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 * المؤهالت العلمية: 

ضوية/ أصوول تودريس وتودريل التربيوة الريا/الرياضية  بالتربية فلسفة ال. دكتوراه 1

 .1988جامعة موسكو المركزية العليا للتربية الرياضية/ اإلتحاد السوفيتي/

بيوة . بكالوريوس / ماجستير/ تربية رياضوية/ جامعوة موسوكو المركزيوة العليوا للتر2

 .1985الرياضية/اإلتحاد السوفيتي/

 .1979درسة السلط الثانوية . الثانوية العامة األردنية، الفرع العلمي، م3

 . التخصص الدقيق/ التدريل الرياضي )ألعاب القوى واللياقة البدنية(.4

 . التخصص الفرعي / التمرينات العالجية والتدليك.5

 

 * التاريخ األكاديمي:

زال وال يوو .21/12/2008 منووذ . أسووتاذ/ كليووة التربيووة الرياضووية/ الجامعووة األردنيووة1

 على رأس عمله.

 13/10/2004تاذ مشارك / فئة )أ( كلية التربيوة الرياضوية/ الجامعوة األردنيوة . أس2

 .20/12/2008ولغاية 

لغايوة و .1/5/2000/منوذ . أستاذ مشارك/ كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية3

12/10/2004. 
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لغايوة و 30/10/1993. أستاذ مساعد /  كلية التربية الرياضية بالجامعوة األردنيوة/4

20/1/1997. 

 منووووذ . أسووووتاذ مسوووواعد / فئووووة )أ( كليووووة التربيووووة ا لرياضووووية بالجامعووووة األردنيووووة5

 .30/4/2000ولغاية  21/1/1997

 5/9/1992 منوووذ . محاضووور متفوووري / كليوووة التربيوووة الرياضوووية بالجامعوووة األردنيوووة6

 .30/10/1993ولغاية 

ايلووول/  9 ولغايووة 2005 ايلووول/ سووبتمر مووم العووام 18منووذ  إجووا ة تفووري علمووي. 7

 كلية التربية الرياضية/ جامعة اليرموك. 2006سبتمر مم العام 

تمر ايلوول/ سوب 5ولغايوة  2008 ايلول/ سبتمر مم العوام 7منذ  إجا ة تفري علمي. 8

 كلية التربية الرياضية/ الجامعة الهاشمية. 2009مم العام 

ايلووول/  10ولغايووة  2016ايلووول/ سووبتمر مووم العووام  5. إجووا ة تفووري علمووي منووذ 9

 كلية التربية الرياضية/ جامعة اليرموك. 2017سبتمر مم العام 
 
 

 *السيرة الرياضية:

 طل المملكة في سباق الضاحية وجري المسافات الطويلة شباب ورجال ب -العبا: 

 .1979-1975وعضو المنتخل الوطني األردني أللعاب القوى          

-1988المسوولحة األردنيووة أللعوواب القوووى    درب المنتخوول العسووكري للقووواتموو -موودربا: 

1990. 

 .1994-1990مدرب المنتخل الوطني األردني أللعاب القوى  -

 2015انون ثوواني كووعضووو مجلووس ادارة المجلووس االعلووى للشووباب مووم شووهر  -إداريووا: 

 .1/6/2016ولغاية 

 .2018ولغاية  2013رئيس لجنة الرياضة للجميع/ اللجنة االولمبية االردنية  -

ايوة ولغ 1999للفتورة موم عوام  اللجنة الفنيوة األردنيوة/ اللجنوة االولمبيوةعضو  -

2005. 

 .2001-1990عضو مجلس إدارة االتحاد األردني لبناء االجسام  -

 .2010-2001رئيس مجلس إدارة االتحاد االردني لبناء االجسام  -

 .2012-2011رئيس اللجنة المؤقتة لمجلس إدارة االتحاد االردني للمصارعة  -

علوى و اللجنة الفنية للمدربيم/ مركز اعداد القيادات الشوبابية/ المجلوس االعض -

 .2019ولغاية  2010منذ عام للشباب 

 2014نائل رئيس االتحاد االردني اللعاب القوى اعتبارا مم شوهر كوانون اول  -

 .18/11/2016ولغاية 

 .2019ولغاية  20/3/2018رئيس االتحاد االردني لبناء االجسام مم  -

 ولغاية تاريخه. 1/6/2021اللجنة المؤقتة التحاد العاب القوى منذ  رئيس -

منووذ  ورات التوودريل والتحكوويم التووي تعقوودها االتحووادات الرياضووية االردنيووةد -محاضوورا: 

