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* المؤهالت العلمية والتاريخ االكاديمي :
. دكتوراه في فلسفة التربية الرياضية / الطب الرياضي والرياضة العالجية / جامعة كييف1

.1988للتربية البدنية / أوكرانيا 
1984. بكالوريوس / ماجستير / جامعة كييف للتربية البدنية / أوكرانيا 2

* التاريخ األكاديمي :
. دكتوراه في فلسفة التربية الرياضية / الطب الرياضي والرياضة العالجية / جامعة1

.1988كييف للتربية البدنية / اوكرانيا 
.1992- 1989. محاضر متفرغ- كلية التربية الرياضية بالجامعة االردنية / 2
.1997 – 1992. أستاذ مساعد كلية التربية الرياضية بالجامعة االردنية 3
 وحتى تاريخه.1997. استاذ مشارك بكلية التربية الرياضية بالجامعة االردنية 4

* الخبرات المهنية :
 .1995 / 1993. مساعد العميد بكلية التربية الرياضية بالجامعة االردنية 1

. رئيس قسـم الصحـة والترويح بكليـة التربيـة الرياضيـة بالجامعـة االردنيـة2
1997/1998/1999.

1998/1997/1998/1999. عضو لجنة الخطة الدراسية بكلية التربية الرياضية 3
. عضو مجلس كلية التربية الرياضية4

1995/1996/1997/1998/1999/2001،2007/2008.
 1994. عضو مجلس الجامعة االردنية 5
. عضو لجنة تطوير الطب الرياضي في االردن  / وزارة الشباب.6
. عضوا االتحاد االردني لكرة السلة .7
. رئيس لجنة المنتخبات في االتحاد االردني لكرة السلة.8
. مستشار علمي لمدربي كرة السلة في االردن.9

. عضو االتحاد االردني للمبارزة.10
. محاضر في مركز اعداد القادة في دورات اعداد المدربين .11
. عضو لجنة تأسيس كلية التأهيل في الجامعة االردنية.12
. عضو لجنة تأسيس كلية العالج الطبيعي في جامعة عمان االهلية.13
( من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجاالت الطب الرياضي60. االشراف على أكثر من )14

/ فسيولوجيا الرياضة واالصابات الرياضية واللياقة البدنية .
. عضو منتدب في وزارة التعليم العالي لتقييم رسائل الدكتوراه في مجاالت فسيولوجيا15

الرياضة / االصابات الرياضية / العالج الطبيعي .
. عضو لجنة الدراسات العليا / كلية التربية الرياضية / الجامعة االردنية.16
. عضو لجنة قضايا الطلبة / كلية التربية الرياضية / الجامعة االردنية .17
. محاضر في معهد تأهيل المعلمين في وزارة التربية والتعليم .18

. القاء محاضرات في مجاالت فسيولوجيا الرياضة والطب الرياضي في  االتحادات19
الرياضية العربية  االردنية وفي الدورات المحلية والدولية .
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. مؤسس ومحاضر للدورات في  مبادئ التدليك والتدليك العالجي والشيأتسو والتمرينات20
العالجية في الجامعة األردنية .

.2006-2003. معد ومقدم برنامج الصحة والرياضة في االذاعة االردنية 21
.2005. عضو لجنة تغذية الرياضيين- وزارة الصحة-مؤسسة الغذاء والدواء 22
.2007وزارة الصحة –. عضو لجنة لوضع برامج اللياقة البدنية 23
. معد دليل النشاط البدني- وزارة الصحة-مديرية السالمة الصحية بالتعاون مع منظمة24

الصحة العالمية.
.محاضر في االتحاد العربي لكرة القدم-دورة مدربي العبات كرة القدم  -اإلصابات25

.2009والفسيولوجيا 
2019-2018، 2018-2017. عضو مجلس كلية ممثل عن قسم الصحة والترويح لألعوام 26

* المقررات التي اقوم على تدريسها بكلية التربية الرياضية بالجامعة االردنية:
فسيولوجيا الرياضية ..1

