 .لمختلف السنوات الدراسية للطالب والطالباتاالعداد البدني واللياقة البدنية  -7

  ( للطالبات  3التخصص + مستوى 2+ مستوى 1اإليقا  الحركي )مستوى تعليم  -8

 .سنوات الدراسيةتلف اللمخااللعاب الصغيرة للطالب والطالبات تعليم  -9

 وض الرياضية.العرتعليم -10

فيي  ق العمليي فيي التطبيي طيالب كليية التربيية الرياضيية الخيريجي  يب تيدراالشراف على -11

 .عدادهم ليكونوا مدرسي  أكفاء للتربية الرياضية وإاألردنية الهاشمية مدارس المملكة مختلف 

 -: ةالمنشور األعمال البحثية العلميةالمؤتمرات و



1- Effect of Different styles of Training on C-reaction Protein Levels in Healthy 
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Education journal / 2013. 
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Journal of physical education and sport/ 2013.    4- Positive Self-Talk and Its 

Effect on Learning the Grab Start Skill in Swimming and Self-Efficacy 

Improvement, Journal of physical education and sport / 2013.                                

5-The Effect of Electronic Teaching on Improving the Level of Some Gymnastic 
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6- The effect of feedback on some kinematic variables for F13 visually 

impaired athletes in long jump, international journal of academic research/ 
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 7- The Relation between Self-Esteem Development and Learning Breaststroke 

Swimming Performance,   European Scientific Journal / July 2016. 

8- Impact of mastery cooperative learning strategy and individual inquiry on 
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using the linear method among the students of the University of Jordan , Journal 

of Physical Education and Sport /  2016. 

9- A Comparison  Between  Two Methods  For Teaching  Forearm   Defense  in 

Volleyball  and  Determining  the Transfer of  Learning  From  An  Instructional  

Setting to a game-like Setting , European Scientific Journal / July 2016. 

10 - Preliminary Validation of an Arabic Version of the Sport Motivation Scale 

(SMS-28) , Asian Social Science Journal / June 2017. 

11-The relationship between psychological compatibility and academic 

achievement in swimming,  Journal of Human Sport & Exercise / June 2017. 

12-The Impact of an Educational Course for Swimming on Free Style Swimming 

Performance and Life Skills for Deaf Students, Journal of Human Sport & 

Exercise / September 2017. 

13- Bodily-kinesthetic intelligence in relation to swimming performance skills 

according to gender and swimming course level among physical education 

students, Journal of the Romanian Sports Medicine Society/ November 2018 



 

ياضية ، الجامعة األردنية /  مي الرياضي السابع، كلية التربية الرحضور المؤتمر العل -14

2010. 

ية الراجعة المرئية في تعلم مهارة الدفا  بالغطس في الكرة الطائرة لدى طالب تأثير التغذ -15

 .  2011 / مجلة جامعة النجاح ، جامعة األردنيةكلية التربية الرياضية في ال

 2011لجامعة األردنية /  ي الثاني، كلية التربية الرياضية ، احضور مؤتمر اإلبدا  الرياض -16

مجلية جامعية  ، نحو المراكز الشبابية في ثيالل منياطق فيي األردن اتجاهات أولياء األمور -17

 . 2011 /النجاح 

 2012 معة األردنية /ة ، الجارياضي الثالف، كلية التربية الرياضيحضور مؤتمر اإلبدا  ال -18

ميؤتمر اإلبيدا  ،  إرسال فيي الكيرة الطيائرة حليلية كينماتيكية للمقارنة بي  نوعيدراسة ت -19

 . 2013/  الجامعة األردنية، كلية التربية الرياضية  ،الخامس الرياضي

  قاني على كثف في اطار استراتيجية التعلم االتاثر استخدام أسلوبي التمري  الموز  والم -17

في الجامعة   اضية السباحة لدى طالب كلية التربية الري تحسي  بعض المهارات االساسية في

 الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة المؤتمر الخامس للمجلس،  األردنية

 .  2013ت العربية المتحدة /  ،  دولة اإلمارا األوسط الشرق لمنطقة الحركي والتعبير

ف على النقي والمتدرج على تعلم سباحة  الزحس بالطريقة الجزئية  باألسلوبي  ر التدريأث  -18