 .ولغاية تاريخه 1994بداية عام 

 ردنيوةدورات التدريل والتحكيم التي يعقودها مركوز اعوداد القيوادات الشوبابية األ -

 .ولغاية تاريخه 1999 منذ بداية عام

 محاضر دولي بمجال مكافحة المنشطات بالوكالوة العالميوة لمكافحوة المنشوطات -

 .ولغاية تاريخه 2002منذ بداية عام  )اليونسكو(
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- The West Asia RADO and the Jordan Anti - Doping 

Organization Extend their appreciation  

For participating in the "clean sport educator" TOT 

November 2021 th13-thAmman , Jordan 12 

 

 :* الخبرات العلمية واإلدارية وعضوية اللجان

 ولغاية تاريخه. 26/8/2021. عميد كلية علوم الرياضة/ الجامعة االردنية منذ 1

عربوي . اميم عام جمعيوة كليوات واقسوام ومعاهود التربيوة الرياضوية والبدنيوة بوالوطم ال2

 ولغاية تاريخه. 1/9/2021رة مم للفت

 ولغايوووة 2/9/2012منوووذ تووواريخ عميووود كليوووة التربيوووة الرياضوووية/ الجامعوووة األردنيوووة . 3

4/9/2016. 

أمووويم عوووام جمعيوووة كليوووات واقسوووام التربيوووة الرياضوووية بوووالوطم العربوووي للفتووورة موووم  . 4

 4/9/2016ولغاية  2/9/2012

 ولغاية تاريخه. 2022/. عضو مجلس أمناء جامعة جرش مم شهر أيار 5

نووفمبر  تشوريم الثواني/ 2 عميد كليوة التربيوة الرياضوية/ الجامعوة األردنيوة منوذلنائل . 6

 .2012ايلول/ سبتمر مم العام  2ولغاية  2010مم العام الجامعي 

ي  م الجوامعرئيس قسم اإلدارة والتدريل كلية التربية الرياضية/ الجامعة األردنية للعوا. 7

 .2010تشريم الثاني/ نوفمبر مم العام  2ولغاية  2009مر مم العام أيلول سبت 6منذ 

غايوة ول 2002ايلوول/ سوبتمر موم العوام  22مساعدا لعميد كلية التربية الرياضية موم . 8

 .2005ايلول/ سبتمر مم العام  17

 17ولغايوة  1999ايلوول/ سوبتمر موم العوام  18رئيس قسم اإلشراف والتدريس منذ .  9

 .2001ر مم العام ايلول/ سبتم

      لغايوة و 1995ايلوول/ سوبتمر موم العوام  2مساعدا لعميد كلية التربية الرياضية منذ . 10

 .1999ايلول/ سبتمر مم العام  17

عضووو لجنووة الغووذاء والوودواء للرياضووييم، و ارة الصووحة، مؤسسووة الغووذاء والوودواء . 11

 .2015نهاية عام ولغاية  2013للعام 

. 2010/2011دراسات العليا بكلية التربيوة الرياضوية للعوام الجوامعي رئيس لجنة ال .12

 .2011/2012نهاية العام الجامعي  ولغاية

لجامعوووة ا ألردنيوووة منوووذ تووواريخ ا -كليوووة التربيوووة الرياضوووية–عضوووو هيئوووة تووودريس . 13

 .وما  ال على رأس عمله 5/9/1992

ي رياضوووية للعوووام الجوووامعمرشووود أكووواديمي لقسوووم الدراسوووات العليوووا بكليوووة التربيوووة ال .14

 .2012ولغاية  .2010/2011

ولغايووة  2010 لالعوووامعضووو مجلووس كليووة الدراسووات العليووا فووي الجامعووة األردنيووة  .15

2013.  

 1999عضووو لجنووة الدراسووات العليووا/ كليووة التربيووة الرياضووية/ الجامعووة األردنيووة / . 16

 .2009/2010وللعام الجامعي  2001ولغاية 
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لياقوة ال ألعواب القووى والعديد مم الدورات التدريبية والتحكيم في مجومحاضر في ال. 17

 لمجلس األعلى للشباب.ا –البدنية بالتعاون مع مركز إعداد القيادات الشبابية 

دايووة بعضووو اللجنووة العلميووة لجووائزة اللجنووة األولمبيووة األردنيووة للبحوو  العلمووي منووذ . 18

 .2019ولغاية  2015تشكيلها 

 1996الفتوورة مووم  عتموواد الشووهادات العلميووة )ماجسووتير ودكتوووراه(عضووو لجنووة إ .19

 التابعة لو ارة التعليم والبح  العلمي. 2004ولغاية 

نوة المجلوس االعلوى للشوباب، اللج /)و ارة الشوباب تابعة لـ يةجان خارجعضو في ل. 20

 االولمبية االردنية، و ارة التعليم العالي والبح  العلمي(.