االصابات الرياضية والعالج الطبيعي /بكالوريوس ..2

 الدكتوراه.–االصابات الرياضية والرياضة العالجية / الماجستير .3

 الدكتوراه.–التأهيل الرياضي /الماجستير .4

دراسات متقدمة في عالج الجهاز الهيكلي لطلبة الدكتوراه ..5

التربية الصحية ..6

الرياضة والصحة ..7

الطب الرياضي..8

التشريح الوظيفي ..9

* المقررات التي قمت على تدريسها بكلية التربية الرياضيـة بجامعة اليرموك:
- علم التشريح.1
- التربية البدنية في الحاالت الخاصة.2
 ماجستير.–- دراسات متقدمة في اللياقة البدنية 3
 الماجستير.–- تغذية الرياضيين 4
 بكالوريوس .–-اإلصابات الرياضية والعالج الطبيعي 5
بكالوريوس .–-تربية القوام 6

* البحوث المنشورة والمقبولة للنشر:
دراسة تحليلية لالصابات الرياضية لدى العبي المنازالت في االردن / بحث منشور.1

 .1996مجلة دراسات الجامعة االردنية /
دراسة تحليلية لمستوى بعض عناصر اللياقة البدنية لدى طالبات كلية التربية.2

.1996 مجلة دراسات / الجامعة االردنية /–الرياضية في الجامعة االردنية / بحث منشور 
الدوافع الداخلية لالعبي كرة السلة في االندية االردنية / بحث منشور / المجلة العلمية.3

.1995للتربية البدنية والرياضة / جامعة حلوان /
انحرافات العمود الفقري لدى طلبة كلية التربية الرياضية بالجامعة االردنية , بحث.4

.1994منشور / مجلة التربية الرياضية / جامعة بغداد 
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االصابات الرياضية التي تواجه طلبة كلية التربية الرياضية بالجامعة االردنية , بحث.5
.1994منشور / مجلة التربية الرياضية / جامعة بغداد 

دراسة تحليلية السباب االصابات الرياضية الشائعة لدى العبي العاب القوى في االردن.6
.1997/ بحث منشور , مجلة دراسات الجامعة االردنية 

دراسة مقارنة التجاهات طلبة كلية التربية الرياضية نحو مهنة التدريس للتربية.7
الرياضية عند االلتحاق بالكلية وبعد التخرج منها / بحث منشور / مجلة الدراسات / الجامعة

.1996االردنية 
دراسة تحليلية لالصابات الرياضية التي تواجه العبي االلعاب الجماعية / كرة سلة /.8

كرة يد / كرة الطائرة / بحث منشور / المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة / جامعة حلوان ,
1998.

االصابات التي تواجه الممارسين لالنشطة الرياضية في مراكز اللياقة البدنية في.9
( / مجلة دراسات الجامعة االردنية.2 العدد )–( 34االردن/ بحث منشور- المجلد )

االصابات الرياضية التي تواجه العبي المبارزة في االردن/ بحث منشور / مجلة.10
.2005المؤتمر العلمي الرياضي الخامس/ الجامعة األردنية 

اثر برنامج مقترح للتدليك العالجي على خفض ارتفاع ضعط الدم لدى المرضى.11
المشخصين بإرتفاع ضغط الدم البسيط / بحث منشور / مجلة دراسات/ الجامعة االردنية / مجلد

.2004 / 2/عدد31
اثر استخداـم التمرينات العالجية على االنحراف الجانبي البسيط في العمود الفقري/.12

.2/2004بحث منشور / مجلة دراسات/الجامعة االردنية/ عدد خاص / ج
دراسة تحليلية لإلاصابات الرياضية لدى السباحين والسباحات في االردن، بحث.13

 .2/2004منشور في مجلة دراسات / الجامعة االردنية/عدد خاص/ج
دوافع ممارسة االنشطة الرياضية لدى المشاركات في مراكز اللياقة البدنية في االردن/.14

