
Curriculum Vitae 

1.Personal Information 

Name Manal Mohammed Ahmed Taha 

Nationality Jordanian 

Contact Information 00962 79 5521805 /mobile 
0096279 5601641/mobile 
manaltaha424@mutah.edu.jo 
manaltaha424@yahoo.com 
manaltaha424@hotmail.com 

 

2.Academic Qualifications 

 University Year Country Major 
B.A University of Jordan 1988 Jordan Physical Education 
H.D University of Jordan 1994 Jordan Special Education 
M.A  University of Jordan 2002 Jordan Physical Education 
Ph.D University of Jordan 2007 Jordan Sport Management –

Volleyball 
 

3.Research and Teaching Interests 

Research Interests: 

Sport Management – Sport Psychology -  Volleyball – Sport and Health- 

A I in sport field 

Teaching Interests : 

Practical Subjects :Collective Games (volleyball/basketball/handball)- 

Racket Games ( tennis /squash) – Swimming- Gymnastics – Fitness- Field 

Training– Therapeutic Massage 

Theoretical Subjects : Sport Management – Sport Marketing – 

Leadership in Sport Field – Measurement and Evaluation in Physical 

Education - Sport Psychology  
 

4.Publication 

A. Books 
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B. Articles 

Title Journal Date Vol. & No. Pages 

Discriminative 
Psychological Skills For 
Volleyball Players And 
Its Relationship With 

Sport Motivation 
Features 

Studies and 
Consultations 
Center/Sanaa-

Yemen 

5/2009  30 

Cognitive Knowledge for 

women in Yemen about 

Osteoporosis and the 

Impact of Physical 

Activity on the Disease 

Studies and 
Consultations 
Center/Sanaa-

Yemen 

5/2009  28 

Cognitive Knowledge for 

women in Oman about 

Osteoporosis and the 

Impact of Physical 

Activity on the Disease 

Unpublished 2010  28 

skill’s self-esteem and 

physical’s self-esteem for 

Female Volleyball 

National team players in 

Oman and its impact on 

the accuracy of the 

performance of some 

offensive skills of 

volleyball 

Unpublished 2011  29 

skill’s self-esteem and 

physical’s self-esteem for 

volleyball junior players 

in Oman and its impact on 

the accuracy of the 

performance of some 

offensive skills of 

volleyball 

fifth 

Conference 

6l2012 Algeria 
University-

3 
Dali 

Ibrahim 

29 

Strategic Planning The Conference 
of Integration 
Between the 
Outcomes of 

Education and 
Market in Public 

5/2013 Al Balqa  
University 

21 



and Private 
Sector 

The impact of the 
fitness and health 

course in the University 
of King Faisal on 
preparatory year 

students’ orientations 
towards the practice of 

physical activities 

Education 

Journal 

of educational 

and 

psychological 

and social 

Research Azhar 

University 

2014 160 28 

skill’s self-estimation and 

physical’s self-estimation 

for female volleyball 

players in Jordan and its 

impact on the accuracy of 

the performance of some 

offensive skills of 

volleyball 

Education 

Journal 

of educational 

and 

psychological 

and social 

Research Azhar 

University 

2015 164 32 

Effect of using Reciprocal 
and Comprehensive 

Methods on Learning Some 
Volleyball Skills 

Education 

Journal 

of educational 

and 

psychological 

and social 

Research Azhar 

University 

2015 164 30 

Performance Evaluation Of 
Jordan Olympic Committee 

From The Persective Of 
Sport Federations 

Members in Jordan 

Mutah for 

Humanities and 

Social Sciences 

Series 

2019 3/34 29 

The effect of using visual 

feedback on learning some 

basic basketball skills 

Dirasat- 
Educational 

Sciences 

31-8-

2021 

Acceptable for 
publication  

The Perceptions of 
sport science faculty 
students in Mutah 
University toward 

coeducation in practical 
lectures 

Dirasat- 
Educational 

Sciences  

2021 Under publication  



 

5.Patents 

 

 

 

 السيرة الذاتية 

 المعلومات الشخصية .1

 االسم  منــال محمــــد أحمــــد طــــــــــه 

 الجنسية أردنيـــــة 

 (mobile   )  5521805-  79 (00962 األردن / ) 
 (mobile   )  5601641-  79 (00962 األردن / ) 
 (Tel      )5163168 –  6  (00962 األردن / ) 