 .2016ولغاية 1997طة الدراسية بكلية التربية الرياضية مم . عضو لجنة الخ21

ي . رئوويس لجنووة الخطووة الدراسووية بكليووة التربيووة الرياضووية مووم بدايووة العووام الجووامع22

 .2016 /2015نهاية العام الجامعي ولغاية  2012/2013

لألعوووووام الجامعيووووة  لرياضووووية. عضووووو مجلووووس الجامعووووة/ ممثوووول كليووووة التربيووووة ا23

(1997/1998)- (2000/2001 )– (2006/2007 )– (2009/2010). 

ت لتقيويم رسوائل الودكتوراه فوي مجواال كخبيور. عضو منتدب مم مجلس التعليم العالي 24

 تدريل الرياضي والتربية الرياضية ألعوام سابقة.ال

 خوا(( للجامعوات. عضو منتدب مم مجلس  التعلويم العوالي للجوان اإلعتمواد ) عوام و25

 سابقة.األهلية ألعوام 

 . عضو لجان االعتماد العام والخا( )هيئة اعتماد التعليم العالي(.26

 1993ة . عضو لجنة البت في قضايا الطلبه/ كلية التربية الرياضية/ الجامعة األردنيو27

 .2009/2010وكذلك للعام الدراسي  1996ولغاية 
يووة جامعووة األردن. رئوويس لجنووة البووت فووي قضووايا الطلبووه/ كليووة التربيووة الرياضووية/ ال28

 .2013ولغاية 2011والفترة الثانية  2005ولغاية  1997

لطلبوة . رئيس لجنة إنتخابات مجلس الطلبة / كلية التربية الرياضية / عمادة شؤون ا29

 .2011ولغاية  2009ومنذ عام  1999ولغاية  1994امعة األردنية/ الج

معوة لجاعبة النشواط الرياضوي/ ا. ممثل كلية التربية الرياضية لألنشوطة الرياضوية/ شو30

 .2004ولغاية عام  1995  للفترة مم  األردنية

اضوية . مقرر لجنة اإلمتحانات الشامل / دبلوم كليات المجتمع / تخصوص التربيوة الري31

 .2002ولغاية  1995 للفترة مم جامعة البلقاء التطبيقية/ و ارة التعليم العالي  /

 .1999األردنية" دورة الحسيم"  .عضو لجنة المنشطات األولمبية32

م للعديود مو واللياقوة البدنيوة فوي مجواالت التودريل الرياضوي وألعواب القووى محاضر. 33

جلووس بالتعوواون مووع مركووز اعووداد القيووادات الشووبابية/ الم اإلتحووادات الرياضووية األردنيووة

  .األعلى للشباب
 

 
معووة يووة الرياضووية / الجا* المقووررات / المسوواقات التووي أقوووم علووى تدريسووها بكليووة الترب

 األردنية.

 . التدريل الرياضي.1

 (.2+1. ألعاب القوى )2
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 . ألعاب القوى المتقدمه / تخصص.3

 . برامج اللياقة البدنية /بكالوريوس / ماجستير.4

 . تطبيقات في اللياقة البدنية/ دكتوراه.5

 . الثقافة البدنية /. الرياضة والصحة6

 . اإلعداد البدني.7

 ة.خاصبية الرياضية للحاالت ال. التر8

 . التدريل الميداني.9

 .موضوعات في التربية الرياضية/ بكالوريوس/ ماجستير. 10

 . برامج اللياقة البدنية للفئات العمرية.11

 .دكتوراه /. الرياضة التنافسية/ دراسات عليا12

 . التربية الصحية/ بكالوريوس.13

 يوس.بكالور /. التغذية واالداء الرياضي14

 

 * البحوث المنشورة والمقبولة للنشر:

 

. اثر عدد مرات تودريس مسواق االعوداد البودني علوى مسوتوى بعو  عناصور اللياقوة 1

"بحوو   1996دد خوا( عو -1المجلوة  –البدنية/مجلوة دراسوات /الجامعوة االردنيووة 

 منشور".

 نودتأثير عدد مرات اللقاء االسبوعي على مستوى بعو  عناصور اللياقوة البدنيوة ع .2

عودد  -1المجلود  –طالبات مساق االعداد البدني/مجلوة دراسوات/ الجامعوة االردنيوة 

   "بح  منشور". 1996خا( 

ي دراسووة تنبؤيووة للمسووتويات الرقميووة القياسووية االردنيووة والعربيووة واالسوويوية فوو .3

 مسوووابقات المضووومار للرجال/المجلوووة العلميوووة للتربيوووة البدنيوووة والرياضوووية/جامعة

 "بح  منشور". 1998مصر  -حلوان

قوووى تطووور االرقووام القياسووية االسوويوية والعربيووة واالردنيووة فووي مسووابقات العوواب ال .4

دنيووة الجامعووة االر-مجلووة دراسووات/1996ولغايووة 1983للسوويدات خووالل الفتوورة مووم 

 "بح  منشور".

