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دكتوراه تربية رياضية ،الجامعة اﻷردنية) ،تخصص كرة قدم( (3,92) ،امتياز ،أول الدفعة
.2009|2005
دكتوراه مناهج وأساليب تدريس في التربية الرياضية  ،فصلين دراسيين فقط ) (12ساعة ،جامعة عمان
العربية (3,83) ،امتياز.2004|2003 ،
ماجستير تربية رياضية ،الجامعة اﻷردنية ،جيد جدا ً.2002|2000 ،
)تخصص كرة قدم(
بكالوريوس تربية رياضية ،جامعة مؤته ،جيد جدا ً ،ثاني الدفعة .1997|19933
تخصص )كرة قدم  -السباحة(
الشهادة الثانوية العامة1993/1992 ،


































الخبرات اﻷكاديمية في كلية علوم الرياضة ،جامعة مؤتة.
التفرغ العلمي في كندا .2019/2018
أستاذ مشارك في كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة 2017/9/9
أستاذ مساعد في كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة 2013/11/4
محاضر متفرغ في كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة 2012/9/9
محاضر غير متفرغ في كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة 2012/2010
رئيس قسم التربية الرياضية في كلية علوم الرياضة2018/2017 .
رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم التربية الرياضية2018/2017 .
ممثل كلية علوم الرياضة في مجلس جامعة مؤتة.
ممثل قسم التربية الرياضية في مجلس كلية علوم الرياضة.
عضو قسم التربية الرياضية في كلية علوم الرياضة.
امين سر قسم التربية الرياضية ،كلية علوم الرياضة.
عضو لجنة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة.
عضو لجنة الدراسات العليا في قسم التربية الرياضية
رئيس لجنة التحقيق في قضايا الطلبة في كلية علوم الرياضة.
عضو لجنة التحقيقات لطلبة كلية علوم الرياضة.
رئيس اللجنة الرياضة في كلية علوم الرياضة.
عضو اللجنة الرياضية في كلية علوم الرياضة.
رئيس لجنة التفوق الرياضي لكرة القدم.
عضو لجنة المقابﻼت والتعيين عضاء هيئة التدريس في كرة القدم والفسيولوجيا.
عضو في تقييم أبحاث الترقية في كلية علوم الرياضة.
رئيس لجنة دراسة احتياجات ملعب خالد بن الوليد ومرافقه.
عضو لجنة اﻻشراف على تخطيط المﻼعب الخارجية.
عضو لجنة الجدول الدراسي .
عضو لجنة الخطة الدراسية .
عضو لجنة الجودة في كلية علوم الرياضة.
عضو لجنة معادﻻت المواد الدراسية في قسم التربية الرياضية.
عضو اللجنة اجتماعية.
عضو اللجنة ثقافية.
عضو لجنة اﻻشراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة الجناح المدني في جامعة مؤتة )الدورة الحادية
وعشرون(.
عضو لجنة اﻻشراف العام وولجنة تسويق واستثمار ملعب كلية علوم الرياضة.
عضو عدة لجان )اللجنة اﻻعﻼمية  ،الدعم المالي والتبرعات ...،الخ( في المؤتمر العلمي اﻷول والثاني
لعلوم الرياضة في جامعة مؤتة.
عضو لجنة فتح برنامج التدريب الرياضي في كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة.
المواد التي تم تدريسها في كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة 2010 ،حتﻰ اﻵن:









 المواد العملية:
كرة قدم ).(1
كرة قدم ).(2
كرة قدم متقدم )تخصﺺ(.
تدريب كرة قدم )ذكور(
تدريب كرة قدم )اناث(.
تطبيقات متقدمة في تدريب كرة القدم.
اللياقة البدنية.













سباحة ).(1
سباحة ).(2
سباحة متقدم )تخصﺺ(.
 المواد النظرية لمرحلة البكالوريوس:
اﻹصابات الرياضية.
مقدمة في علم اﻻجتماع.
اﻻدارة والتنظيم في التربية الرياضية.
القيادة في التربية الرياضية.
اﻻمكانات الرياضية.
مبادئ التربية الرياضية )الجناح المدني /العسكري(.
 المواد النظرية لمرحلة الدراسات العليا:
اﻹصابات الرياضية والتمرينات العﻼجية.
برامج اللياقة البدنية.
اﻷبحاث المنشورة في المجﻼت العلمية المحكمة والمؤتمرات:

Esam Najeh Abu-Shihab, "The Effect of Using Small-Sided Games on Developing
the Skill Performance Level of Advanced Football Course Students at Mutah
University," International Journal of Human Movement and Sports Sciences, Vol. 9,
No. 3, pp. 451 - 460, 2021.

1.

Mahmoud AL-Haliq, Esam Abu-Shihab, Manal Al-Kloub, Ibrahim Harafsheh ,
"Testing the Level of Knowledge of Physical Fitness among the Employees of
Hashemite University," International Journal of Human Movement and Sports
Sciences, Vol. 9, No. 1, pp. 156 - 162, 2021.

2.

