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 السيرة األكاديمية :

مف  الجامعفة باحة والكفرة الطفائرة الفتعلم الحركفي ففي السف /فلسفةة التربيفة الرياضفية كتوراة د -

 بتقدير إمتياز.  2010عام  األردنية 

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

م اجتمففا( ( الجامعفة االردنيففة عففام بكفالوريو  تربيففة رياضفية  بتخصففص فرعففي ) دبلفوم علفف  -

1989 . 

 .  1985ة االردن عام الثانوية العام -

 اإلداري :العمل 

 وال أزال .  15/9/2021نائب عميد كلية علوم الرياضة للتعلم اإللكتروني بتاريخ  -

 .2020/2021لتعلم اإللكتروني شؤون ال كلية علوم الرياضة مساعد عميد -

 .2011/2012للعام الدراسي لشؤون الطلبة ة التربية الرياضية كليمساعد عميد  -

 



 

 لعملية : سيرة الا

عففام   مفف  مركففز االستشففارات والخبففرات فففي الجامعففة االردنيففة دة معتمففدةباحة بشففهاة سففمنقففذ  -

1990 . 

واللجنفة مسابقات السفباحة معتمفدة مف  االتحفاد االردنفي للسفباحة لحاصلة على شهادة تحكيم   -

 .االولمبية االردنية

ائرة ة الطت والكرلكرة الطائرة داخل الصاالكابت  المنتخب الوطني والعبة منتخب وطني في ا  -

ات المحليففة والعربيففة وقففد شففارك  فففي العديففد مفف  المباريفف 2005 – 1985الشففاطئية  منففذ عففام 

 على المستوى العربي والدولي .قق  النتائج الجيدة لالردن والدولية وح

  األردن دوليفا  ففي أول العبة أردنية تمار  الكرة الطائرة الشفاطئية وأول العبفة أردنيفة مثلف -

 لمركففز الثالففه فيهففا )البطولففة العربيففة للكففرة الطففائرة الشففاطئية فففيعلففى احصففل  للعبففة وهففذا ا

 الالذقية(

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

والدوليففة وحققفف  النتففائج مثلفف  المنتخففب الجففامعي فففي العديففد مفف  اللقففاءات المحليففة والعربيففة 

م مف  ضفمنها بطولفة الجامعفات وبطولفة المملكفة ففي رمفي القفر  عفا ردنيفةة االلجامعفلجيدة لا

1987. 

الةفوز ففي  ق يفحقسفاهم  ففي تالعبة كرة طائرة في نادي ديونز االردني وكابت  الةريق وقد   -

 للنادي .العديد م  البطوالت 

تحففدي ة والللرياضفف العهففد االميففر حسفف  بفف  طففاللعضففو عامففل وفعففال فففي جففائرة سففمو ولففي   -

دي المتميفزة ففي هفولجمف  سفمو األميفر حسف  بف  الحسفي  المع فم وحاصلة على شهادة تقفدير 

   خدمة صالح هذة الجائزة الوطنية .

ففففي لجنفففة رياضفففة المفففرأة التابعفففة للجنفففة االولمبيفففة االردنيفففة عفففامي وفعفففال عامفففل عضفففو   -

 . 1996و1995

 . 1996الطائرة عام  للكرةردني حاد االفي اللجنة النسوية لالت لعامل وفعا عضو -

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

والمشفاركة متطو( في مركز التعليم للجميع لتنمية وتطوير قدرات أطةفال التوحفد عامل عضو  -

وذوي د ألطةفال التوحفي ةسفي والحركفللتطفور النوضع وتنةيذ البفرامج الرياضفية والحركيفة في 

 . 2017-2015قة اإلعا



وقد شغل  في الجامعة   1991ية منذ عام الجامعة االردن كلية التربية الرياضية في عمل  في  -

 -االردنية الوظائف التالية : 

  1990( للطالبفففات عفففام 2( وسفففباحة )1محاضفففرة  يفففر متةر فففة لتفففدريس مسفففاقي سفففباحة ) -

 حتفى عفام الجامعفة األردنيفة  ية ففيلرياضفتربيفة اففي كليفة المنقفذة سفباحة ي باإلضافة إلفى عملف

2004. 

