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 رابعا: األبحاث والكتب العلمية 

 
 

أثر تقديم التغذية الراجعة اللفظية على  
تحسين دقة االرسال من أسفل ومن  

 اعلى والساحق بالكرة الطائرة

مجلة مؤتة للبحوث   )مفرد(2016
 والدراسات 

 
 

ISSN 1021-
6804 

األردن/ جامعة 
 مؤتة

لمهارة جهاز طاولة   التحليل الكينماتيكي
 القفز لحساب أفضل زاوية لالرتقاء

مجلة مؤتة للبحوث   )مشترك(  2015
 والدراسات 

 

ISSN 1021-
6804 

األردن/ جامعة 
 مؤتة

أثر برنامج تعليمي باستخدام الحاسوب 
في استثمار وقت الدرس ومستوى أداء  

 اإلرسال بالكرة الطائرة 

األردنية مجلة الدراسات  )منفرد( 2015
 العلوم التربوية 

 

ISSN 2663-
6121 

األردن/ الجامعة 
 األردنية

تقويم برنامج التدريب الميداني لطلبة  
 كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة

مجلة المنارة للبحوث   ( مشترك) 2014
 والدراسات 
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6844 

األردن/ جامعة ال  
 البيت 

المنافسة  واقع األعراض النفس جسمية قبل 
وعالقتها باإلنجاز لدى العبي أندية الدرجة  

 الممتاز بالكرة الطائرة في األردن 

مجلة الدراسات األردنية  )مفرد(  2015
 العلوم التربوية 

 

ISSN 2663-
6121 

األردن/ الجامعة 
 األردنية

أثر استخدام أنواع مختلفة من التغذية 
الراجعة على تطوير بعض المهارات 

 الطائرةفي الكرة 

مجلة المنارة للبحوث   )مفرد(  2015
 والدراسات 
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ال  جامعة  األردن/ 
 البيت 

أثر استخدام أسلوب التقييم الذاتي 
وتركيز االنتباه على بعض المهارات 

 األساسية في الكرة الطائرة

مجلة مؤتة للبحوث   )منفرد( 2013
 والدراسات 
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البدنية في  6804

اطار جودة  
 العملية التعليمية  

 األردن/ جامعة مؤتة

مستوى اتجاهات طلبة كلية علوم 
الرياضة في جامعة مؤتة نحو تعلم 
 السباحة ومستوى تحصيلهم الدراسي

مجلة مؤتة للبحوث   )مشترك(  2013
 والدراسات 
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التعليم رؤية مقترحة من منظور 
 الهجين لتدريس التربية الرياضية 

 العراق/ جامعة بغداد  مقبول للنشر  مجلة الرياضة المعاصرة )مشترك(  2021

 



 األبحاث بعد رتبة أستاذ مشارك 
 

    The effect of proved 
the Corrective and imagery 
feedback on improving the 
performance 

 
 

للبحوث  مجلة مؤتة  )مفرد(  2018
 والدراسات 
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القيم التربوية وعالقتها باإلنجاز لدى  
 العبي والعبات الكرة الطائرة
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االمري األسلوب  والشامل     استخدام 
الكرة   في  االرسال  مهارة  تعلم  على 

 الطائرة لدى طالب جامعة طيبة
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 واالجتماعية 
 
 

ISSN 1110 
323X 

مصر/ جامعة 
 االزهر
 
 
 
 
 
 

E-learning challenges in 
light of the corona 
pandemic: perspectives of 
physical Education in the 
Governorate of karak 
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Coaches Trans formation 
leadership Behaviors their 

Association with satisfaction 
level of the sports team’s 

plyers at mutah University  

 

مجلة اليرموك للبحوث   )مفرد(  2021
التربوية والنفسية  

 واالجتماعية 
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السلوكيات الغذائية المميزة لالعبي 
اندية الدرجة الممتاز لكرة الطائرة  