ي اثر برنامج مقترح للتدريل البدني والمهواري والعقلوي علوى تحسويم كفواءة عودائ .5

 -1لعووودد ا -27المجلووود  –ردنيوووة الجامعوووة اال -مجلة دراسووواتالمسوووافات القصووويرة/

 "بح  منشور". 2001

ياضوي التصور العقلي لدى العبي المنتخبات الوطنية في العاب القوى / المؤتمر الر .6

 -1العوودد  -1المجلوود  –العلمووي االول لجمعيووات كليووات التربيووة الرياضووية العربيووة 

 "بح  منشور". 1999خا( 

برنوامج تعليموي لمهوارة الشوقلبة الخلفيوة فوي الجمبوا  علوى مسوتوى . "اثر استخدام 7

اإلنجا  في الوثل العالي " فوسبري" ،مجلة جامعوة النجواح لألبحواث )ب( العلووم 
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باحوو  رئيسووي مشووارك مووع باحوو   2000( عووام 1( العوودد )14اإلنسووانية ، المجلوود )

 آخر ، بح  منشور .

 اإلرسوال فووي التونس، مجلوة دراسووات ،علووى دقوة وسورعة  عقلوي. " توأثير التودريل ال8

مسوتله  ، الجامعوة األردنيوة ) 2001( ، 1( ، العودد )28العلوم التربويوة ، المجلود )

 مم رسالة ماجستير( بح  منشور.

" أثوور برنووامج مقتوورح للتمرينووات العالجيووة علووى بعوو  انحرافووات العمووود الفقووري  .9

( ، مجلوة دراسوات ،  سونة15-12وبع  المتغيورات المصواحبة لوه للفئوة العمريوة )

 2004مؤتمر التربية الرياضوية ، الرياضوة نمووذج للحيواة المعاصورة، عودد خوا( 

 )مستلة مم رسالة ماجستير( ، بح  منشور 

رس " دراسة مقارنة لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصوحة لودى طوالب المودا .10

العلووووم ( سووونة ، مجلوووة دراسوووات ، 15-14الحكوميوووة والخاصوووة للفئوووة العمريوووة )

، الجامعوووة االردنيوووة ، باحووو  رئيسوووي  2004،  2، العووودد 31التربويوووة ، المجلووود 

 .مشارك مع باح  آخر ، بح  منشور 

 ،" اثر برنامج مقترح للتدريل العقلي على مسوتوى االنجوا  فوي الوثول الطويول  .11

لة موم ، )مست 2005( / 2(، العدد)  32مجلة دراسات ، العلوم التربوية ، المجلد )

 لة ماجستير ( ، بح  منشور .رسا

" الصوووفات البدنيوووة الخاصوووة المسووواهمة بمسوووتوى االنجوووا  فوووي مسوووابقة الوثووول  .12

 2005بر ديسوم 45الطويل ، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة ، المجلود الوـ 

 نشور ، كلية التربية الرياضية للبنيم ، بالقاهرة / جامعة حلوان ، بح  منفرد م

لرياضوية ت معيارية لعناصر اللياقة البدنية لطالبات كليوة التربيوة ا" بناء مستويا .13

الجامعوووة االردنيوووة ، مجلوووة مؤتوووة /مؤتوووة للبحووووث والدراسوووات "سلسووولة العلووووم  /

االردن ، باحو   –، مؤتوة 2006(/4( العودد )21االنسانية واالجتماعية"، المجلود )

 منفرد، منشور.

ياضوية / دنية عند طلبة كليوة التربيوة الر" الحصيلة المعرفية في مجال اللياقة الب .14

( 34د )الجامعة االردنية / دراسات االردنية/مجلة دراسوات الجامعوة االردنية/المجلو

 ملحق العلوم التربوية ، باح  منفرد ، منشور. 2007(/12العدد )

"اثوور برنوووامج توودريبي مقتووورح علووى تحسووويم التسووارع لووودى عوودائي المسوووافات  .15

لمووي الوودولي الخووامس "علوووم الرياضووة فووي عووالم متغيوور" القصوويرة"، المووؤتمر الع

"المجلود الثالو " عموان االردن )مسوتلة  2006 –( أيار 11-10الجامعة االردنية )

  مم رسالة ماجستير( بح  منشور.