.2004بحث منشور / المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة / جامعة حلوان / 
اثر برنامج مقترح للتمرينات الهوائية في الوسطين االرضي والمائي على بعض.15

.2004 / 2/عدد 31مكونات الدم / بحث منشور / مجلة دراسات / مجلد 
 دراسة تحليلية السباب االصابات الرياضية لدى العبي المنتخبات الوطنية تبعاً لفترات.16

( / مجلة دراسات / الجامعة2( العدد )34الموسم الرياضي  في االردن / بحث منشور مجلد )
.2007االردنية / 

دراسة مقارنة ألثر برنامج مقترح للتمرينات العالجية على تحسين انحراف الجانبي.17
البسيط للعمود الفقري وبعض المتغيرات البدنية / مقبول للنشر / المجلة العلمية للتربية البدنية

 .2008،1 العدد 35والرياضة / بحث منشور ،مجلة دراسات ،المجلد 
أثر إستخداـم الساونا على بعض المتغيرات الفسيولوجية والجسمية/بحث منشور/مجلة.18

.2006دراسات / الجامعة األردنية /
عالقة الحالة القلبية بالحد األقصى إلستهالك األوكسجين لدى بعض العبي المنتخبات.19

.2007الوطنية في األردن/بحث منشور/المجلد الثالث للمؤتمر العلمي/الجامعة األردنية /
بناء بطارية إختبار لقياس المتغيرات البدنية والمهارية لدى ناشيئ كرة السلة/بحث.20

.2007منشور/المجلد الثالث للمؤتمر العلمي الخامس/الجامعة األردنية/
دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الفسيولوجية لدى العبي رفع األثقال وبناء األجسام.21

في المملكة األردنية الهاشمية/مقبول للنشر/مجلة مؤته للبحوث والدراسات/جامعة مؤته /
2007.
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اإلصابات الرياضية التي تواجه العبي كرة السلة في األدرن /بحث منشور/المجلد األول.22
لوقائع المؤتمر العلمي االول جمعية كليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية في الوطن العربي /

2007.
أثر إستخداـم التدليك والتمرينات العالجية في تأهيل آالم أسفل الظهر/بحث منشور/.23

المجلد األول لوقائع المؤتمر العلمي األول جمعية كليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية في
.2007الوطن العربي/

اإلنحرافات القواميـة لدى طالب كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية/مجلة أبحاث.24
.2008اليرموك/مجلة أبحاث اليرموك/بحث منشور ،المجلد الرابع والعشرون ،العدد األول 

اإلصابات الرياضية  لدى العبي ألعاب القوى /مجلة جامعة النجاح لألبحاث ) العلوم.25
 .2008  ،6،العدد 22اإلنسانية( /بحث منشور ،المجلد 

تأثير تدريبات القوة والتحفيز الذاتي للعضلة على نسبة االنقباض التقصيري إلى.26
التطويلي لدى األفراد المصابين بعدم ثبات مفصل الكامل ،المؤتمر العلمي الرياضي السادس

.2009األردن –عمان –"الرياضة والتنمية " المجلد األول 
أثر استخداـم التدليك النقطي والتمرينات العالجية في تأهيل المصابين بالديسك في.27

الفقرات العنقية من العمود الفقري "المؤتمر العلمي الرياضي السادس "الرياضة والتنمية "
.2009األردن –المجلد األول عمان 

اإلصابات الرياضية  الشائعة لدى العبي الجمباز في األردن "المؤتمر العلمي الرياضي.28
.2009األردن –السادس "الرياضة والتنمية "المجلد األول عمان 

اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي كرة القدم في دولة الكويت "دراسة مقارنة.29
 .2009األردن –"المؤتمر العلمي الرياضي السادس "الرياضة والتنمية "المجلد األول عمان 

أثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير مهارة دقة التصويب لدى ناشئي كرة السلة في.30
األردن–األردن ،المؤتمر العلمي الرياضي السادس "الرياضة ولتنمية "المجلد األول عمان 

2009. 
دراسة مسحية لإلصابات الرياضية الشائعة لدى ال عبي المنتخبات العربية في رياضة.31

.2010(،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات جامعة مؤتة 5(العدد )25الجمباز ،المجلد )
المجلد–دراسة تحليلية لإلصابات الرياضية لدى حراس المرمى بكرة القدم في األردن .32

.2010(-4(العدد)24)
أثر استخداـم الحقول الكهرومغناطيسية في عالج آالم الظهر ذات المنشأ العضلي عند.33

 عمان .2010مؤتمر اإلبداع -–الرياضيين 
مبعوث للنشر في الدورية–اإلصابات الرياضية لدى العبات كرة القدم في األردن .34

.2010السعودية للطب الرياضي 
اثر استخداـم التمرينات المائية في عالج المصابين باالنزالق الغضروفي في المنطقة.35

الدورية السعودية للطب الرياضي .–القطنية من العمود الفقري 
اثر برنامج مقترح لتأهيل المرضى المصابين بالشلل النصفي الناتج عن الجلطات.36

.2010الدماغية 
.2010أثر برنامج عالجي مقترح للمرضى المصابين  بتجمد الكتف .37

اثر استخداـم األحماض األمينية على مستوى )دهنيات الدم ،ضغط الدم ،والوزن(لدى.38
.2010األفراد الممارسين لألنشطة الرياضية 

 أثر التصور الذهني في تحسين مستوى الثقة بالنفس للرياضيين المصابين بعد التأهيل.39
الطبي، عايد علي زريقات، ماجد فايز مجلي، اسامة عبد الفتاح، مجلة دراسات –

.2018، 2، ملحق 4، العدد 45العلوم التربوية، المجلد 
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.اثر استخداـم بعض الوسائل التعليمية على تحسين المستوى المعرفي لمستخدمي40
الستيرويدات البنائية في مراكز اللياقة البدنية. عايد علي زريقات، ماجد فايز مجلي، اسامة

. 2017، 4، العدد 44محمود عبدالفتاح، مجلة دراسات – العلوم التربوية، المجلد 
41.The Effect of rehabilitation program on the degree of movement

satisfaction and depression for patients with breast cancer
mastectomy biology of exercise. Vol. 15, 1. 2019 .

.االصابات الرياضية األكثر شيوعاً لدى العبات الجمباز في بعض المراكز الخاصة في مدينة42
عمان. مروان سليمان الغزاوي، ماجد فايز مجلي، اآلء خيري ابو العيون. المجلة

التربوية األردنية. 
.اثر برنامج مقترح من التمرينات العالجية في عالج وتأهيل المرضى المصابين باالنزالق43

الغضروفي في المنطقة القطنية. رزان نعيم عويس، ماجد فايز مجلي، الجمعية االردنية
للعلوم التربوية، المجلة التربوية االردنية، المجلد الثالث، العدد الثاني. 

44 .Effect of Deferent type of training on C-Reactive protein level in
healthy middle age men. Mohammad Alhindawi, Majed Mjalli,

European Scientific Journal, July 2016 edition , Vol.12. No 20.
45 .Common sport injuries among physical activities practitioners at

the physical fitness centers in Jordan )Comparative study(,
Majed F.Mujalli, Moen z. Zakarneh, , Ala'a K. Abu aloyon.

