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الشخصية المعلومات 

الجنسية                 :  أردني
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المستوى العلمي

طالب دكتوراة في كلية علوم الرياضة / الجامعة األردنية
دبلوم تدريب رياضي / جامعة اليبزيغ – المانيا / دورة المدربين

الدولية ITK ONLINE للفترة من 20 ايلول الى 31 كانون ثاني
ماجستير تربية رياضية – الجامعة األردنية 2013-2015 بتقدير

ممتاز
دبلوم تدريب رياضي / تخصص كرة قدم – كلية علوم الرياضة

- جامعة اليبزيغ / المانيا - للفترة من 2 اذار الى 29 تموز2015
بتقدير جيد جدا

بكالوريوس تربية رياضية – الجامعة األردنية 2013-2009
بتقدير ممتاز – األول على الدفعة

 

الخبرات العملية

مدرس في كلية علوم الرياضة – الجامعة األردنية / نيسان
2021 لغاية تاريخه

محاضر متفرغ بالماجستير في كلية علوم الرياضة – الجامعة
األردنية / ايلول 2016 الى نيسان 2021

        1 م  د ق ة  ر ك
2 م   د ق ة  ر ك  

كرة قدم 3    
المهارات األساسية في كرة القدم
المهارات المتقدمة في كرة القدم

اعداد بدني     
التمرينات الهوائية والالهوئية    

التدريب الميداني       
األلعاب الشعبية والصغيرة      

   
. 1
. 2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9 B دورة التدريب األسيوية مستوى

C دورة التدريب األسيوية مستوى

دورة اللياقة البدنية FIFA FITNESS  للفترة

من 25 اىل 29 اكتوير 2020 / عمان

-األردن

دورة اللياقة البدينة – المدرب الشخصي /

SPI / 2013 معهد األدء الكندي

دورة اللياقة البدنية – المدرب الشخصي /

الجامعة األردنية 2011

عضو في العديد من اللجان في كلية علوم الرياضة الجامعة
األردنية 

عضو لجنة التفوق الرياضي، كرة قدم / لياقة بدنية، في
الجامعة األردنية 

مدرب كرة قدم - منتخبات الجامعة األردنية / كانون اول 2021
حتى تاريخه 

mailto:Hashem.qarra@gmail.com


مدرب عام نادي معان – المشارك بدوري المحترفين األردني
موسم 2022

مساعد مدرب نادي معان – المشارك بدوري المحترفين األردني
موسم 2021   

مدير فني لفريق األهلي تحت 15 سنة والمشارك بدوري
المحترفين للموسم 2020-2019

مدرب كرة قدم – اكاديمية عمان ايليت / ايلول 2015 حتى ايلول
2019

مراقبة وتحليل الجوانب الفنبة والبدنية والتكتيكية لمختلف
الفئات العمرية في نادي اليبزيغ لفترة 5 شهور كمتطلبات لدبلوم

كرة القدم / جامعة اليبزيغ
مدرب كرة قدم، تدريب باألجهزة واألثقال في كلية التربية

الرياضية في الجامعة األردنية للفترة من ايلول 2013 الى
اغسطس 2016 

مدرب كرة قدم في مدرسة المشرق الدولية للفترة من 2010 الى
2014

العب كرة قدم في النادي الفيصلي للفترة من 2009-2006
والمشارك في بطوالت الفئات العمرية تحت 16،17،18،20

العب في المنتخب األردني للناشئين بكرة القدم للفئة العمرية
تحت 13 و تحت 14 لألعوام 2003 و 2004

العب كرة قدم في المدرسة الكروية لنادي الوحدات للفترة 2003
2004 -

العب كرة قدم في مراكز األمير علي للواعدين للفترة من 2000
الى 2004

دورة مبادئ التدليك االسترخائي / الجامعة

األردنية 2010

المشاركة في العديد من المؤتمرات وورشات

العمل المرتبطة في العلوم الرياضية وخاصة

في مجاالت التدريب الرياضي وكرة القدم

األبحاث

المنشورةوالمقبولة للنشر 

االنجليزية  لغة  ل ا ب األبحاث 

Reference Values of Hand-Grip
Strength for 6 to 8 Years-Old’s in
Jordan
Self-Coping Strategies Among
Jordanian Athletes During Ramadan
Fasting: A Questionnaire Proposal. 

لعربية  ا لغة  ل ا ب األبحاث 
 

التجربة المميزة في التعلم االلكتروني عىل

مستوى التجارب المقدمة للتعليم العالي في

األردن، خالل بداية جائحة كورونا في الفصل

الثاني من العام الجامعي 2020-2019

المعرفون 
 

أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاونّي في

التحصيل المهارّي لدى الطلبة الدارسين

لمهارات كرة 

القدم في كلية علوم الرياضة في الجامعة

األردنية

مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة مساقات

األلعاب الفردية والجماعية في كلية علوم

الرياضة-الجامعة األردنية

مستوى تقدير الذات لدى طلبة مساق كرة

القدم تبعاً لألسلوب التدريسي الُمستخدم,

دراسة مقارنة

ئز  الجوا

االستاذ الدكتور خالد عطيات / الجامعة األردنية -
00962799946000

الدكتور محمد باكير / الجامعة  األردنية - 00962777386600
الدكتور غازي الكيالني / الجامعة األردنية - 0096279592121


