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             بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 السيرة الذاتية
 

 ــتىسالذكـاالستار                                    
  .معــني حمــمـذ طـه اخلـلف                

 ""معيف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                   
 

 عة االردنيةالجام -كمية التربية الرياضية  -أستاذ        
 عمـو الحركة والتدريب الرياضيقسـ                     

 
               ػ الجنسية  : أردنية .       
  ـ. 1791ػ  المواليد: اربػد ػ األردف/   

 (  70889تمفوف المكتب : فرعي ) -  
 (8975975777) : تمفوف خموي -  
 Moen_taha@yahoo.comالبريد االلكتروني:  -  
 
 -العلميح: املؤهالخ -

 م.4661من جامعة اليرموك بتقدير جيد جدا عام ـ  درجة البكالوريوس  في التربية الرياضية 
  م.7004جامعة اليرموك بتقدير امتياز عام درجة الماجسـتير  من  ـ 

 م. 7004عام جدافي التربية الرياضية من جامعة بغداد بتقدير جيد فمسفة ـ  درجة الدكتوراه 
 .  العاب المضرب( -التعمم الحركي ص تخص)

 
 -االهتماماخ العلميح : -
 – طــرق الــتعمم واســاليب التــدريس فــي العمــوم التربويــة والرياضــية -طــور الحركــيالت – الــتعمم الحركــي -

 -والثقافــة الصــحية الرياضــة والصــحة - طــوير المرــارات الحركيــة والرياضــيةتعمــيم وت -الوســا ل التعميميــة
 التعميم المدمج.  -لطا رة, االسكواش, كرة الطاولة(العاب المضرب )التنس, الريشة ا -اضيالتدريب الري

 
         -:)درستها( املساقاخ التي أدسسها -
 لمستوى البكالوريوس والدراسات العميا الماجستير والدكتوراه. – التعمـ الحركي -
   اه. الدكتور  –الدراسات العميا  –نظريات التربية الرياضية  - 
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 ( )الريشة الطائرة وكرة الطاولة(.1العاب مضرب ) -
 ( )التنس واالسكواش(. 7العاب مضرب ) -
 ( )التخصص في العاب المضرب(. 7العاب مضرب ) -
    فمسفة التربية لرياضية.   -       الرياضة والصحة. -
 االلعاب الصغيرة. -      االعداد البدني. -   طمبة كمية العمـو التربوية. لالتربية الرياضية  -
 
 -اخلرباخ التذسيسيح: -
 االف.  -ـ7812 الجامعة األردنية في العاـ الدراسي –أستاذ في كمية التربية الرياضية  -
لمعاـ الدراسي  الجامعة األردنية –في كمية التربية الرياضية  مساعد العميد لشؤوف الجودة و التطوير -

 ـ.7880/7887
 ـ.7880ـ/7889في العاـ الدراسي الجامعة األردنية  –كمية التربية الرياضية  في أستاذ مشارؾ  -

 مدرسا رئيسيا لمساقات )التعمـ الحركي والعاب المضرب(. 
 ـ.7887الجامعة االردنية في العاـ الدراسي  –استاذ مساعد في كمية التربية الرياضية  -
 ـ.7887/7887االردنية لمعاـ الدراسي الجامعة  –محاضر متفرغ في كمية التربية الرياضية  -
 مدرسا أللعاب المضرب -محاضر غير متفرغ في كمية التربية الرياضية ػ جامعة اليرموؾ -

 ـ ( . 1779ـ ػ  1771ـ ػ  1772( ) تنس الطاولة سكواش، األ) التنس األرضي ، الريشة الطائرة، 
 ـ. 7881/7887اليرموؾ لمعاـ الدراسي  جامعة –مدرسا لمتربية الرياضية في المدرسة النموذجية  -

في ألعاب المضرب    -وزارة الشباب  – ػ محاضر معتمد في المركز األردني العداد القادة والمدربيف الشباب
 والتعمـ الحركػػي . 