.3
.4
.5
.6
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أبو شهاب ،عصام والحليق ،محمود ) ،(2021أثر برنامج تدريبي باستخدام اﻷجهزة واﻷوزان الحرة علﻰ
تطوير القوة العضلية القصوى لدى ﻻعبي بناء اﻷجسام ،مجلة "دراسات" العلوم التربوية ،المجلد  ،48العدد
2و  ،2021ص.124-113
أبو شهاب ،عصام ناجح ) ،(2021أثر استخدام التدريب باﻷثقال في تحسين بعض عناصر اللياقة البدنية
ومستوى اﻷداء المهاري لدى ﻻعبي كرة القدم ،مجلة "دراسات" العلوم التربوية ،المجلد  ،48العدد ،1
 ،2021ص.229-212
أبو شهاب ،عصام والزغيﻼت ،مهند والبطوش ،رناد ) ،(2021اﻷنماط الجسمية وعﻼقتها باﻹصابات
الرياضية لدى ﻻعبات الدوري النسوي اﻷردني لمحترفات كرة القدم ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة
العلوم اﻻنسانية واﻻجتماعية .قبول النشر .2021/6/21
أبو شهاب ،عصام والصعوب ،معتصم والحباشنة ،براءة ) ،(2021أثر برنامج مقترح لتعلم بعض المهارات
اﻷساسية في كرة القدم وتطوير بعض القدرات البدنية والحركية لدى اﻷطفال المصابين باضطراب طيف
التوحد ،المؤتمر الدولي الثالث لعلوم الرياضة – نمط الحياة الصحي والنشاط البدني في ظل جائحة كورونا،
كلية التربية الرياضية ،الجامعة اﻷردنية ،17 – 16 ،اذار.2021 ،
الضمور ،بﻼل وأبو شهاب ،عصام ناجح ) ،(2020مدى قدرة طلبة جامعة مؤتة في مساق كرة قدم متقدم
علﻰ ممارسة المهام التدريبية من وجهة نظرهم ،مجلة "دراسات" العلوم التربوية ،المجلد  ،47العدد ،4
ً ،2020ص.59-49
أبو شهاب ،عصام ناجح وسميرات ،أنس ) ،(2020أثر استخدام التدريب البالستي علﻰ تحسين اﻷداء
المهاري والمستوى الرقمي لدى ناشئي سباحة الفراشة ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم
اﻻنسانية واﻻجتماعية .قبول النشر .2020/6/4
أبو شهاب ،عصام ،المدانات ،أمجد ) ،(2020أثر برنامج مقترح باستخدام التدريب البليومتري علﻰ تطوير
بعض القدرات لبدنية والحركية لدى ناشئي كرة القدم ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم
اﻻنسانية واﻻجتماعية.قبول النشر .2020/6/2

 .10أبو شهاب ،عصام ناجح ،العديلي ،رأفت ) ،(2019أثر برنامج مقترح لتعلم بعض المهارات اﻷساسية في
كرة القدم لدى اﻷفراد الذين يعانون من متﻼزمة داون ،مجلة "دراسات" العلوم التربوية ،مجلد  ،47العدد .2
ص..456-442
 .11أبوشهاب ،عصام ناجح ) ،(2019أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام الحبال المطاطية لتحسين مستوى
اﻷداء المهاري لدى ناشئي كرة القدم ،مجلة "دراسات" العلوم التربوية ،المجلّد  ،46العدد  ،1ملحق ،1
ص.357-343
 .12أبو شهاب ،عصام ناجح والدﻻبيح ،أﻻء ) ،(2019أثر برنامج تدريبي لتنمية بعض العناصر البدنية
والمهارية لدى واعدات خماسي كرة القدم في محافظة الطفيلة ،المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية
الرياضية "الرياضة والمدينة العصرية" ،المنعقد خﻼل الفترة  ،2019/10/9-8جامعة اليرموك ،اﻷردن.
 .13أبو شهاب ،عصام والبدور ،أنس ) ،(2019أثر استخدام التدريب البليومتري والتدريب البالستي علﻰ
تحسين بعض المتغيرات البدنية والمهارات اﻷساسية لدى ناشئي كرة القدم المؤتمر العلمي الدولي الثاني
لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة "الرياضة والتنمية المستدامة" ،المنعقد خﻼل الفترة ،2019/8/23-20
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،الجامعة الهاشمية ،اﻷردن ،المجلد اﻷول،ص .444-420
 .14أبو شهاب ،عصام ومهيار ،فداء وبيايضة ،عرين ) ،(2019أثر استخدام أسلوب اﻻكاديمية البريطانية
للسباحة ) (ASAعلﻰ تعلم بعض المهارات اﻷساسية في السباحة ،المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم
الرياضة والصحة ،المنعقد خﻼل الفترة  ،2019/7/24-22كلية علوم الرياضة ،جامعة مؤتة ،الكرك،
اﻷردن ،المجلد الثاني .320-301
 .15أبو شهاب ،عصام والبطوش ،ايناس ) ،(2019أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام اﻷوزان الحرة واﻷجهزة
ﻹنقاص الوزن ونسبة الدهون لدى منتسبات مراكز اللياقة البدنية في محافظة الكرك ،المؤتمر العلمي
الدولي الثاني لعلوم الرياضة والصحة ،المنعقد خﻼل الفترة  ،2019/7/24-22كلية علوم الرياضة ،جامعة
مؤتة ،الكرك ،اﻷردن ،المجلد الثاني .300-279
 .16أبوشهاب ،عصام والمحارمة ،ياسين ) ،(2018اﻷنماط القيادية السائدة لدى مشرفي اﻷنشطة الرياضية في
مديريات التربية والتعليم وعﻼقتها بإدارة اﻷزمات من وجهة نظر رؤساء اﻷقسام ،مجلة دراسات ،العلوم
التربوية ،المجلّد  ،45العدد  ،4الملحق  ،1ص.122-103
 .17اﻷطرش ،محمود وأبوشهاب ،عصام ) ،(2018تأثير مشاهدة المباريات العالمية علﻰ تحسين مستوى اﻷداء
لدى ﻻعبي كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم
اﻻنسانية واﻻجتماعية ،المجلد) ،(33العدد) ،(1ص.200-173
 .18النوايسة ،مصعب وأبوشهاب ،عصام ) ،(2018دراسة مقارنة ثﻼثة أنظمة تدريبية علﻰ تحسين القوة
العضلية لدى ﻻعبي بناء اﻷجسام في محافظة الكرك ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اﻻنسانية
واﻻجتماعية ،المجلد) ،(33العدد) ،(1ص.68-35
 .19البطاينة ،أحمد والخزاعلة ،وصفي وأبو ﷴ ،ﷴ وأبو شهاب ،عصام ) ،(2017عﻼقة التحصيل الدراسي
وبعض المتغيرات الجسمية بقدرة اﻹتزان الحركي والتركيز لدى اﻷطفال  12سنة ،مجلة العلوم التربوية
والنفسية ،جامعة البحرين ،المجلد ) ،(18العدد ) ،(4ص .222-193
 .20أبو شهاب ،عصام والجعافرة ،عبدﷲ ) ،(2017أثر برنامج مقترح باستخدام اﻷدوات المساعدة في البحر
لتحسين بعض المهارات اﻷساسية في السباحة لدى مرتبات الدفاع المدني ،المؤتمر العربي اﻷوربي لعلوم
الرياضة والصحة " تحديات التغيير "2فندق كراون بﻼزا ،البحر الميت  ،.2017/11/3-1المجلد الثاني،
ص.625-585
 .21أبوشهاب ،عصام والمحارمة ،ياسين ) ،(2016السمات القيادية واﻻدراية لمدربي السباحة في البطولة
العربيــــ11ـة لﻼعمار السنية وعﻼقتها باﻻنجاز الرياضي ،مجلة "دراسات" العلوم التربوية ،المجلد ،43
العدد .2ص .454-437
 .22أبوشهاب ،عصام والشمايلة ،عبدالرحمن ) ،(2016أثر برنامج تدريبي مقترح لتحسين اﻷداء المهاري للقدم
غير المفضلة علﻰ بعض مهارات كرة القدم ،مجلة "جامعة النجاح لﻼبحاث" )العلوم اﻻنسانية( ،المجلد ،30
العدد ).(4ص .860-834
 .23أبوشهاب ،عصام والكساسبة ،اياد ) ،(2016أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام الزعانف علﻰ تحسين
بعض عناصر اللياقة البدنية الخاصة في السباحة الحرة ،مجلة "جامعة النجاح لﻼبحاث" )العلوم اﻻنسانية(،
المجلد  ،30العدد ).(5ص 920-894
 .24أبوشهاب ،عصام والقرالة ،مروة ) ،(2016بناء مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
لدى طالبات كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة ،المؤتمر العلمي الدولي اﻷول لعلوم الرياضة والصحة المنعقد
خﻼل الفترة  ،2016/5/5-4المجلد اﻷول ص  ،133-105كلية علوم الرياضة ،جامعة مؤتة.