 "دراسووة مقارنووة للحصوويلة المعرفيووة فووي مجووال اللياقووة البدنيووة بوويم طلبووة كليووة .16

 التربيووة الرياضووية بالجامعووة االردنيووة وجامعووة اليرموووك" مجلووة ابحوواث اليرموووك

 – ، اربود 2007(/4( العودد )23"سلسلة العلووم االنسوانية واالجتماعيوة"، مجلود )

 االردن ، باح  رئيسي، منشور.
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"المشووكالت التووي تواجووه معلمووي التربيووة الرياضووية فووي دمووج ذوي االحتياجووات  .17

ليوات ة التربية والتعليم "، المؤتمر العلموي االول "دور كالخاصة في مدارس و ار

،  5/4/2007-4واقسام ومعاهد التربية الرياضوية فوي تطووير الرياضوة العربيوة"، 

االردن عوودد خووا(، )مسووتلة  –كليووة التربيووة الرياضووية /الجامعووة االردنيووة ، عمووان 

 مم رسالة ماجستير(، بح  منشور.

بوة القدرات البدنية على مستوى االنجوا  للوث "اثر برنامج تدريبي مقترح لبع  .18

العلموي  الثالثية عند طالبوات كليوة التربيوة الرياضوية بالجامعوة االردنيوة"، الموؤتمر

الووودولي الثووواني "المسوووتجدات العلميوووة فوووي التربيوووة البدنيوووة والرياضوووية" جامعوووة 

حو  عودد خوا( ،با 2007أيار//10-9الردن ا-اليرموك/كلية التربية الرياضية/اربد

 مشارك مع آخر، بح  منشور.

يووووة فووووي المجتمووووع سووووؤال ذو اهم -"كميووووات الكووووافييم فووووي القهوووووة التركيووووة :  .19

 الرياضووي"، مجلووة دراسووات "سلسوولة العلوووم التربوية/الجامعووة االردنيووة، المجلوود

 .منشور( ، )مستلة مم رسالة ماجستير(بح  2009( ، )1( العدد )36)

لمنشووطات والمكمووالت الغذائيووة عنوود الحصوويلة المعرفيووة عووم مضووار اسووتخدام ا .20

 –فسوية العبيم بناء االجسام والعاب القوى في االردن، مجلة العلووم التربويوة والن

 .ح  منشورب –، باح  منفرد  2008(   3( العدد )  9جامعة البحــريم، المجـلد )

"تأثير عودد خطووات الرموي التقاطعيوة علوى مسوتوى االنجوا  لرموي الورم  لودى  .21

 (2009)(، ملحوق36لجامعة االردنيوة"، فوي المجلود )ا-التربية الرياضية طلبة كلية

 ،في مجلوة دراسوات /العلووم التربويوة، الجامعوة االردنيوة، باحو  مشوارك موع آخور 

 بح  منشور.

االصووابات الرياضووية الشووائعة لوودى العبووي العوواب القوووى ، مجلووة جامعووة النجوواح  .22

شوارك م، باحو  2008(    6، العودد )  (  22لالبحاث )العلوم االنسانية( المجلد )  

 . بح  منشورمع آخرون ، 

العالقووة بوويم مفهوووم الووذات البدنيووة والجسوومية والمسووتوى الرقمووي لطووالب كليووة  .23

التربيوووة الرياضوووية فوووي بعووو  مسوووابقات ألعووواب القووووى، مجلوووة مؤتوووة للبحووووث 

 2009 (/3( العدد )24والدراسات، سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد )

 االردن. بح  منشور. –مؤتة 

دراسوووة تنبؤيوووة لمووودى تطوووور األرقوووام القياسوووية األردنيوووة والعربيوووة وا سووويوية  .24

لجامعوة والعالمية في مسابقات ألعاب القوى للرجال، تم انجا  البح  بالتعاون موع ا

مجلووة  .2008/2009الهاشومية أثنوواء قضوواء إجووا ة التفوري العلمووي للعووام الدراسووي 

( تشوووريم الثووواني 7( ملحوووق )38ردنيوووة )العلووووم االنسوووانية( المجلووود )دراسوووات األ

 منفرد. -، بح  منشور 2011

ي فووابتكووار تصوونيفي لمسووتوى اللياقووة البدنيووة لوودى طلبووة كليووة التربيووة الرياضووية  .25

ع الجامعوووة األردنيوووة وفوووق الشوووارة )الذهبيوووة، الفضوووية، البرونزيوووة( موووؤتمر االبووودا

 .17/6/2010-16االردن  –الرياضي، عمان 
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تووووأثير توووودريل تحموووول القوووووة علووووى بعوووو  المتغيوووورات البدنيووووة والفسوووويولوجية  .26

مجلووة مؤتووة  –ور والمسووتوى الرقمووي عنوود العبووي جووري المسووافات الطويلووة. منشوو

، 3د ، العود28، سلسلة العلووم االنسوانية واالجتماعيوة، المجلود للبحوث والدراسات

2013. 