Asian Social Science Vol. 12. No 5. May 2016.
46 .The most common sports injuries among aerobics proactitions  in

Jordan. Majed. F. Mujalli, Ala'a Kh. Abu Aloyoun. Marwan
Ghazzawi. Journal of physical Fitness, Medicine and treatment

in sport 2018: 2)1(
. دور المدرب في تحقيق المجاالت الصحية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية لالعبي بناء47

االجسام. د. معن زكارنة، دز نبيل شمروخ، د. ماجد مجلي – المؤتمر العلمي الرياضي
الدولي الحادي عشر لكلية التربية الرياضية بالجامعة االردنية والثالث لجمعية كليات

-20واقسام ومعاهد التربية الرياضية العربية – التكاملية في العلوم الرياضية. 
، المجلد األول.21/7/2016

. اثر استخداـم بعض وسائل االستشفاء الرياضي في الحد حدوث االصابات الرياضية لدى48
العبي بعض األلعاب القتالية في األردن. د. مهند زغيالت، د. ماجد مجلي، المؤتمر

،2014/ تشرين ثاني/ 7 – 5( "تحديات التغيير" ICSSCCالدولي لعلوم الرياضة )
المجلد األول.

 اثر برنامج عالجي مقترح باستخدام مجموعة وسائل عالجية على درجة االنزالق.49
الغضروفي في الفقرات القطنية من العمود الققري، د. آالء ابو العيون، د. ماجد مجلي،

(.274 – 256( ص )4 )28كلية كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 
50.The Most Common Sport Injuries for Track and Field Players

)2008(
51.The upper limit of physiological cardiac hypertrophy in elite

Male athletes \ American Journal of Applied Science 7 )15( \ 2010
52.Effect of Resistance Exercise Training on C-Reactive Protein

Level in Healthy Men in Jordan\Dirasat: Educational Sciences.-
2011, Vol. 38, No. 1, Suppl. 3

53.Effect of Resistance Exercise Training on C-Reactive Protein
Level in Healthy Men in Jordan \ Dirasat: Educational Sciences

162 )722(, 1-22) 2011 (
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54.The effect of different methods of treatment for patients with
lumber herniated dis\ Athens institute for education and

research,14th Annual international …) 2018(
55.The effect of a theraputice program on the degree of cervical

herniated disc\ Medicina Sportiva .The Joural of Romanian Sport
Medicine Society 14 )1( ) 2018 (

 "ه*الرسائل الجامعية التي أشرفت عليها "ماجستير ،دكتورا
 رائد محمد السطري /دكتوراه .1

بناء بطارية اختبار لقياس المتغيرات البدنية والمهارية والجسمية والفسيولوجيا لدى  - 
ناشئي كرة السلة في األردن 

 صادق  خالد محمد الحايك .2
أثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير مهارة دقة التصويب لدى ناشئي كرة السلة في  - 

األردن.
.عبد الباسط مبارك عرسان عبد الحافظ 3
انحرافات العمود الفقري لدى تالميذ الصفوف الثالثة العليا في مرحلة التعليم- 

األساسي في األردن .
. قاسم  محمد علي خويلة 4

 دراسة تحليلية ألسباب اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي ألعاب القوى في-
األردن .

.وائل عوض سليمان المومني 5
(سنة12-10- االنحرافات القوامية لدى األطفال في المرحلة العمرية من )

. ماجد عبد المجيد عسيلة 6
- أثر برنامج مقترح للتدليك الرياضي  على تطوير عنصر المرونة 

.نعمة محمود  الدليمي 7
التأثير التبايني ألنواع مختلفة من الرياضات الهوائية على وظيفة الجهاز التنفسي - 

.معتصم  أحمد فرحان الخطاطبة 8
أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام أجهزة وأدوات اللياقة البدنية على بعض- 

المتغيرات الفسيولوجية والمورفولوجية لدى /المشاركين في مراكز اللياقة البدنية في
األردن .

. عماد الدين نهاد عودة هللا 9
أثر استخدام التدليك وتمرينات العالجية في تأهيل آالم أسفل الظهر - 

.أمجد عبد الرحمن أحمد واكد 10
- دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الفسيولوجية والجسمية لدى العبي رفع األثقال 

. موفق  شفيق أحمد مفرج 11
- تأثير برنامج تدريبي مقترح وفق  اإليقاع الحيوي على المستوى  الرقمي وبعض

المتغيرات الفسيولوجية لدى السباحين .
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.رشا محمد محمد خياطة 12
-أثر برنامج مقترح للتدليك العالجي على خفض ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى 

المشخصين بارتفاع ضغط الدم البسيط .
. محمد عدنان أحمد عواد13

- أثر التدريب المقاطع على اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وبعض المتغيرات
الفسيولوجية لدى السباحين والعبي ألعاب القوى .