 .25أبوشهاب ،عصام والعزام ،أشرف ) ،(2016أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام أدوات مساعدة لتحسين
بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى ناشئي كرة القدم في محافظة الكرك ،مؤتمر الدولي الثامن
"اﻻستراتيجيات التطبيقية في التربية البدنية وعلوم الرياضة ،2016/10/6-4 ،المجلد اﻷول،ص،297-286
كلية التربية الرياضية ،جامعة اليرموك ،اﻷردن.
 .26أبوشهاب ،عصام ناجح ) ،(2015أنماط اﻻيقاع الحيوي اليومي وعﻼقتها بحدوث اﻻصابات الرياضية لدى
ﻻعبي دوري المحترفين اﻻردني لكرة القدم ،المؤتمر العلمي الدولي السابع ،نحو استراتيجية طموحة
للرياضة العربية ،2015/4/30-29 ،المجلد اﻷول ،ص  ،900-879كلية التربية الرياضية ،جامعة اليرموك،
اربد ،اﻷردن.
 .27أبوشهاب ،عصام ناجح ) ،(2014دور المدرب في تماسك الفريق الرياضي من وجهة نظر ﻻعبي البطولة
العربيــ11ــة للسباحة وعﻼقته باﻻنجاز الرياضي ،المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة ،تحديات التغيير-5 ،
 ،2014/11/7المجلد الثاني ،ص  ،93-71فندق الماريوت ،البحر الميت ،اﻷردن.
 .28أبوشهاب ،عصام ناجح ) ،(2014بناء مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية الخاصة لدى طﻼب
التخصص في كرة القدم بجامعة مؤتة ،مجلة "نظريات وتطبيقات" ،الجزء الثاني العدد  ،80ص،29-14
كلية التربية الرياضية بنين ،جامعة اﻻسكندرية ،مصر.
 .29أبوشهاب ،عصام ناجح ) ،(2013اتجاهات طالبات كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة نحو ممارسة كرة
القدم ،مجلة "نظريات وتطبيقات" ،الجزء اﻷول العدد  ،79ص  ،345-320كلية التربية الرياضية بنين،
جامعة اﻻسكندرية ،مصر.
 .30أبوشهاب ،عصام وكامل ،مهند ) ،(2013قياس أقصﻰ قوة دافعة للذراعين والرجلين داخل الماء لدى
سباحي 50م صدر وعﻼقته باﻹنجاز ،المؤتمر العلمي الخامس لﻺبداع الرياضي" ،التجديد في عالم اﻻبداع
الرياضي" ،2013/7/4-3 ،ص  ،384-369كلية التربية الرياضية ،الجامعة اﻻردنية ،اﻷردن.
 .31أبوشهاب ،عصام ومطارنة ،ليث والنوايسة ،أحمد) ،(2013ظاهرة العنف الجامعي من وجهة نظر طلبة كلية
علوم الرياضة في جامعة مؤتة ،المؤتمر العلمي الدولي الخامس ،الثقافة الرياضية بين الواقع والطموح-3 ،
 ،2013/4/4المجلد اﻷول ،ص  ،315-291كلية التربية الرياضية ،جامعة اليرموك ،اربد ،اﻷردن.
 .32أبوشهاب ،عصام والمجلي ،ماجد ) ،(2012عﻼقة اﻹيقـاع الحيـوي باحتماليـة حـدوث اﻹصـابات الرياضيـة
لـدى ﻻعبـي كـرة القـدم فـي اﻷردن ،مؤتمر اﻻبداع الرياضي الثالث ،مواطن اﻹبداع في المؤسسات
الرياضية ،2012/7/5-4 ،المجلد الثاني ،ص ،195-179كلية التربية الرياضية ،الجامعة اﻻردنية ،اﻷردن.