 . 1997ام حصل  على درجة الماجستير ع -

بتففاريخ مدرسففة بدرجففة الماجسففتير فففي كليففة التربيففة الرياضففية / الجامعففة األردنيففة  عينفف   -

23/2/2004. 

 تربيةكلية اللةرق منتخبات نية دبالقة لياالسباحة و الكرة طائرة والكلة  خالل عملي  بتدريب  -

 الجامعه االردنية  منتخبات  وفرق  اضية الري

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

 .2000-1994المجتمع المحلي 

الفذي كفان يعمفل ق بزوجفي لإللتحفا 2005قدم  إستقالتي م  عملي في الجامعة األردنية عام  -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة .( في الدفاوزارة  في

فففي كليففة التربيففة  2009 -2006لسففباحة والكففرة الطففائرة محاضففرة  يففر متةر ففة لتففدريس ا -

 الرياضية الجامعة األردنية .

 .2009عين  مدرسة / محاضرمتةرغ بكلية التربية الرياضية الجامعة األردنية  -

اضية م  الجامعفة األردنيفة تخصفص تعلفم الري تربيةلسةة الدرجة الدكتوراة في ف على حصل  -

 .2010طائرة عام حركي في السباحة والكرة ال

بعد نيفل في كلية التربية الرياضية/الجامعة األردنية بدرجة الدكتوراة محاضرة متةر ة عمل   -

 .2010 /5/9درجة الدكتوراة  عام  

 .2/7/2012خ بتاريدنية عة األرالجام/ة التربية الرياضيةاستاذ مساعد في كلي -

 . 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 -

 المع مة .األميرة بسمة بن  الحسي  مع سمو 

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

مفة عف  حفوادل السفير بالتعفاون مفع دائفرة المتعلقة بقواني  وأن مفة السفير ومنفع اإلعاقفة الناج

 ية .السير المركز



ج مفع مؤسسفة لتعليم المدممة التعليم اإللكتروني واالمشاركة في دورات وورش العمل في أن  -

لفيم اإللكترونفي وورشفات العمفل والتعلفيم جاللة الملكة رانيا العبدهللا المع مة إدراك وأن مفة التع

 المدمج في الجامعة األردنية .

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

معفة األردنيفة  للسفنوات  ياضفية / الجاتجدي   بكليفة التربيفة الرلجنة فحص القوام  الطلبة المس -

(2014  ،2015 ،2016 ،2017 ). 

،  2014ياضففي  المقبففولي  فففي الجامعففة األردنيففة للسففنوات )ة التةففوق الرلجنففة فحففص طلبفف -

2015 ،2016 ،2017 ). 

الجامعة األردنية  لمحاضري  متةر ي  بكلية التربية الرياضية / 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 2017نة ) التدريب الميداني بكلية التربية الرياضية س لجنة  -

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

رئفيس الجامعفة للكليفات اإلنسفانية ئفب بتكليفف مف  نالم ع  بعفد لجنة الدعم الةني والتقني للتع -

2020. 

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

 .(2021-2020جائحة كورونا )مقام خالل للمؤتمر اللجنة الدعم الةني  -

 ( 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 في مؤية الد ة األردنيةاألردن والجامعلجنة إحتةاالت  -

األردنيفة  ردنيفة بتكليفف مف  رئفيس الجامعفةلجنة استحدال وتصفميم قنفاة تعليميفة للجامعفة األ -

 .2021لعام 

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

مف  قبفل المفن م كترونفي لم اإللللفتع األولالفدولي لمؤتمر  مة لعضو في اللجنة األكاديمية المن -

 .2020ية مركز المصادر التعليمية / الجامعة األردن

 . 2021/2022للعام الدراسي لجنة الخطة الدراسية في كلية علوم الرياضة  -



ب السففمو صففاح قبففلمفف   عضففو فففي اللجنففة المؤقتففة إلدارة اإلتحففاد األردنففي للمالكمففة المشففكلة -

 . 2021عام يف ب  علي ب  ناألمير محمد عبا  الملكي ا

 .2020/2022عام نائب ثاني لرئيس اإلتحاد  /تحاد المالكمة األردني عضو معي  في إ -

 . 2022 إتحاد المالكمة األردنيرئيسة اللجنة النسوية في  -

بهفذا  اردنيفة سيدة/ أول  2022عام  اإلتحاد اآلسيوي للمالكمةي في تنةيذمجلس إدارة عضو  -