.محمد زكي عبد الرحمن ربابعة 14
- أثر برنامج مقترح للتمرينات  الهوائية في الوسطين األرضي والمائي  على بعض

مكونات الدم.
.محمد بن سعيد بن محمد الرواحي  15

- االنحرافات القوامية لدى تالميذ الرمحلة االبتدائية في سلطنة ُعمان .
.منذر شاهر اشتيوي  16

- أثر برنامج مقترح للتمرينات  العالجية على االنحرافات الجانبية البسيطة للعمود
(12-9الفقري ألطفال المرحلة العمرية )

.زياد عيسى زايد 17
- أثر استخدام  الساونا على بعض المتغيرات الفسيولوجية والجسمية 

.خزيمة محمد نواهضة 18
- دراسة مقارنة بين التمارين السلبية باستخدام  طاوالت التناسق والتمارين االيجابية لدى

 سنة 40-30السيدات في عمر 
.فؤاد  عبد الفتاح جان 19

- أثر برنامج مقترح للتمرينات  العالجية للمصابين بقطع الرباط الصليبي األمامي في
الركبة بعد إجراء العمليات الجراحية 

.محمود  سليم إسماعيل قدادحة 20
- اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي كرة السلة في األردن 

.ماجد سليم الصالح 21
- دراسة تحليلية ألسباب اإلصابات الرياضية عند العبي المنتخبات الوطنية تبعاً لفترات

الموسم  الرياضي في األردن 
.زياد عيسى زايد 22

- عالقة الحالة القلبية بالكفاءة البدنية لدى العبي بعض المنتخبات الوطنية في األردن

. خالد عبد ربه المعايطه 23
- اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي التايكوندو في األردن 

.معتصم  أحمد الخطاطبة 24
- العالج الوظيفي لتبسط القدم المرن باستخدام مهارات كرة السلة وكرة اليد 

.خالد حمدان خليف 25
- أثر برنامج تدريبي  وقائي للحد من انتشار  اإلصابات الرياضية  لدى العبي التنس

األرضي  
.زياد محمد إرميلي 26

- دراسة مقارنة ألثر استخدام  برامج تأهيلية عالجية مقترحة للمصابين بالديسك  في
الفقرات العنقية من العمود الفقري .

. فاطمة أسعد خريبط 27
-اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي كرة القدم في دولة الكويت 

.مهند عودة الزغيالت 28
- اإلصابات الرياضية لدى العبي الكاراتية في األردن في فئتي الكوميتية والكاتا 
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.مرام محمد الحسبان 29
-تأثير تدريبات القوة والتحفيز الذاتي للعضلة في تأهيل عدم ثبات مفصل الكاحل 

.وليد محمد حسن شاهين30
- تأثير السباحة والتمرينات التأهيلية والتدليك العالجي على كفاءة الجهاز الحركي

للمصابين بالجلطات الدماغية 
.باسل أحمد يعقوب عتوم 31

- أثر استخدام  األحماض األمينية على مستوى  )دهنيات الدم ،ضغط الدم ،والوزن (لدى
األفراد  الممارسين لألنشطة الرياضية .

 عصام ناجح –.أبو شهاب 32
- عالقة اإليقاع الحيوي باحتمالية حدوث اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم في

األردن  
 برهان سليمان –. مزاهرة 33

- تأثير منهاج تكاملي بدمج مادتي فسيولوجيا الرياضة واألحياء وربطه ببرنامج
تمرينات بدنية على تحسين مستويات اللياقة البدنية /والرضى  عن شكل الجسم والمستوى 

المعرفي  لدى الطلبة .
.مهند محمد أحمد موسى  34

- أثر استخدام  التمرينات المائية في عالج المصابين باإلنزالق  الغضروفي في المنطقة
القطنية من العمود الفقري .