الكتب العلمية المنشورة:
د .محمود اﻷطرش ،د .عصام أبوشهاب ) ،(2018أسس تعليم المهارات اﻷساسية لكرة القدم ،كتاب
محكم علمياً ،دار الشامل للنشر والتوزيع ،الطبعة اﻻولى ،نابلس ،فلسطين.
د .عصام ناجح أبوشهاب ،د .محمود حسني اﻷطرش ) ،(2016قانون كرة القدم 2015 -2014
)توضيح مواد القانون ،تعليمات للحكام والمراقبين( ،دار النشر كنوز المعرفة ،الطبعة اﻷولى ،عمان،
اﻷردن.
" اﻹيقاع الحيوي والرياضة" لم ينشر بعد.
تقييم البرامج العلمية اﻷكاديمية:
مقيم خارجي لتحسين جودة برنامج بكالوريوس التربية الرياضية جامعة البحرين ،هيئة جودة التعليم
والتدريب بمملكة البحرين .2019/2020
تقييم برنامج بكالوريوس التدريب الرياضي ،جامعة الخليل ،الهيئة الوطنية لﻼعتماد والجودة في التعليم
العالي ،دولة فلسطين2019/2020،
تقييم برنامج بكالوريوس التربية الرياضية "التدريب الرياضي" ،كلية التربية الرياضية ،جامعة
النجاح الوطنية ،الهيئة الوطنية لﻼعتماد والجودة في التعليم العالي ،دولة فلسطين2013/2014،
تقييم برنامج بكالوريوس التربية الرياضية ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،الهيئة الوطنية لﻼعتماد
والجودة في التعليم العالي ،دولة فلسطين.2013/2014 ،
محكم في مجﻼت علمية محكمة ومفهرسة:
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اﻻنسانية واﻻجتماعية وتصدرها جامعة مؤتة.
مجلة جرش للبحوث والدراسات ،وتصدرها جامعة جرش.
المجلة التربوية اﻷردنية ،وتصدرها الجمعية التربوية اﻷردنية.
مجلة علوم الرياضة الدولية ،تصدرها أكاديمية علوم الرياضة ،المملكة العربية السعودية.






















المشاركات والمؤتمرات:
المؤتمر الدولي الثالث لعلوم الرياضة – نمط الحياة الصحي والنشاط البدني في ظل جائحة كورونا،
كلية التربية الرياضية ،الجامعة اﻷردنية ،17–16 ،اذار.2021 ،
الملتقى اﻷكاديمي الدولي اﻷول " ،تكنولوجيا تعليم وتدريب ذوي الهمم" بين الواقع والمأمول ،كلية
التربية الرياضية للبنات -جامعة الزقازيق بالتعاون مع أكاديمية دراسا وشركائهم ،الموافق -23
.2020/11/24
المؤتمر الدولي السرعة في كرة القدم ،وآليات تطبيقية تكنولوجية ،الموافق  ،2020/8/21-16مؤتمر
علمي تطبيقي.
المؤتمر العربي اﻻفتراضي اﻻلكتروني في كرة القدم" ،التطلعات المستقبلية لكرة القدم العربية ما بعد
جائحة كورونا ،والتي أقيمت خﻼل فترة  .2020/5/28-26أكاديمية الشورى لكرة القدم ،مصر.
المؤتمر الدولي الثالث "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم ،خﻼل فترة ،2020/6/4-2
اﻻتحاد المصري للثقافة الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،جمهورية مصر العربية.
ملتقى القياس والتقويم الدولي اﻷول "القياس والتقويم الدعامة اﻻساسية للتطور والتقدم العلمي في
المجال الرياضي" ،الجمعية العراقية الرياضية العلمية بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-
الجامعة المستنصرية ،خﻼل الفترة .2020 /5/21-20
يوم علمي وورشة عمل بعنوان اﻹعﻼم الرياضي ودوره في صناعة الحدث ،منسق مع المتحدثين ،كلية
علوم الرياضة ،جامعة مؤتة.2019/11/4 .
المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة "الرياضة والتنمية المستدامة"،
المنعقد خﻼل الفترة  ،2019/8/23-20كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،الجامعة الهاشمية،
اﻷردن).ورقة علمية( باﻻضافة )لجنة مناقشة البوسترات(
المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة والصحة المنعقد خﻼل الفترة  ،2019/7/24-22كلية
علوم الرياضة ،جامعة مؤتة) .ورقة علمية(.
المنسق العام وضابط اﻻرتباط لمناقشات اللغة اﻻنجليزية في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم
الرياضة والصحة  ،2019/7/22 ،مسرح العمادة ،جامعة مؤتة.
رئاسة وعضوية بعض جلسات مناقشة اﻻبحاث العلمية المشاركة في مؤتمر جامعة مؤتة،
 ،2019/7/23جامعة مؤتة ،الكرك.
المنتدى العلمي الدولي اﻷول اﻷول للتميز" أفكار ومشاريع تنموية لتطوير منظومة الرياضة العربية،
من  ، 2019/4/5-3فندق النخيل ،الكويت.
اليوم العلمي لقسم التربية الرياضية في كلية علوم الرياضة "اﻻعتبارات الخاصة باﻻستراتيجيات
الحديثة في تدريس وتعليم التربية الرياضية" ،اﻻربعاء ) .2017/12/6عريف الحفل والمنسق العام
لليوم العلمي(
اليوم العلمي لقسم التأهيل الرياضي في كلية علوم الرياضة " اﻷمراض المزمنة واﻻستخدام اﻵمن
لتغذية الرياضيين ،الثﻼثاء ) .2017/11/21عريف الحفل والمنسق العام لليوم العلمي(.
المؤتمر العربي اﻷوربي لعلوم الرياضة والصحة " تحديات التغيير "2فندق كراون بﻼزا ،البحر الميت
) .2017/11/3-1ورقة علمية(
المؤتمر الدولي لﻼستراتيجيات التطبيقية في التربية البدنية وعلوم الرياضة )المؤتمر الثامن( ،كلية
التربية الرياضية ،جامعة اليرموك) .2016/10/6-4 ،ورقة علمية(
المؤتمر الرياضي الدولي الحادي عشر "التكاملية في العلوم الرياضة"  ،2016/7/21-20كلية التربية
الرياضية ،الجامعة اﻷردنية) .ورقة علمية(
المؤتمر العلمي الدولي اﻷول لعلوم الرياضة والصحة المنعقد خﻼل الفترة  ،2016/5/5-4كلية علوم
الرياضة ،جامعة مؤتة) .ورقة علمية(.
عضوية بعض جلسات مناقشة اﻻبحاث العلمية المشاركة في مؤتمر جامعة مؤتة ،2019/5/5 ،جامعة
مؤتة ،الكرك.
ورشة عمل )شغب المﻼعب( ،لجنة الشباب والرياضة النيابية ،2015/4/6 ،فندق الﻼند مارك،عمان،
اﻷردن.



