 .  والدكتوراه عمى طمبة الدراسات العميا لمستوى الماجستيراالشراؼ  -
 لماجستير.بة الدراسات العميا لمستوى الدكتوراه واالمشاركة في مناقشة رسائؿ جامعية لطم -
تقػػويـ وتحكػػيـ عػػدد مػػف االبحػػاث العمميػػة فػػي مجػػ ت عربيػػة )دراسػػات الجامعػػة االردنيػػة، أبحػػاث اليرمػػوؾ،  -

 (.  ، جامعة الممؾ سعود، جامعة البحريفجامعة النجاح الوطنية
واسػتاذ لعػدد مػف كميػات التربيػة الرياضػية فػي تقويـ وتحكيـ عدد مػف الترقيػات العمميػة لرتبػة اسػتاذ مشػارؾ  -

 الوطف العربي. 

 -:والفنيح التذسيثيح واالجناصاخ اخلرباخ -
 .ـ7880ـ ػ  7881الطائرة منذ  عاـ   ػ مدرب المنتخب الوطني األردني لمريشة

 ـ.7880ـ ػ 7881ػ المدير الفني لممنتخبات الوطنية في الريشة الطائرة منذ عاـ 
 ـ( . 1770ـ ػ  1771ريشة الطائرة في جامعة اليرموؾ ػ األردف.  )ػ مدرب لعبة ال

 في االردف.عداد القادة ا لدى مركز درجة أولى لمعبة الريشة الطائرة ومصنؼ  معتمد محمي مدربأوؿ ػ 
 ـ . 7887ـ ػ  7881اربد في  لعبة الريشة الطائرة لمعاـ  –ػ مدرب منتخب مديريات التربية والتعميـ 

 -فػػي الػػدورة الرياضػػية العربيػػة بمصػػرى الميداليػػة البرونزيػػة كمػػدرب لممنتخػػب الػػوطني االردنػػي ػػػ حاصػػؿ عمػػ
 ـ. 7889
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ػ حاصؿ عمى الميدالية البرونزية كمدرب لممنتخب الوطني االردني لمناشئيف في بطولة غرب آسيا فػي البحػريف 
 ـ المؤىمة لبطولة آسيا لمناشئيف بالصيف. 7889عاـ 

يػة الفضػػية والبرونزيػة كمػدرب لممنتخػػب الػوطني االردنػػي لمرجػاؿ فػي بطولػػة كػ س العػػرب ػػ حاصػؿ عمػػى الميدال
 ـ. 7880بمصر عاـ 

 ـ.  7880المشارؾ ببطولة آسيا بماليزيا عاـ لممنتخب الوطني لمرجاؿ والسيدات ػ مدربا 
 
 -:يف لعثح الشيشح الطائشج الذوساخ التذسيثيح -
 ـ.  1775باب/ػبي ألعػػػداد المدربيف والقادة الشماألردني األولدورة مدربي الريشة الطائرة "المركز . 

 ـ .  1779ػ دورة مدربي الريشة الطائرة "المجنة األولمبية الدولية " ػ عماف ػ 
 ـ.1779سوريا/ ػ الدورة التخصصية العربية في الريشػة الطائرة ػ االتحاد العربي لمػريشة الطائرة،

 ـ . 7882عماف ػ ػ " المجنة االولمبية الدولية " ػ دورة مدربي الريشة الطائرة 
 ـ. 7881ػ دورة مدربي الريشة الطائرة في اليند /

 . 7817( االتحاد االسيوي لمريشة الطائرة / shuttle timeدورة مدربي الريشة الطائرة ). 
 – االردف  – رةلمريشػػػة الطػػػائ لػػػدولياالتحػػػاد ا –االوؿ  لػػػدوليالمسػػػتوى ا –دورة مػػػدربي الريشػػػة الطػػػائرة  .

7812. 
  -ماليزيػػػا –لمريشػػػة الطػػػائرة  دولياالتحػػػاد الػػػ –الثػػػاني  لػػػدوليالمسػػػتوى ا –. دورة مػػػدربي الريشػػػة الطػػػائرة 

7811. 
  -ماليزيػػػا –لمريشػػػة الطػػػائرة  لػػػدولياالتحػػػاد ا -االوؿ "  دولي. دورة مػػدربي الريشػػػة "محاضػػػريف لممسػػػتوى الػػػ

7811. 
 