@mutah.edu.jomanaltaha424 
  manaltaha424@yahoo.com 
manaltaha424@hotmail.com 

 معلومات االتصال 

 

 المؤهالت العلمية  .2

  الجامعة السنة الدولة  التخصص

 البكالوريوس الجامعة األردنية 1988 األردن  تربية رياضية 

 دبلوم عالي  الجامعة األردنية 1994 األردن  التربية الخاصة

 الماجستير الجامعة األردنية 2002 األردن  تربية رياضية/شامل

 الدكتوراه  الجامعة األردنية 2007 األردن  اإلدارة الرياضية/الكرة الطائرة 

 

 والتدريسيةاالهتمامات البحثية  .3

 االهتمامات البحثية:  

الذكاء االصطناعي في - الرياضة والصحة-الكرة الطائرة-علم النفس الرياضي -اإلدارة الرياضية

 الرياضة 

 - التدريس:

ألعاب المضرب)تنس   -األلعاب الجماعية )الكرة الطائرة/كرة السلة/كرة اليد(  المواد العملية:

 التدليك العالجي.  -تدريب ميداني  –اللياقة البدنية - الجمباز -السباحة –سكواش( /

القياس  –القيادة في المجال الرياضي  –التسويق الرياضي   –اإلدارة الرياضية  المواد النظرية:

  -علم النفس الرياضي  – والتقويم في التربية الرياضية 

 

 المنشورات .4

 الكتب  . أ
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 االبحاث ب.

 العنوان المجلة تاريخ النشر العدد والمجلد  الصفحات 

30  

 
مركز الدراسات   5/2009

-واالستشارات/صنعاء
 اليمن

المميزة  المهارات النفسية 
لالعبي الكرة الطائرة في اليمن  

وعالقتها بالسمات الدافعية 
 الرياضية 

مركز الدراسات   5/2009  28
-واالستشارات/صنعاء

 اليمن

الحصيلة المعرفية لدى  
السيدات في اليمن حول مرض  
هشاشة العظام وتأثير النشاط  

 الرياضي على المرض 
المعرفية لدى  الحصيلة  غير منشور  2010 - 28

السيدات في سلطنة عمان  
حول مرض هشاشة العظام  

وتأثير النشاط الرياضي على  
 المرض

تقدير الذات المهارية لدى   غير منشور  2011 - 29
العبات المنتخب الوطني  

العماني للكرة الطائرة وتأثيره 
 على بعض المهارات الهجومية 

جامعة   29
 -ابراهيمدالي

 الجزائر

مؤتمر جامعة دالي   6/2012
 )نحو االحتراف(  

تقدير الذات البدنية والمهارية 
لدى ناشئي الكرة الطائرة في  
عمان وتأثيره على دقة أداء  

 بعض المهارات الهجومية
جامعة البلقاء  21

 التطبيقية 
مؤتمر )تكامل مخرجات   5/2013

التعليم مع سوق العمل  
ورقة  -االستراتيجي التخطيط 

 بحثية



في القطاع العام  
 والخاص 

 

 

 

 

مجلة التربية للبحوث   2014 160 28
التربوية والنفسية  

 األزهر -واالجتماعية

أثر مقرر الصحة واللياقة  
بجامعة الملك فيصل على  

اتجاهات طلبة السنة  
التحضيرية نحو ممارسة  

 األنشطة البدنية
مجلة التربية للبحوث   2015 164 32

والنفسية  التربوية 
 األزهر -واالجتماعية

تقدير الذات البدنية والمهارية 
لدى العبات الكرة الطائرة في  

األردن وتأثيره على بعض  
 المهارات الهجومية

مجلة التربية للبحوث   2015 164 30
التربوية والنفسية  

 األزهر -واالجتماعية

Effect of using 
Reciprocal and Practice 
Methods on Learning 
Some Volleyball Skills 

29 3  /34 مجلة مؤته للبحوث   2019 
 والدراسات  

تقييم أداء اللجنة األولمبية من  
وجهة نظر أعضاء االتحادات  

 الرياضية في األردن 
-8-31 مقبول للنشر

2021 
مجلة دراسات/العلوم  

 التربوية
أثر استخدام التغذية الراجعة 
البصرية على تعلم بعض 

المهارات األساسية في كرة  
 السلة

مجلة دراسات/العلوم   2021 قيد النشر
 التربوية

اتجاهات طلبة كلية علوم  
الرياضة في جامعة مؤتة نحو  

االختالط في المحاضرات  
 العملية 

 

 براءات االختراع .5
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