،  التربية الرياضية في الجامعة األردنية ال هر و مستوى الخوف م  الماء لدى طالب كلية

 .  2013مجلة دراسات الجامعة األردنية / 

   / عاب القوى المعاقي العبي اللدى   الي وعالقته بالترتيب العالميستوى الذكاء االنفعم -19

 .  2014تربية الرياضية، الجامعة األردنية / ، كلية العلمي الدولي لعلوم الرياضة المؤتمر ال

 . 2015ور مؤتمر معهد التربية الرياضية ، تونس / صفاقس / حض  -20

  أداءه  في تعلم مهارة اإلرسال الخطافي ودقةأثر برنامج تعليمي قائم على التدريب العقلي  -21

 .  2015لجامعة األردنية / ، مجلة دراسات افي الكرة الطائرة

رياضية ، الجامعة األردنية /  ؤتمر التكاملية في علوم الرياضة ، كلية التربية الحضور م  -22

2016. 

 علم مهارةتأثير برنامج تعليمي مقترح لتحسي  مستوى اإلدراك الحس حركي على ت -23

 .  2017، مجلة جامعة النجاح / ةي السباحف   الوقوف في الماء العميق



الدراسي   سية ومستوى الذكاء العاطفي بالتحصيل عالقة مهارات مواجهة الضغوط النف -24 

، مجلة دراسات ساقات السباحة لدى طلبة كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية في م

 .   2017الجامعة األردنية /  

السلوك إلى  عي العدواني والعوامل التي  تؤدياإلجتما العالقة بين مستوى السلوك - 25 
الرياضة في  سالدولي السادمؤتمر ال، كمة ذوي السوابق اإلجرامية لدى العبي المال اإلجرامي

 .  2017/  ، دبي مواجهة الجريمة
، كلية التربية  (AECSHSالمؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضة والصحة )حضور  -25

   .2017نية/ عة األردالرياضية ، الجام
(  8-10دافع التعلم لدى األطفال ) شط على اكتساب مهارات السباحة وتنميةأثر التعلم الن -62

لدولي الخامس لكلية التربية: الرياضية والتنمية المستدامة / مسقط، جامعة ، المؤتمر اسنوات

    . 2018السلطان قابوس/ 

لى تحسي  مستوى األداء المهاري لمتغير عر جدولة التمري  باألسلوب الثابف واأث  -72

ول  ة لدى طالب كلية التربية الرياضية، مجلة مؤتة للبحسباحة الفردي المتنو  والحالة البدنيب

   . 2019والدراسات/ سلسسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية /

/    1948مطلع القرن العشري  وحتى عام منذ  الصهيونية والحركة الرياضية في فلسطي   -28

   .0202جلة األوروبية لعلوم الرياضة / الم

لتالية خالل فترة جائحة كورونا والتعلم ع  بعد :حضور المؤتمرات اإلفتراضية ا -  

ة دراسا ي حضور المؤتمر الموسوم بييي: األحالم األولمبية وتحديات كورونا الذي أقامته أكاديم -

2020/ 5/ 8دبي بتاريخ  -حدةأنشطة علوم الرياضة/ اإلمارات العربية المت للبحف وتطوير  

يم وتدريب صغار الس  م  أوجه ن ر مختلفة في  إشكاليات تعلالمؤتمر الموسوم بييي:  حضور -

الذي أقامته التميز لإلستشارات الرياضية بدولة الكويف  زمة الحالية )جائحة كورونا(  ألظل ا

2020/ 15/5بتاريخ   

الذي   لتعليم في مجال التربية الرياضيةحضور المؤتمر الموسوم بييي: مستقبل قطاعات ا -

. 2020/ 6/ 22اضية بدولة الكويف  بتاريخ أقامته التميز لإلستشارات الري  

ة دراسا ي الذي أقامته أكاديم واقع الرياضة في عالم متغيرتمر الموسوم بييي: مؤحضور ال -

.2020/ 30/6دبي بتاريخ  -اضة/ اإلمارات العربية المتحدةللبحف وتطوير أنشطة علوم الري  

- The first international virtual workshop (The future of biomechanics) which set 

up by school of sport sciences, university of Jordan &Arab society of 

biomechanics and motor behavior from 30-31/5/2020 via zoom platform. 



      يد النشر .ق علمية ال زالف أبحال  -

 