التربيوة  اللياقة الهوائية لدى طلبة كليوةالحصيلة المعرفية للثقافة التغذوية ومستوى  .27

، العلووم التربويوة، جلوة دراسوات األردنيوةم –ة، منشوور الرياضية في الجامعوة األردنيو

 .2012، 2، العدد 39المجلد 

علوى  أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية القدرات البدنية باستخدام ادوات مساعدة .28

ي حديديوة، موؤتمر االبوداع الرياضوتحسيم المستوى الرقموي لمسوابقة دفوع الكورة ال

 –الثالوو  "مووواطم االبووداع فووي المؤسسووات الرياضووية" كليووة التربيووة الرياضووية 

 األردن.  –، عمان 5/7/2012-4الجامعة االردنية 

انتشووار اضووطرابات التغذيووة لوودى الموورأة الرياضووية فووي االردن، منشووور، مجلووة  .29

ات لتربيووة الرياضووية بالجامعووالمووؤتمر العلمووي الخووامس لالبووداع الرياضووي بكليووات ا

ائز علوى جوائزة ، "حو4/7/2013-3االردنية )التجديد فوي عوالم االبوداع الرياضوي( 

 الشيخ محمد بم راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي"

 تووأثير تعلووم اإليقوواع الحركووي علووى ضووبط الخطوووات البينيووة وتعلووم مهووارة اجتيووا  .30

مجلووة  –معووة األردنيووة، منشووور الحوواجز لوودى طالبووات كليووة التربيووة الرياضووية بالجا

 .2014دراسات األردنية، 

أثوور برنووامج مقتوورح للتوودريل العقلووي علووى الحوود مووم عاموول الخوووف وتعلووم بعوو   .31

المووؤتمر الوودولي لعلوووم  –المهووارات األساسووية فووي السووباحة للمبتوودئيم، منشووور 

 .2014تشريم الثاني،  7-5( "تحديات التغيير"، ICSSCCالرياضة )

. ة ومدى مساهمتها في تطووير الرياضوة العربيوة/ جامعوة اليرمووكمعايير الجود  .32

 –( حزيوران  19 - 18األردن. المؤتمر العلموي الودولي السوادس تواريخ الموؤتمر ) 

2014. 

السمنة وعالقتها بالتدخيم لودى االشوخا( ذوي االعاقوة الحركيوة فوي فلسوطيم.  .33

، 7، ملحووق رقووم العلوووم التربويووة 4 ، عوودد 44، مجلوود مجلووة دراسووات منشووور فووي

 .2016الجامعة االردنية 

دراسووة دافعيوووة اختيووار تخصوووص التربيوووة الرياضووية لووودى طلبووة كليوووات التربيوووة  .34

ة الرياضووية المجلوود الخووا( بوقووائع المووؤتمر العلمووي الوودولي االول لعلوووم الرياضوو

 امعة مؤتة/ كلية علوم الرياضة.ج 5/5/2016-4خالل الفترة مم  والصحة

التودريل علوى االسوفنج والتودريل علوى الرموال علوى بعو   دراسة مقارنة لتأثير .35

 يمنشووور فووالمتغيوورات البدنيووة والكينماتيكيووة لوودى العبووي العوودو والوثوول الطويوول، 

 .2018،  6، ملحق 4، العدد 45، المجلد العلوم التربويةمجلة دراسات االردنية، 
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تبوادل يديوة بالانتقال أثر التعلم لفعاليوة رموي القور( علوى فعاليوة دفوع الكورة الحد .36

، 45 المجلد مجلة دراسات االردنية، العلوم التربوية، منشور فيفي العاب القوى، 

 .2018 ،7، ملحق 4العدد 

توي أثر التدريل الباليستي على تحسيم بع  القودرات البدنيوة والمهاريوة فوي لعب .37

لود مجمجلوة دراسوات االردنيوة، العلووم التربويوة،  منشور فيالسباحة وكرة السلة، 

 .2019، 3ملحق  1، العدد 46

لياقوة مستوى تقدير الذات البدنية والجسمية عند االفراد المشاركيم في مراكوز ال .38

ي . توووم انجوووا  البحووو  خوووالل اجوووا ة التفوووري العلموووي للعوووام الجوووامعالبدنيوووة بووواالردن

، 46بويوة، المجلوود العلوووم التر -دراسووات االردنيوةفووي مجلوة  منشوور 2016/2017

 .2019، 3العدد 

ريووة قنويم بطاريووة االختبووار االوروبووي "يوروفيوت" للياقووة البدنيووة للمرحلووة العمت .39

جامعة موسكو لعلوم الرياضوة.  –( سنة في البيئة االردنية، مؤتمر موسكو 9-12)

 .20/10/2018-16روسيا. 