 .المنصب 

 لتوحد .صابي  باعاب الحركية لألطةال الموضع برامج األلالمشاركة في  -

 هيئففةلففدى سففات التعلففيم العففالي والتففدريب / إدارة مراجعففة مؤسمففع هيئففة جففودة التعلففيم مففل الع -

كونفة مف  ثفالل إختيفاري كححفد أعضفاء  لجنفة م تم هيحالبحري  لكة والتدريب بمم جودة التعليم

ليفة التربية الرياضية الذي تطرحه كالبكالوريو  في  ي لمراجعة برنامجالوط  العرب براء فيخ

نح لبحري  حيه كن  مخولة بعد عملية المراجعة بمفبجامعة االطبيعي ج لرياضية والعالالتربية ا

  .2017 عامه رنامج أو حجبها عنذلك البثقة لال

لجامعة ففي كليفة التربيفة الرياضفية/ا ةالفدكتورتير وأطروحفات اومناقشفة رسفائل الماجسفتقييم  -

 .  لمملكة ات باالمحاف في بقيةاألردنية األردنية وفي الجامعات 

 -:التي قم  بتدريسها  قات المساتخصصات  -

 التعلم الحركي . -1

 ي .ا( الرياضجتماإلم عل -2

 ت الحياتية .اراهملالترويح الرياضي وا -2

 اصة .لخا اضية للحاالتالتربية الري-3

لبففات ( للطفالب والطا 3+ مسفتوى التخصفص 2وى + مسففت 1وى طفائرة )مسفتالكفرة تعلفيم ال -4

 .لدراسيةلسنوات المختلف ا

 . يةسنوات الدرالمختلف الس ( للطالبات 2+ مستوى  1سباحة )مستوى م التعلي -5

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

 . يةالدراس

 .لمختلف السنوات الدراسية للطالب والطالباتاالعداد البدني واللياقة البدنية  -7

  ( للطالبات  3التخصص + مستوى 2 + مستوى1اإليقا( الحركي )مستوى تعليم  -8

 .سنوات الدراسيةتلف اللمخغيرة للطالب والطالبات االلعاب الصتعليم  -9

 ض الرياضية.والعرتعليم -10

 تعليم التعلم والتحكم الحركي / ماجستير . -11



ففي  ق العملفي ففي التطبيف  ة الخفريجيالرياضفي  طفالب كليفة التربيفةيب تفدراالشفرا  علفى  -12

 .  أكةاء للتربية الرياضية سيدادهم ليكونوا مدرعوإاألردنية الهاشمية مدار  المملكة مختلف 

 -: ةالمنشور يةاألعمال البحثية العلمالمؤتمرات و

1- Effect of Different styles of Training on C-reaction Protein Levels in Healthy 

Age Men, Second International Conference on Health, Wellness & society  

Chicago USA / 2012.                                                                                                        

2- The effect of movement imagery on learning forearm pass in volley ball, 

Education journal / 2013. 

3- Movement Satisfaction in Relation to Learning Sport Skills in the Mixed 

Practical Courses at faculty of Physical Education at the University of Jordan , 

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 

Skills, Life Science Journal / 2014.                                                                             

6- The effect of feedback on some kinematic variables for F13 visually 

impaired athletes in long jump, international journal of academic research/ 

October  2014.                                                                                                                  

 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 

attaining the technical aspects of the stages of shot put and digital achievement 

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. 

ب ة الطائرة لدى طالية الراجعة المرئية في تعلم مهارة الدفا( بالغطس في الكرتحثير التغذ -15

 . 2011 / احمجلة جامعة النج ، جامعة األردنيةكلية التربية الرياضية في ال

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

امعفة مجلفة ج ، نحو المراكفز الشفبابية ففي ثفالل منفاطق ففي األردن لياء األمورتجاهات أوا -17

 . 2011 /النجاح 

 2012 معة األردنية /ة ، الجاضيرياضي الثاله، كلية التربية الرياحضور مؤتمر اإلبدا( ال -18

ا( تمر اإلبفدمفؤ،  إرسفال ففي الكفرة الطفائرة حليلية كينماتيكية للمقارنة بفي  نفوعيدراسة ت -19