ندوة علمية الدولية للثقافة البدنية ،قلة النشاط البدني خطر رئيسي علﻰ الصحة ،2015/4/4 ،منتجع
البحر الميت ،اﻷردن.
ورشة عمل في تصميم منهاج دراسي لتخصص الهندسة الرياضية ،كلية التربية الرياضية ،الجامعة
اﻷردنية بالتعاون مع الداد اﻻلمانية.2013/11/6-4 ،
المؤتمر العلمي الدولي السابع ،نحو استراتيجية طموحة للرياضة العربية ،كلية التربية الرياضية،
جامعة اليرموك) .2015/4/30-29 ، ،ورقة علمية(
المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة ،تحديات التغيير ،كلية التربية الرياضية ،الجامعة اﻻردنية ،فندق
الماريوت ،البحر الميت ،اﻷردن) .2014/11/7-5 ،ورقة علمية(
مؤتمر اﻹبداع الرياضي الخامس ،التجديد في عالم اﻹبداع الرياضي ،كلية التربية الرياضية ،الجامعة
اﻷردنية) .2013/7/4-3 ،ورقة علمية(
مؤتمر الدولي الخامس ،الثقافة الرياضية بين الواقع والطموح ،كلية التربية الرياضية/جامعة اليرموك،
) .2013/4/4-3ورقة علمية(
مؤتمر اﻹبداع الرياضي الثالث ،مواطن اﻻبداع في المؤسسات الرياضية ،كلية التربية
الرياضية/الجامعة اﻷردنية) .2012/7/5-4 ،ورقة علمية( باﻻضافة )اللجنة العلمية لتقييم اﻷبحاث(
اليوم العلمي اﻻول لكلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة ،الرياضة لكبار السن.2012/3/27 ،
اليوم العلمي الثاني لكلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة ،القيم اﻻولمبية بين الماضي
والحاضر.2012/5/7،
المؤتمرالعلمي اﻷول ،دور كليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية في تطوير الرياضة العربية ،كلية
التربية الرياضية/الجامعة اﻷردنية.2007،
المؤتمر العلمي الدولي الثاني ،المستجدات العلمية في التربية البدنية والرياضية ،كلية التربية
الرياضية/جامعة اليرموك.2007 ،
المؤتمر العلمي الدولي الخامس ،علوم الرياضة في عالم متغير ،كلية التربية الرياضية/الجامعة
اﻷردنية.2006،
مؤتمر العلمي الدولي ،الرياضة نموذج للحياة المعاصرة ،كلية التربية الرياضية/الجامعة اﻷردنية-20 ،
.2003/5/22
العضوية في الجمعيات والمؤسسات الرياضية.
عضو اﻹتحاد الدولي لعلوم الرياضة  2021المستوى A
INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT SCIENCES LEVEL A
عضو بدن أكادمي .2020
عضو الرابطة الدولية للباحث العلمي 2019
العضوية الفخرية لنادي الفيصلي اﻷردني.2015 ،
عضو الهيئة اﻷردنية لﻸكاديميين الرياضيين.2013 ،
عضو جمعية التربية الرياضية والرياضة اﻻسيوية )الشرق اﻷوسط(.2012 ،
)Pan-Asian Society of Sport & Physical Education (PASSPE
عضو جمعية المدربين في كندا.
Coaches Association of Canada (CAC), 2009 to Now.
عضو جمعية المدربين في أونتاريو.
Coaches Association of Ontario, (CAO), 2009 to Now.
عضو جمعية مدربي ومعلمي السباحة الكندية.
Canadian Swimming Coaches and Teacher Association (CSCTA),2009 to now
عضو اﻷكاديمية الكندية للطب الرياضي.
Canadian Academy of Sport Medicine (CASM), 2009 to Now.
عضو اﻹتحاد الدولي للطب الرياضي.
International Federation of Sport Medicine (FIMS), 2009 to Now.
عضو اﻻتحاد السعودي للطب الرياضي ،المملكة العربية السعودية.1999-1997/
الدورات المتخصصة في كرة القدم
