السوولوك الغووذائي ودوره فووي تحسوويم الحالووة النفسووية والبدنيووة مووم وجهووة ن وور  .40

لثواني ة التنافسية والصحية، المؤتمر العلمي الودولي االممارسيم لالنشطة الرياضي

 ، جامعة مؤتة.24/7/2019-22لعلوم الرياضة والصحة المنعقد خالل الفترة 

 العالقوووة التنبؤيوووة لوووبع  المتغيووورات البدنيوووة والفسووويولوجية باالنجوووا  الرقموووي .41

، دراسووا/ مجلووة بحوووث وتطوووير بحوو  منشووورم عوودو لوودى الناشووئيم، 200لمسووافة 

 .2019علوم الرياضة،  انشطة

42. The effect of preventive functional exercises on some 

biometry abilities and physiological variables for handball 

players, Indian Journal of forensic Medicine and 

Toxicology, (Scopus), ISSN 0973-9130, No. 712, 2021. 

43. The effect of preventive exercises according to the 

application of MUSCLE and MOTION on the development 

of the most important physiological variables associated 

with high load injuries and muscular soreness in handball 

players, Indian Journal of forensic Medicine and 

Toxicology, (Scopus), ISSN 0973-9130, No. 711, 2021. 

 دور وسائل االعالم الرياضي في تطوير الوعي البدني والصحي لدى المشاركات .44

سوانية في المراكز الصحية، بح  مقبول للنشر، مجلة دراسات االردنية، العلوم االن

  .2021واالجتماعية، 

ى حي البدنيوة والنفسوية لودمستوى ممارسة األنشطة الرياضية وأثرها على النوا .45

  مرتوادي مراكووز اللياقوة البدنيووة فوي ةوول جائحووة كورونوا فووي محاف وة البلقوواء، بحوو

 .2022، مجلة دراسات "العلوم التربوية"، مقبول للنشر
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( علووى تطوووير بعوو  القوودرات الحركيووة لوودى S.A.Qأثوور االسوولوب التوودريبي ) .46

 المووؤتمر الوودولي المحكوومناشووئي الكوورة الطووائرة فووي األردن، بحوو  مقبووول للنشوور، 

 2022وعلوم الرياضة، الجامعة الهاشمية،الثال  لكلية التربية البدنية 

47. The Effectiveness of Jacobsons progressive muscle 

relaxation technique on fatigue a mong Jordanian patients 

with multiple sclerosis during corona epidemic ,Clinical 

izophrenia&RelatedPsychoses, Sch

-1232(P),ISSN:1941-www.clinicalschizophrenia.net,ISSN:1935

 march,26, 2022 2010(E) 

 * الخبرات العلمية للمؤتمرات والدورات:

داري ، )حضووور مووؤتمرات، اشووراف علووى بحوووث ، عضوووية االالكوواديمي والنشوواط العلمووي وا *

 لجان ... الخ(:

 عمان. -1993لية التربية الرياضية ك –المؤتمر العلمي الثاني/الجامعة االردنية  -

 عمان. -1995لية التربية الرياضية ك –المؤتمر العلمي الثال /الجامعة االردنية  -

  مان.ع -1999ياضية في الوطم العربي/عمان ية الرالمؤتمر العلمي االول لكليات الترب -

 عمان. -2002لية التربية الرياضية ك –المؤتمر العلمي الرابع/الجامعة االردنية  -

كليوة  –المؤتمر العلمي الخامس "الرياضة نمووذج للحيواة المعاصورة"/الجامعة االردنيوة  -

 عمان. – 2006التربية الرياضية 

ة لتربيووة الرياضووية فووي تطوووير الرياضووة العربية/الجامعوومووؤتمر كليووات واقسووام ومعاهوود ا -

 عمان. – 2007بية الرياضية كلية التر-دنيةاالر

ية" المووؤتمر العلمووي الوودولي الثوواني "المسووتجدات العلميووة فووي التربيووة البدنيووة والرياضوو -

 .ناالرد –اربد  2007 جامعة اليرموك/كلية التربية الرياضية /

ضووووي االول "نحووووو مجتمووووع نشوووواط لتطوووووير الصووووحة المووووؤتمر العلمووووي الوووودولي الريا -

 الزرقاء. – 2008واالداء(الجامعة الهاشمية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

فيوة المؤتمر العلمي الرياضي السادس " الرياضة والتنمية " ن ورة استشورافية نحوو األل -

 .2009الثالثة. كلية التربية الرياضية/ الجامعة األردنية 

لتربيوة العلمي الدولي الثال  "نحو رؤية مستقبلية لثقافة بدنيوة شواملة"، كليوة المؤتمر ا -