. ريما نبيل موسى 35
- أثر استخدام  الحقول الكهرومغناطيسية في عالج آالم الظهر ذات المنشأ العضلي عند

الرياضيين .
.مروان سليمان أحمد الغزاوي 36

- اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي الجمباز في األردن من وجهة نظرهم  
.فاطمة أسعد محمد حسين خريبط /دكتوراه 37

- أثر برنامج تدريبي  وقائي لتحسين معدل نسبة قوة عضالت الفخذ الخلفية إلى األمامية
للحد من اإلصابات الرياضية لدى العبي ألعاب القوى 

.آالء خيري عبد اللطيف أبو العيون 38
- أثر استخدام  التمرينات العالجية لتأهيل المرضى  بعد إجراء عمليات استبدال مفصل

الركبة .
.إبراهيم محمد إبراهيم حرافشة 39

-  دراسة مقارنة ألثر استخدام  التمرينات المركزية والالمركزية على بعض المتغيرات
الجسمية والفسيولوجية 

.عائش  ة منذر المطوع 40
 المصابين بتمزقات األربطةن- أثر برنامج تأهيلي وقائي  مقترح لتأهيل الرياضيي 

واألوتار بمفصل الكاحل في الكويت 
.نعيمة عبد السالم إبراهيم عون 41

- أثر برنامج تأهيلي مقترح على بعض المتغيرات الوظيفية والبدنية لمرضى  الشلل
الناتج عن التجلطات الدماغية 

 عماد الدين محمد على تايه .42
- أثر استخدام  التدليك الرياضي والراحة السلبية على مستوى بعض المتغيرات الفسيولوجية بعد

الجهد البدني عالي الشدة – دراسة مقارنة
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* الخبرات العلمية للمؤتمرات والدورات :
.1993المؤتمر العلمي الثاني / الجامعة االردنية / .1

.1993المؤتمر العلمي الرياضي / جامعة بغداد / .2

.1995المؤتمر العلمي الرياضي الثالث / الجامعة االردنية / .3

.2003المؤتمر العلمي الرياضي الرابع / الجامعة االردنية /.4

.1994المؤتمر العلمي الرياضي / جامعة حلوان / .5

دورة في العـالج الطبيعـي وفسيولوجيا التمـرينات / جامعـة كييف للتربية البدنية.6
1/9/1986 – 30/7/1987. 

.2006المؤتمر العلمي الرياضي الخامس- الجامعة األردنية/.7

.2007المؤتمر العلمي الرياضي الثاني-جامعة اليرموك/.8

المؤتمر العلمي الرياضي األول لجمعية كليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية في.9
.2007الوطن العربي عمان  /

.2009عمان –الجامعة األردنية –المؤتمر العلمي الرياضي السادس .10

- عمان ،األردن .2010 جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم –مؤتمر اإلبداع .11

2018مؤتمر الرياضة والسالم موسكو .12

2017المؤتمر العلمي األول )آتنر( اثينا .13

* معرفين يمكن الرجوع اليهم :

 كلية التربية الرياضية .–أ.د. هاشـم ابراهيم/ الجامعة االردنية .1

 كلية التربية الرياضية .–أ.د.عربي حموده/ الجامعة األردنية.2

أ.د. وليد رحاحلة/الجامعة األردنية _كلية التربية الرياضية.3

* العنـوان :
 University of Jordan االردن – عمان 

الجامعـة االردنيـة 
       p.o .Box :-1313                         (13131ص . ب. ) 

* تلفــون :
        ext 28011---06/5355000مكتب : 
                          06/5524424منزل : 

                       079/5540201 خلوي : 
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Email : dr.majed_mujalli@hotmail.com 
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