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

 قاني علىتكثف في اطار استراتيجية التعلم االأسلوبي التمري  الموز( والم اماثر استخد -17

في الجامعة  اضيةالسباحة لدى طالب كلية التربية الري تحسي  بعض المهارات االساسية في

 الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة خامس للمجلسلمؤتمر الا،  األردنية

 .  2013ت العربية المتحدة / ،  دولة اإلمارا األوسط لشرقا لمنطقة الحركي بيروالتع

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

، التربية الرياضية في الجامعة األردنية ى طالب كليةالماء لد ال هر و مستوى الخو  م 

 . 2013امعة األردنية / مجلة دراسات الج

  /عاب القوى المعاقي العبي الى لد  الي وعالقته بالترتيب العالميستوى الذكاء االنةعم -19

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

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

  أداءا قةفي تعلم مهارة اإلرسال الخطافي ودمي قائم على التدريب العقلي ليأثر برنامج تع -21

 . 2015لجامعة األردنية / ، مجلة دراسات افي الكرة الطائرة



رياضية ، الجامعة األردنية / التربية ال ضة ، كليةؤتمر التكاملية في علوم الرياحضور م -22

2016. 

 علم مهارةتوى اإلدراك الحس حركي على تمسيمي مقترح لتحسي  تحثير برنامج تعل -23

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

دراسي  اللتحصيل سية ومستوى الذكاء العاطةي باعالقة مهارات مواجهة الضغوط النة -24 

سات را، مجلة داألردنية ساقات السباحة لدى طلبة كلية التربية الرياضية بالجامعة في م

 .  2017الجامعة األردنية / 

السلوك إلى  عي العدواني والعوامل التي  تؤدياإلجتما وكالعالقة بين مستوى السل - 25 
الرياضة في  سلدولي السادامؤتمر ال، كمة ذوي السوابق اإلجراميةلدى العبي المال  اإلجرامي

 . 2017/  ، دبي مواجهة الجريمة
، كلية التربية (AECSHSلعلوم الرياضة والصحة ) نيمؤتمر الدولي الثاالحضور  -25

   .2017نية/ عة األردامالرياضية ، الج
( 10-8دافع التعلم لدى األطةال ) شط على اكتساب مهارات السباحة وتنميةأثر التعلم الن -62

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

   . 2018لطان قابو / لسا

لى تحسي  مستوى األداء المهاري لمتغير عوار جدولة التمري  باألسلوب الثاب  أث -72

ول ة مؤتة للبحاضية، مجلة لدى طالب كلية التربية الريسباحة الةردي المتنو( والحالة البدنيب

  . 9201والدراسات/ سلسسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية /

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

  .0202جلة األوروبية لعلوم الرياضة / الم

ع  بعد : ا والتعلملتالية خالل فترة جائحة كورونحضور المؤتمرات اإلفتراضية ا -  

ة دراسا يأكاديمه كورونا الذي أقامتحضور المؤتمر الموسوم بـــ: األحالم األولمبية وتحديات  -

8/5/2020دبي بتاريخ  -حدةعربية المتأنشطة علوم الرياضة/ اإلمارات ال للبحه وتطوير  

ة في ن ر مختلةيم وتدريب صغار الس  م  أوجه إشكاليات تعلالمؤتمر الموسوم بـــ:  حضور -

الكوي   ة رات الرياضية بدولالذي أقامته التميز لإلستشازمة الحالية )جائحة كورونا(  ألظل ا

15/5/2020بتاريخ   

الذي  لتعليم في مجال التربية الرياضيةل قطاعات احضور المؤتمر الموسوم بـــ: مستقب -

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



 ة دراسايته أكاديمالذي أقام واقع الرياضة في عالم متغيرتمر الموسوم بـــ: مؤحضور ال -

.30/6/2020بي بتاريخ د -اضة/ اإلمارات العربية المتحدةلبحه وتطوير أنشطة علوم الريل  

الذي أقامته كلية  نشاط البدني واسلوب حياة الاإلفتراضي العلمي تن يم وحضور المؤتمر  -

  . 10/2020معة األردنية اضة في الجاعلوم 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 لمية ال زال  عأبحال  -

 