 املؤمتشاخ العلميح : -
 األردف. -ـ. عماف7881" -مر العممي الدولي الخامس " عمـو الرياضة في عالـ متغير المؤت - 
 –ياضػية فػي تطػوير الرياضػة العربيػة"المؤتمر العممػي الػدولي األوؿ "دور كميػات وأقسػاـ ومعاىػد التربيػة الر  -

 ـ. 7889 -االردف –عماف 
 ـ.7889 -جامعة اليرموؾ-بية الرياضية"المؤتمر العممي الدولي الثاني" المستجدات العممية في التر  -
 ـ. 7880-الجامعة الياشمية –المؤتمر العممي الدولي  -
 ـ. 7887 -الجامعة االردنية –المؤتمر العممي الرياضي السادس "الرياضة والتنمية"  -
 ـ.7812 -الجامعة االردنية –كمية التربية الرياضية  –البحر الميت –الدولي  المؤتمر العممي -
المؤتمر العممػي الرياضػي الػدولي الحػادي عشػر لكميػة التربيػة الرياضػية بالجامعػة االردنيػة والثالػث لجمعيػة  -

 .ـ 7811كميات ومعاىد وأقساـ التربية الرياضية العربية بعنواف " التكاممية في العمـو الرياضية" ، 

 -: الذاخليح واخلاسجيح عضىيح اللجان -
 ـ. 7819 ـ.7881ـ/7885ردني لمريشة الطائرة عضو مجمس ادارة االتحاد اال  -
 . ـ7881-7882  عضو لجنة التطوير والتدريب في االتحاد العربي لمريشة الطائرة -



4 
 

 ـ. 7885/7881رئيس لجنة الشماؿ لمريشة الطائرة ل عواـ  -
س األعمػى المجمػ –مركػز إعػداد القػادة  فػي ػ عضو لجنػة تطػوير مسػاقات الػدورات التدريبيػة اللعػاب المضػرب 

 لمشباب والرياضة ػ  األردف .  
 ـ.7889/7880عضو مجمس الجامعة االردنية لعاـ  -
 ـ. 7880/7887عضو مجمس كمية التربية الرياضية لعاـ  -
 ـ. 7880مقرر لجنة الجودة الشاممة بكمية التربية الرياضية لعاـ  -
 ـ.7880لعاـ عضو المجنة العممية والبحث العممي بكمية التربية الرياضية  -
 ـ.7880عضو لجنة الخطة الدراسية بكمية التربية الرياضية لعاـ  -
 ـ.7889مقرر لجنة ضبط التدخيف بكمية التربية الرياضية لعاـ  -
 ـ.7889مقرر لجنة المكتبة بكمية التربية الرياضية لعاـ  -
 ـ.7885مقرر المجنة الرياضية بكمية التربية الرياضية لعاـ  -
 .ـ 7887اختبارات التفوؽ الرياضي في الجامعة االردنية في العاب المضرب منذ عاـ  مقرر لجنة -
 .ـ7819/ـ7811عضو مجمس كمية التربية الرياضية ممث  لقسـ الصحة والترويح لعاـ  -
 ـ. 7811/7819كمية التربية الرياضية لعاـ  –عضو لجنة البحث العممي  -
 ـ.7819/7810ربية الرياضية لعاـ كمية الت -عضو لجنة الخطة الدراسية  -
 م. 7046عضو مجمس كمية التربية الرياضية لعام  -
 الكتة املؤلفح:  -
 الرياضة والصحة في حياتنا.)تأليف مشترك(.  -
  
 الثحىث العلميح املنشىسج :  -
 -"التعمـ الحركي والعاب المضرب":  في مجاؿ التخصص الدقيؽ -
 . ستخدمة في تعمـ الميارات األساسية لمعبة الريشة الطائرة عند المبتدئيف"مدى ت ثير نوعية الريشة الم" -1

 م(.7001)مجمة دراسات, الجامعة االردنية, مؤتمر التربية الرياضية, الرياضة نموذج لمحياة المعاصرة, عدد خاص, 
 ة كرة الطاولة".في تعميـ الميارات االساسية لمعب ـ اسموبي التدريب الفردي والجماعي"فاعمية استخدا -7

 م(.7005)الجامعة الراشمية, المؤتمر العممي الدولي الرياضي االول لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة, المجمد الثاني, 
 " ت ثير استخداـ التغذية الراجعة عمى تعمـ الميارات األساسية لمعبة الريشة الطائرة ". -7