 ، وعضو اللجنة العلمية.7/5/2009-6امعة اليرموك، ج –الرياضية 

 اشرف على العديد مم الرسائل الجامعية "ماجستير ودكتوراه". -

 .رجهدن وخار والدكتوراه داخل االرناقش العديد مم االبحاث العلمية ورسائل الماجستي -

 .مشارك، أستاذ( م للترقية إلى الرتل األكاديمية ) أستاذقيم العديد مم اإلنتاج العلمي المقد    -

آل مكتووم  بالتعاون مع جوائزة محمود بوم راشود 2010/2011األول  مؤتمر اإلبداع الرياضي    -

 بي، كلية التربية الرياضية الجامعة األردنية.د –عمان 

حمود بوم راشود آل مكتووم بالتعواون موع جوائزة م 2011/2012الرياضي الثاني مؤتمر اإلبداع   -

 بي، كلية التربية الرياضية الجامعة األردنية.د –عمان 

http://www.clinicalschizophrenia.net,ISSN:1935-1232(P),ISSN:1941-2010(E)
http://www.clinicalschizophrenia.net,ISSN:1935-1232(P),ISSN:1941-2010(E)
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"مووووواطم االبووووداع فووووي المؤسسووووات الرياضووووية"  2012ؤتمر االبووووداع الرياضووووي الثالوووو  موووو -

 االردن. –، عمان 5/7/2012-4لجامعة األردنية ا –كليةالتربية الرياضية 

 .2012لعلمية للمؤتمر العلمي االبداع الرياضي الثال  امقرر اللجنة  -

ة ات التربية الرياضية بالجامعوات االردنيوالرياضي لكلي لإلبداعرئيس المؤتمر العلمي الخامس  -

 اعلإلبوود"التجديوود فووي عووالم االبووداع الرياضووي" بالتعوواون مووع جووائزة محموود بووم راشوود آل مكتوووم 

 .4/7/2013-3الرياضي 

( بالتعووواون موووع جامعوووة ما وووديبوري ICSSCCرئووويس الموووؤتمر الووودولي لعلووووم الرياضوووية ) -

، تشووريم ثوواني 7-5( "تحووديات التغييوور" DAADاأللمانيووة والهيئووة األلمانيووة للتبووادل الثقووافي )

 األردن. –. البحر الميت 2014

ة بالجامعووة تمر العلمووي الرياضووي الوودولي الحووادي عشوور لكليووة التربيووة الرياضوويرئوويس المووؤ -

لووم ة فوي العاالردنية والثاني لجمعية كليات ومعاهد واقسام التربية الرياضوية العربيوة "التكامليو

 .21/7/2016-20الرياضية". بالفترة مم 

 5/5/2016-4لمؤتمر العلمي الدولي االول لعلوم الرياضة والصحة المنعقد خوالل الفتورة موم ا -

 جامعة مؤتة/ كلية علوم الرياضة.

موووؤتمر لموووؤتمر الووودولي لالسوووتراتيجات التطبيقيوووة فوووي التربيوووة البدنيوووة وعلووووم الرياضوووة )الا -

 .2016الثامم(، كلية التربية الرياضية/ جامعة اليرموك 

العلوى للجامعوات امعة قناة السويس بالتعاون مع قطواع التربيوة الرياضوية بوالمجلس امؤتمر ج -

 "تحووديات الرياضووة بووالوطم العربووي.. صووناعةالمصوورية واالتحوواد المصووري للجامعووات بعنوووان: 

 .24/4/2016-21البطل االولمبي". خالل الفترة مم 

 3/11/2017-1لمؤتمر العلمي العالمي االوروبي )تحديات التغيير( المنعقود خوالل الفتورة موم ا -

 الجامعة االردنية/ كلية التربية الرياضية/ البحر الميت.

 بيوة البدنيوة والرياضوية والشوباب والسوياحة،الحكوميوة للتر المؤتمر الدولي الجامعوة الروسوية -

 .20/10/2018-16الفترة مم 

-22فترة المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة والصحة/ جامعة مؤتة المنعقد خالل ال -

24/7/2019. 

حوة جائ المؤتمر الدولي الثال  لعلوم الرياضوة "نموط الحيواة الصوحي والنشواط البودني فوي ةول -

 الجامعة االردنية / كلية علوم الرياضة. /2021، اذار، 17-16كورونا 

ولووة المووؤتمر الوودولي الثالوو  لكليووة التربيووة البدنيووة وعلوووم الرياضووة )الرياضووة ومئويووة الد -

 / الجامعة الهاشمية 5/2022 /24-21األردنية( خالل الفترة ما بيم 
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