 في المملكة العربية السعودية 
 

 مجلة جامعة الحسين   )مفرد(  2021
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جامعة  األردن/ 
 الحسين 

The effect of the daily 
biorhythm pattern of the 
physical fort, level 
performance and cognitive 

 -ISSN 2519 مجلة الحسين بن طالل  )مفرد(  2021
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جامعة  األردن/ 
 الحسين 



achievement of volleyball 
players at Taibah 
University 

 

مدربي   لدى  اإلدارية  الكفايات 
نظر   وجهة  من  الغوص  رياضة 

 العاملين في األردن 
 

مجلة الدراسات األردنية  )مشترك(  2019
 العلوم التربوية 
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الجامعة  األردن/ 
 األردنية

لدى   التربوي  االشراف  أنماط  تقييم 
مشرفي التربية الرياضية من وجهة 
التربية  ومعلمات  معلمي  نظر 

التربية والتعليم  الرياضية في مديرية  
 في لواء القويسمة 

  

مجلة الدراسات األردنية  )مشترك(  2019
 العلوم التربوية 
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الجامعة  األردن/ 
 األردنية

  

تطوير  في  الدائري  التدريب  أثر 
بعض الصفات البدنية والمهارية لدى 
لكرة   مؤتة  جامعة  منتخب  العبي 

 الطائرة
 

األردنية  مجلة   )مشترك(  2017 الدراسات 
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األردنية   األولمبية  اللجنة  أداء  تقييم 
االتحادات   أعضاء  نظر  وجهة  من 

 الرياضية في األردن 
 

للبحوث   )مشترك(  2018 مؤتة  مجلة 
 والدراسات 

ISSN 1021-
6804 

 األردن/ جامعة مؤتة

بإدارة  األنماط   وعالقتها  القيادية 
االزمات لدى مدربي الكرة الطائرة  
 في األردن من وجهة نظر الالعبين 

  

للبحوث   )مشترك(  2020 مؤتة  مجلة 
 والدراسات 
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 األردن/ جامعة مؤتة

تأثير التمرينات النوعية على بعض 
القدرات البدنية وحالة التدفق النفسي  

األداء المهاري لدى  لتحسين مستوى 
للكرة   طيبة  جامعة  منتخب  العبي 

 الطائرة

للبحوث   )مشترك(  2021 اليرموك  مجلة 
والنفسية   التربوية 

 واالجتماعية 
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جائزة أفضل ملف مادة على مستوى الكليات اإلنسانية على مستوى جامعة مؤتة   •
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 اسم الناشــر  تاريخ النشر  عنوان الكتاب 
 مهارات كرة اليد 

 
 دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 2016

 مبادئ التربية الرياضية
 

 دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 2016
 

 دار الخليج للنشر والتوزيع  2020 الهندسة المنهجية في طرق تدريس التربية الرياضية  
 

 
 

 خامسا : الخبرات العملية  

 2019-2018 – 2017/2018نائب العميد كلية علوم الرياضة / جامعة مؤتة  -

 2019- 2017مدير مكتب الجودة / كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة -
 2015 -2013رئيس قسم التربية الرياضية / جامعة مؤتة  -
 عة مؤتة/ مساعد عميد كلية علوم الرياضة / جام  2013 -2008من  -
 أمين سر قسم التربية الرياضية، في كلية علوم الرياضة/ جامعة مؤتة.   2013 -2009من  -
 أمين سر مجلس كلية علوم الرياضة 2013-2008من  -

 2015-2013رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم التربية الرياضية/ كلية علوم الرياضة  - -

 2016 -2015علوم الرياضة عضو لجنة الدراسات العليا في كلية  - -
 م2017/209رئيس لجنة الدراسات العليا كلية علوم الرياضة  -

 . 2019 -2017رئيس لجنة الجودة في كلية علوم الرياضة  - -
 . 2019 -2018عضو لجنة الجودة في الجامعة  -