 م(7003, أيمول 7,العموم التربوية, العدد33)مجمة دراسات,الجامعة االردنية,المجمد 
 "أثر استخداـ الصور المتسمسمة والفيديو في تدعيـ تعمـ بعض الميارات اليجومية بمعبة الريشة الطائرة". -2
فية )الجامعة االردنية, كمية التربية الرياضية, المؤتمر العممي الؤياضي السادس, "الرياضة والتنمية","نظرة استشارقية نحو االل 

 م(. 7006الثالثة", المجمد االول, 
)الجامعة .""ت ثير استخداـ التدريب العشوائي والمتسمسؿ في التعمـ المياري لبعض الميارات المغمقة والمفتوحة باالسكواش -5

 م(.7003االردنية, كمية التربية الرياضية, المؤتمر العممي الدولي الخامس,"عموم الرياضة في عالم متغير", المجمد الثاني , أيار, 
  " ت ثير استخداـ الوسائؿ التعميمية في التعمـ الذاتي المعرفي والمياري لإلرساؿ في  التنس والريشة الطائرة". -1

 م(.7003, 1, العدد74والدراسات, جامعة مؤتة, المجمد  )مجمة مؤتة لمبحوث
 " ت ثير استخداـ طريقتي التعمـ الجزئية والكمية في تعميـ الميارات األساسية لمعبة تنس الطاولة". -9
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 م(. 7004رياضية", )جامعة اليرموك, كمية التربية الرياضية, المؤتمر العممي الدولي الثاني,"المستجدات العممية في التربية البدنية وال
 "."أثر تعمـ الميارات ذات األداء الفني المتشابو في مستوى تعمـ ميارة الضربة الساحقة بمعبة الريشة الطائرة -0

 م(.7004, 1, العدد77) مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات, جامعة مؤتة, المجمد 
في لعبتي التنس  مية التربية الرياضة باألردفدرجة األداء المياري لطمبة كرأس المضرب عمى  مساحةأثر اخت ؼ " -7

 م(.7004)مجمة العموم التربوية والنفسية, جامعة البحرين, المجمد الثامن, العدد األول, مارس واالسكواش".
 "السرعة الحركية لمذراع المستخدمة باألداء وع قتيا بمستوى أداء الطمبة لمضربتيف األمامية والخمفية في لعبتي التنس -18

 م(. 7003, كانون االول, 3, العدد70)مجمة جامعة النجاح لالبحاث, جامعة النجاح الوطنية, نابمس, المجمدواالسكواش".
)مجمة العموم التربوية, جامعة ."ت ثير الميؿ الرياضي في تحسػيف القدرات البدنية  الخاصة وتعمـ بعض ميارات الكرة الطائرة " -11

 م(.  7004, 43قطر, ع
مقارنة األداء المياري ل عبيف العالمييف عمى الم عب العشبية ب دائيـ عمى الم عب الترابية في التنس "دراسة "  -17

)الجامعة االردنية, كمية التربية الرياضية, المؤتمر العممي الدولي الخامس,"عموم الرياضة في عالم متغير", المجمد االول , تحميمية".
 م(. 7003أيار, 
 ات الجسمية المساىمة في بعض القدرات البدنية لناشئي العرب في الريشة الطائرة "."المؤشر  -17

 م(.7004, العموم التربوية, 31)مجمة دراسات, الجامعة االردنية, المجمد
 " دراسة تحميمية لمستوى األداء المياري ل عبيف العرب في الريشة الطائرة ومقارنتو مع المستوى العالمي".  -12

 م(7003, أيمول 7,العموم التربوية, العدد33دراسات,الجامعة االردنية,المجمد )مجمة  
  ".، بحث وصفي عمى العبي المنتخبات االسيويةالجسمية لدى ناشئي الريشة الطائرة "التحميؿ العاممي لمقياسات -15

 م(. 7006, العدد االول, 72)أبحاث اليرموك, جامعة اليرموك, المجمد 
 داـ طمبة كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية لشبكة االنترنت واتجاىاتيـ نحوىا "." واقع استخ -11

 م(. 7003, يونيو 40)مجمة العموم التربوية,جامعة قطر, العدد
 "مدى تحقيؽ مدرس التربية الرياضية لممستويات المعيارية العالمية في االداء في ضوء الجودة الشاممة". -19

 م(. 7040, العدد الرابع, 73موك, جامعة اليرموك, المجمد )أبحاث الير 
"مدى ت ثير استخداـ مضرب االسكواش في تطوير أداء بعض المتغيرات الميارية والحركية الخاصة بمعبة الريشة  -10