متحدث رئيسي في الندوة العلمية الدولية " التحليﻼت التكتيكية وكأس العالم لﻸندية" مع نخبة من
خبراء كرة القدم في الوطن العربي ،عبر منصة وقناة الشورى الرياضية ،جمهورية مصر العربية
.2021/2/27
المشاركة بورشة عمل الدولية لﻼتحاد اﻷردني لكرة القدم"ملهمون لتطوير كرة القدم" ،النسخة الثانية،
خﻼل الفترة من  2020/11/20ولغاية  ،2020/12/5اﻻتحاد اﻻردني لكرة القدم.
دورة إعداد مدربي البراعم والناشئين ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السليمانية العراق
بالتعاون مع جمعية رواد علوم الرياضة بواقع ) (6ساعات تدريبية وبواقع .2020/10/20-18
مجموعة من المحاضرات التنشيطية لمدربي كرة القدم ،ادارة التطوير باﻻتحاد القطري لكرة القدم
بالتعاون مع نادي السد خﻼل فترة  2020/6/25إلى .2020/7/4
المشاركة في استراتيجيات التخطيط الرياضي لﻼعبين وآليات التحضير للموسم التدريبي في كرة
القدم ،اكاديمية الشورى للرياضة والصحة  ،جمهورية مصر العربية الموافق .2020/6/15
المشاركة بورشة عمل الدولية لﻼتحاد اﻷردني لكرة القدم"ملهمون لتطوير كرة القدم" ،النسخة اﻷولى،
خﻼل الفترة من  ،2020/6/14-4اﻻتحاد اﻻردني لكرة القدم.
الدورة الدولية اﻷولى لمدربي كرة القدم )المستوى الثالث( (240) ،ساعة تقدير امتياز ،والتي أقيمت
في الفترة من  2021/2/22إلى  ،2021/5/22اكاديمية المصري للتسويق والخدمات الرياضية،
جمهورية مصر العربية.
الدورة الدولية اﻷولى لمدربي كرة القدم )المستوى الثاني( (120) ،ساعة بتقدير امتياز ،والتي أقيمت
في الفترة من  2020/12/7إلى  ،2020 /12 /30اكاديمية المصري للتسويق والخدمات الرياضية،
جمهورية مصر العربية.
الدورة الدولية الثانية لمدربي كرة القدم )المستوى اﻷول( ،والتي أقيمت في الفترة من -2020/10/5
 ،2020/10/9اكاديمية المصري للتسويق والخدمات الرياضية ،جمهورية مصر العربية.
المشاركة في الملتقى العربي ﻷكاديميات كرة القدم " اﻷكاديميات الرياضية قاعدة في تأسيسية
للنهوض بكرة القدم العربية ،ومشاركتي بعنوان "منظومة اﻻكاديميات بالمملكة الهاشمية اﻷردنية بين
الواقع والطموح" ،جمهورية مصر العربية  ،خﻼل الفترة الواقعة .2020/6/12-8
ورشة عمل تطوير القوة اﻻنفجارية لحارس المرمﻰ ،تنظيم ملتقى حراس المرمى اﻻردنيين ،الكباتن
خلدون رشيدات وسمير رحال .2020/5/10-9
ورشة عمل مفاهيم الطاقة واستخدامها في كرة القدم ،اﻻتحاد المصري لكرة القدم ،كابتن محمود
موافي .2020/4/26
ورشة عمل تطوير السرعة وردة الفعل لدى حراس مرمﻰ كرة القدم ،باشراف الكباتن خلدون
ارشيدات ،وسمير رحال يومي .2020/4-24-23
دبلوم الطب الرياضي في كرة القدم ،من اﻻتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.2020/4/22 ،
اﻹشراف على دورة الحكام المستجدين لطالبات كلية علوم الرياضة التي نظمها اﻻتحاد اﻷردني لكرة
القدم والتي عقدت في جامعة مؤتة بتاريخ من .2020/2/17-19
رخصة تدريب اﻵسيوية لكرة القدم المستوى الثالث ،2019/12/1 ،من اﻻتحاد اﻵسيوي لكرة القدم.
دورة المدربين اﻵسيوية المستوى الثالث ) ،(Cاﻻتحاد اﻷردني لكرة القدم بالتعاون مع اﻻتحاد
اﻵسيوي لكرة القدم ،كلية علوم الرياضة ،جامعة مؤتة.2019/12/27-16 ،
دورة تدريبية في اﻻتجاهات الحديثة للتخطيط ودور اﻻنتقاء الرياضي في صناعة البطل اﻷولمبي ،من
 ،2019/4/5-3دولة الكويت.
المنسق العام لورشة عمل انتقاء الموهوبين حتﻰ اﻻحتراف في كرة القدم ،مع الدكتور ﷴ عبده،
 ،2019/7/21فندق فالكون ،مرج  -الكرك.
ورشة عمل في التدريب الرياضي المتنقل بالتعاون مع اﻻتحاد اﻷلماني لكرة القدم (DFB INFO
) ،VANفندق كراون بﻼزا ،البحر الميت.2017/11/1 ،
دورة تدريبية " "Soccer Injuries" Prevention and Careإصابات كرة القدم "الوقاية والرعاية"
 ،بالتعاون مع " ،Team from Cedarville University, USAباشراف "،"3rd Person
أكاديمية الفرسان.2016/3/7-6 ،
ورشة عمل " " Champions of Lifeلتدريب كرة القدم للبراعم بواسطة ربط كرة القدم بالمهارات
الحياتية والقيم اﻷخﻼقية ،بالتعاون مع " "University of Bridgeportوبالتعاون مع
" ،"Creative Teamكلية علوم الرياضة  ،جامعة مؤتة.2016/3/29-27 ،








