 2016 -2015عضو لجنة الدراسات العليا في جامعة مؤتة  -

 .2016 2015تة عضو في لجنة اإلسكان لموظفي جامعة مؤ  - -
 .2015/2016ممثل كلية علوم الرياضة في مجلس الجامعة   - -

 م2015-2013مستشار لنادي الشطرنج جامعة مؤتة  -

 (2013- 2008علوم الرياضة  )كليةرئيس لجنة التحقيق مع الطلبة  -

 م2018-2017عضو لجنة قضايا الطلبة عمادة شؤون الطلبة  -

 .  2000-1995مدرب العاب قوى جامعة مؤتة -
 .1995-1992مدرب العاب قوى النادي العربي  -

 1999-1995حكم العاب قوى   -



 1997مدرب منتخب الجامعات األردنية المشارك في بطولة العالم للجامعات )سسلي ـايطاليا( -

 2014-2008نائب رئيس االتحاد األردني أللعاب القوى  -

 2014 –  2009عضو االتحاد األردني أللعاب القوى  -

 2013- 2009س لجنة النظام والسلوك في االتحاد األردني أللعاب القوى رئي -

 2013-2009رئيس لجنة المدربين في االتحاد األردني أللعاب القوى  -

 2015-1995رئيس لجان التفوق الرياضي من  -

 2015-1995رئيس لجان االنتخابات )اتحاد الطلبة(  -

 2015-2012مستشار لنادي الشطرنج / عمادة شؤون الطلبة  -

   19-16عضو في اللجنة المنظمة العليا للبطولة العربية الخامسة عشر أللعاب القوى للشباب والشابات من  -    
/5/2012 

 19/5/2012-16عضو في اللجنة العالقات العامة للبطولة عشر أللعاب القوى للشباب والشابات من  -    
 عضو لجنة تحقيق مع الطلبة المدنيين/ جامعة مؤتة. -    
 . 2011رئيس وفد االتحاد األردني أللعاب القوى المشارك في تحدي الدوحة )قطر( أللعاب القوى  -    
 البطولة األسيوية التاسعة الختراق الضاحية أللعاب القوى.  عضو لجنة عليا في -    
 . 2012المشاركة في دورة القيم االولمبية اللجنة االولمبية األردني -    
 دورة تدريب المتخصص لمعايير جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية    -  

 
 

 خامسا : الخبرات التدريسية

 التي أقوم في تدريسها بالجامعة: أوال: المواد  
 المواد النظرية لطلبة البكالوريوس: 

االدارة والتنظيم في التربية الرياضية، العالقات العامة في التربية الرياضية، االختبارات والمقاييس في التربية   -
الرياضية، تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية، علم النفس الرياضي، مبادئ البحث العلمي في التربية  

اإلمكانات في التربية الرياضية، القيادة في المجال  الرياضية، التسويق الرياضي، مبادئ التربية الرياضية،  
 الرياضي، التسويق والعالقات العامة في التربية الرياضية، طرق وأساليب تدريس التربية الرياضية.  

 المواد العملية لطلبة البكالوريوس: 

تقدم(، اللياقة البدنية، العاب  +م2+1(، التدريب الميداني، الكرة الطائرة )2(، التربية العملية )1التربية العملية ) 
 ، متقدم(. 2، 1(، كرة القدم )2+1قوى )

 المواد لطلبة الماجستير: 



اإلدارة الحديثة في التربية الرياضية، التسويق الرياضي، اإلشراف في التربية الرياضية، اساليب وطرق التدريس،   
 تخطيط وتصميم المناهج في التربية الرياضية. 

 
 طلبة الماجستير:  ثانيا: االشراف على

 ( رسالة ماجستير كلية علوم الرياضة/ جامعة مؤتة. 16االشراف على )
 ( رسائل ماجستير كلية التربية/ جامعة طيبة المملكة العربية السعودية 5االشراف على )

 مناقشة الرسائل الجامعية: 
 ( 52لقد قمت بمناقشة أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير )

 
 