 م(. 7043, 3, ممحق10)مجمة دراسات, الجامعة االردنية,/ ع.الطائرة"
, 3, ممحق10)مجمة دراسات, الجامعة االردنية,/ ع.ميارات في التنس"بعض التدئيف لفي تعميـ المب "ت ثير طريقة وغنر  -17

 م(. 7043
كمية التربية الرياضية بالجامعة ب الريشة الطائرة لط  لمعبةدقة األداء المياري تقويـ معيارية ل ايجاد درجات"  -78

 م(.7041, 4العدد, 76مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات, جامعة مؤتة, المجمد ).األردنية"
 ت ثير استخداـ أسموبي التدريس أألمري والتبادلي في تعميـ الميارات األساسية بكرة الطاولة لممبتدئيف. -71

 م(. 7043, 3, ممحق10)مجمة دراسات, الجامعة االردنية,/ ع 
 الطائرة". " دراسة تحميمية مقارنة لت ثير تعديؿ نظاـ العد في أداء ال عبيف اآلسيوييف بالريشة -77

 م(. 7044, 3, العدد73مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات, جامعة مؤتة, المجمد )
" ت ثير بعض التماريف الميارية الخاصة المدعمة لمنموذج الحي في تطوير دقة األداء لمضربتيف األرضيتيف األمامية  -77

 (. م7042 – 1, العدد 30 المجمد – مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات, جامعة مؤتة)والخمفية بالتنس ".
التربية الرياضية بالجامعة  تيطمبة كمي مف الجسـ لدى فضؿمالوالغير  فضؿمقارنة مستويات القوة والسرعة لمطرؼ الم -72

  (.7041 -الجامعة االردنية –كمية التربية الرياضية  –البحر الميت –الدولي )المؤتمر العممي . "وجامعة بغداداألردنية 
)مجمة أثر التدريب لمذراع غير المفضمة في تطوير مستوى االداء المياري لمذراع المفضمة بمعبة الريشة الطائرة". " نقؿ  -75

  (.م7044 – منشور  –الجامعة االردنية  –دراسات 
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ب "مظاىر السموؾ السمبي السائدة لدى طمبة كمية التربية الرياضية بجامعة اليرموؾ مف وجية نظر مدرسييـ وأسالي -71
المؤتمر العممي الرياضي الدولي الحادي عشر لكمية التربية الرياضية بالجامعة االردنية والثالث لجمعية كميات . )التعامؿ معيا"

  م , المجمد الثاني(.7043ومعاهد وأقسام التربية الرياضية العربية بعنوان " التكاممية في العموم الرياضية" , 
اتيجيات التعميـ المدمج في مستوى اكتساب الميارات األساسية لمعبة الريشة استخداـ  بعض استر  فاعمية"  -79

 .7817، مجمة "دراسا" ، مقبوؿ لمنشر ،الطائرة لممبتدئات"
تقييـ مستوى أداء مدرسي المواد العممية بكمية التربية الرياضية في جامعة اليرموؾ مف وجية نظر الطمبة في ضوء " -70

 .7817 مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميـ العالي،  ،متطمبات جودة التعميـ "
، 7878،مة األساسية الدنيا""ت ثير استخداـ الحاسوب في التعمـ واالحتفاظ ببعض الحركات األرضية بالجمباز لطمبة المرح -77

 مجمة أبحاث اليرموؾ. 
  

 -: ائشجالسريج الزاتيح كالعة يف املنتخة الىطني األسدني للشيشح الط -
 ـ .  7881  -  ـ 1777ػ العب المنتخب الوطني األردني لمريشة الطائرة منذ عاـ 

 ـ . 1770  -  ـ 1777ػ بطؿ األردف في لعبة الريشة الطائرة منذ عاـ 
 ـ . 1779ػ حاصؿ عمى بطولة العرب في فردي الريشة الطائرة عاـ 

 ـ .1775الطائرة ػ مصػر ػ ػ حاصؿ عمى ذىبية العرب في الزوجي المختمط في الريشة 
 ـ .  1775ػ حاصؿ عمى فضية العرب في زوجي الرجاؿ في الريشة الطائرة ػ مصػر ػ 