ورشة عمل "شغب المﻼعب" ،لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ) ،(17فندق ﻻند مارك-
عمانن .2015/4/6
رخصة مدرب كرة القدم ،تصنيف درجة أولى ،مركز اعداد القيادات الشبابية ،المجلس اﻷعلى
للشباب.2012/5/29،
دبلوم في تدريب كرة القدم من اﻻتحاد الكندي لكرة القدم /أونتاريو.2010 ،
Child Diploma (6-10) years, Mississauga Soccer Club, 2010.
Youth Diploma (10-14) years, Mississauga Soccer Club 2010.
Senior Diploma (14- older) years, Mississauga Soccer Club 2010.
رخصة تدريب كرة قدم ،اﻻتحاد الكندي لكرة القدم )منطقة اونتاريو( .2010
دورة الطب الرياضي وكرة القدم ،اﻹتحاد العربي لكرة القدم.2007|12|14-13 ،
ورشة عمل واختبار تقييمي حول الرقابة على المنشطات ،اﻻتحاد العربي لكرة القدم.2007|12|15 ،
ورشة عمل لمدربي حراس مرمى كرة قدم ،اﻹتحاد اﻷردني لكرة القدم .2006|4|22
دورة تحكيم كرة قدم ،اﻹتحاد اﻷردني لكرة القدم.2002|3|30-28 ،
الخبرات العملية في مجال كرة القدم.
محلل رياضي في قناة اﻷردن الرياضية ) دوري اﻷردني للمحترفين ،كأس اﻷردن  ،درع اﻷردن،
الحصاد الرياضي ،ليالي المونديال( من  2013حتى الوقت الحالي.
محلل رياضي في بطولة الشيخ سلطان العدوان اﻷولى 2019
محلل رياضي في بطولة اتحاد غرب آسيا ،العراق .2019
محلل رياضي للحديث عن الدوريات اﻷوربية في برنامج  BanSportقناة دجلة الفضائية العراقية.
ضيف في برنامج الرياضي الكويتي الـ ) (18على قناة الراي الكويتية.2019/4/6 ،
عضو في اللجنة الفنية لنادي مرج الحمام .2021
عضو في اللجنة التأسيسية لرابطة مدربي كرة القدم اﻻردنية.2020،
معد ومقدم برنامج رياضي إذاعي )عالم الرياضة( على إذاعة صوت الكرك.2018/2017 ،
المنسق العام لورشة عمل انتقاء الموهوبين حتﻰ اﻻحتراف في كرة القدم ،مع الدكتور ﷴ عبده،
 ،2019/7/21فندق فالكون ،مرج  -الكرك.
عضو في اللجنة التأسيسية والهيئة العامة لنادي مرج الجمام الرياضي 2018
منسق ما بين التلفزيون اﻻردني وبين أندية الكرك )ذات راس ،مؤتة ،أدر ،منشية أبو حمور(
ﻻستضافتهم في ملعب كلية علوم الرياضة لتسجيل حلقات برنامج هذه نوادينا2018.
رئيس لجنة التفوق الرياضي لكرة القدم للعام الجامعي 2015/2014-2014/2013
رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشهيد الطيار معاذ الكساسبة ،بخماسي كرة القدم،2015/4/26-20 ،
الصالة الرياضية ،جامعة مؤتة.
رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الكرامة السنوية لخماسي كرة القدم.2014/5/4 -4/16 ،
عضو لجنة اﻻفتتاح ملعب كرة القدم بكلية علوم الرياضة.2013.
عضو لجنة استثمار ملعب كلية علوم الرياضة وتسويقه واﻻشراف العام2014 ،
المشرف العام على بطولة الوافدين لكرة القدم بجامعة مؤته.2013 ،
منسق دورة حكام كرة القدم المستجدين بالتعاون مع اﻹتحاد اﻷردني لطلبة كلية علوم الرياضة ،جامعة
مؤته.2013/4/25-22 ،
رئيس اللجنة المنظمة لبطولة ميﻼد القائد بخماسي كرة القدم .2013/3
رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الوﻻء للوطن والقائد بخماسي كرة القدم.2012/11
مدرب منتخب جامعة مؤتة في الدورة الرياضية ) (14لخماسي كرة القدم ،اﻻتحاد الرياضي للجامعات
اﻷردنية ،2015/2/10-4 ،العقبة ،اﻷردن.
مدرب منتخب كلية علوم الرياضة/جامعة مؤتة 2010.حتى اﻵن.
مدرب نادي القدس الرياضي ،مسيساغا /كندا.2010\2009 ،
مدرب منتخب مديرية عمان الثانية لكرة قدم/إناث.2009/2008 ،
حكم كرة قدم في بطوﻻت زارة التربية والتعليم.2009/2006 ،
حكم بطولة العتيبي الرياضية لكرة القدم،اتحاد طلبة دولة الكويت.2003/8/13-9 ،
مشاركة الوفد الرياضي لمنتخب إتحاد الجامعات اﻷردنية ،ﻻعب كرة القدم،