 ـ .  1775ػ حاصؿ عمى برونزية العرب في فردي الريشة الطائرة  ػ مصػر ػ 
 ـ .  1771ػ حاصؿ عمى برونزية العرب في الفرؽ لمريشة الطائرة ػ سوريا ػ 

 ـ . 1777لة السفارات الدولية لمريشة الطائرة ػ العراؽ ػ ػ حاصؿ عمى ذىبية بطو 
 ـ .  7881ػ حاصؿ عمى برونزية دوري األندية العربية لمريشة الطائرة ػ األردف ػ لعاـ 

 
   -السريج الزاتيح كالعة يف املنتخة الىطني اللعاب القىي :ـ 
   .ـ 7881-1777العب المنتخب الوطني اللعاب القوى منذ عاـ  -
 االف .  –ـ 1777ردف في لعبة المشي وصاحب االرقاـ القياسية منذ عاـ بطؿ اال  -

 ـ.1777 –ال ذقية  –حاصؿ عمى المركز الرابع في البطولة العربية اللعاب القوى  -

 ـ. 1777 -دمشؽ –حاصؿ عمى المركز الثاني في بطولة االندية السورية  -

 ـ.1779 –ايراف  –حاصؿ عمى المركز الرابع في بطولة غرب آسيا  -

 ـ.1777-االردف –حاصؿ عمى المركز الخامس في الدورة العربية التاسعة )دورة الحسيف(  -

  
 -: السريج الزاتيح كالعة يف اجلامعاخ األسدنيح -

 ػ العب منتخب الجامعات األردنية في العاب)الضاحية، المشي، الريشة الطائرة، السكواش( .
 المشي ، الريشة الطائرة ،السكواش .الضاحية،  ؿ الجامعات األردنية في العابابطمف أػ 

 .  السكواش ، التنس ػ بطؿ جامعة اليرموؾ والعبيا في العاب الضاحية ، المشي ، الريشة الطائرة ،
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كػـ  78فػي لعبػة   (1775-اليابػاف -االلعاب االولمبية الجامعيػة )فوكوكػا دورة في 11ػ حاصؿ عمى المركز اؿ
 .مشي

 
 الذوليح املختلفح:طاخ واحملأتشص املشاسكاخ  -
 .  ـ.1775عاـ  كـ مشي78، فوكوكا، الياباف في لعبة العبابطولة الجامعات العالمية )االولمبياد الجامعي(  -
 . ـ1779عاـ  في لعبتي الريشة الطائرة والمشي الرياضيالعبا،  ، ايرافبطولة غرب آسيا -
 ـ.7881العبا، ايراف. عاـ  بطولة الفجر لمريشة الطائرة  -
 ـ. 1777البطولة العربية اللعاب القوى العبا، ال ذقية ، سوريا عاـ  -
 ـ. 1775البطولة العربية االولى في الريشة الطائرة العبا، القاىرة، مصر،  -
 ـ. 7881بطولة قبرص الدولية في الريشة الطائرة العبا عاـ  -
  ـ.1771البطولة العربية لمريشة الطائرة العبا، سوريا عاـ  -
 ـ. 7887بطولة أـ المعارؾ في الريشة الطائرة مدربا، بغداد، العراؽ،  -
 ـ. 7889الدورة الرياضية العربية مدربا لمريشة الطائرة، مصر،  -
 ـ.7889مدربا، المنامة، البحريف، عاـ  بالريشة الطائرة بطولة غرب آسيا لمناشئيف -
  ـ.7889نزو، الصيف، عاـ بطولة آسيا لمناشئيف بالريشة الطائرة مدربا، غوا -
 ـ. 7880بطولة آسيا لمريشة الطائرة مدربا، جوىر باىرو، ماليزيا، عاـ  -
 ـ. 7881دورة مدربي الريشة الطائرة، أكاديمية باراكاش بادكو، بنغمور، اليند، عاـ  -
 تدربت عمى ايدي مدربيف مف الصيف وايراف وكندا في لعبة الريشة الطائرة.  -
 .  روسيا والمانيا في العاب القوىيدي مدربيف مف تدربت عمى ا -
 
   -متفشقاخ : -

 ـ .  1777ػ مف نجـو الرياضة األردنية في استفتاء عاـ 
 ـ .  1779ػ مف نجـو الرياضة األردنية في استفتاء عاـ 

 
 