قطر -الدوحة.1995/11/5_ 10/25 .
ﻻعب فئة الناشئين نادي القادسية الكويتي لكرة القدم ).(1990/1988
ﻻعب فئة شباب نادي الزرقاء لكرة القدم ).(1992/1991
ﻻعب الفريق اﻷول نادي صالحية العابد.(1996/1995) ،
ﻻعب منتخب الجامعات اﻷردنية لكرة القدم في بطولة جامعة قطر ).(1996/1995
ﻻعب وكابتن منتخب جامعة مؤته لكرة القدم ).(1997/1993
ﻻعب البنك اﻻردني الكويتي ،دوري الشركات ).(2005/2000)-(1997/1992
الدورات المتخصصة في السباحة.
رخصة مدرب منافسات سباحة اﻻتحاد الكندي للسباحة 2020-2019
Competition Coach, Canadian Swimming Coaches & Teacher Association
Certification Number: 102869 ،(CSCTA), 10 Jan 2019.
رخصة مدرب سباحة ،تصنيف درجة أولى ،مركز اعداد القيادات الشبابية ،المجلس اﻷعلى
للشباب.2012/5/29،
الدورات الدولية من اﻹتحاد الدولي للسباحة ):(FINA
 دورة تدريب دولية متقدمة في السباحةAdvanced Coaches ). 2017/8/13 -9 ،
.(Clinic
 دورة تحكيم دولية متقدمة في السباحةFINA Swimming Officials ) .2017/7/8-7 ،
.(Schools
 دورة تحكيم دولية متقدمة في السباحة.2013/6/8-7 ،
 دورة تحكيم دولية في السباحة.2012/4/27-20 ،
 دورة تدريب دولية متقدمة في السباحة. 2004/8/10 -3 ،
 دورة تحكيم دولية في السباحة.2005/4/24-22 ،
اﻻتحاد اﻷردني للسباحة ):(JSF
 دورة تحكيم سباحة درجة ثالثة.2002/3/30-25 ،
 درجة ثانية ) ،(2005درجة أولﻰ ).(2008
 دورة تعديل قوانين السباحة ).2006|4|1 ،(2009|2005
 العديد من دورات صقل وانعاش الحكام 2021-2002
اﻹنقاذ المائي ):(Life Guard
 رخصة في اﻹنقاذ المائي ،مجلس اﻷعلى للشباب-إعداد القادة.2002/6/10 ،
 دورة انقاذ مائي ،لموظفي نادي الرياضي الشامل.2003/3/8-/2/1 ،
الخبرات العملية في مجال السباحة.















حكم دولي في اﻻتحاد الدولي للسباحة ).(FINA
)FINA Swimming Officials Lists SW #21(2021-2024
)FINA Swimming Officials Lists SW #19 (2017-2020
محاضر في دورة حكام السباحة المستجدين في كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة .2017/12/21-19
محاضر في دورة حكام السباحة المستجدين لجامعة آل البيت في اﻻتتحاد اﻻردني للسباحة
.2017/12/2
حكم آسيوي )قاري( ،اﻻتحاد اﻵسيوي للسباحة ).(ASF
(2017-2015) SWIMMING OFFICIALS #6
حكم في في جميع بطوﻻت اﻻتحاد اﻷردني للسباحة ):(2021/2002) (JSF
البطولة العربية الحادية عشر للسباحة )الفئات السنية( ،2013/7/8-5 ،عمان -اﻷردن.
جميع المسابقات الخاضعة لﻼتحاد اﻷردني للسباحة2002 ،حتى اﻵن.
البطولة العربية اﻷولﻰ للعموم.2012/8/31-28 ،
بطولة اﻷلعاب الرياضية المدرسية السابعة عشر.2008|8|29-24 ،
اللقاء الدولي الودي الجزيرة)اللبناني( اﻻرثدوكسي)اﻻردني(.2008|4|19-18 ،
بطولة اﻻندية العربية للسباحة.2006/7/17-13 ،






























بطولة أصول السباحة للبراعم تحت  10سنوات.2006|2|24 ،
بطولة الكومنويلث الدولية للسباحة.2005/6/26-24 ،
البطولة العربية للسباحة.2002|8|20-18 ،
البطولة العربية السابعة للسباحة -الناشئين.2002|8|3-7|29 ،
ﻻعب-سباحة ،نادي الشامية -الكويت.1990/1985 ،
مدرب سباحة في نادي القدس الرياضي -كندا-اونتاريو.2009 ،
المشرف العام على بطولة الوافدين للسباحة بجامعة مؤتة .2015-2012
محاضر في دورة حكام السباحة المستجدين ،كلية علوم الرياضة/جامعة مؤتة،
2011/7/12-10
المحاضر الرئيسي في دورة اﻹنقاذ المائي للمستجدين كلية علوم الرياضة/جامعة مؤته-3/14 ،
.2011/5/11
المحاضر الرئيسي في دورة إعداد مدربي السباحة المستجدين ،كلية علوم الرياضة/جامعة مؤته،
.2011/5/11-3/14
محاضر معتمد في مركز الجنوب للتدريب واﻹستشارات في مجال اﻹنقاذ المائي واعداد مدربي
السباحة ،جامعة مؤته  2010حتى اﻵن.
مدرب سباحة ولياقة بدنية في مركز اللياقة الشامل.2005/2002 ،
مدرب سباحة ومنقذ مائي في اﻹتحاد اﻷردني للمعوقين.2002/2000 ،
دورات الطب الرياضي وتأهيل اﻹصابات الرياضية واﻻسعافات اﻷولية.
دورة اسعاف الحاﻻت التنفسية الطارئة واﻻختناق ،مركز الفجيرة للمغامرات وفريق زايد للبحث
واﻻنقاذ  ،تحت رعاية سمو الشيخ ﷴ بن حمد الشرقي ،الموافق .2020/11/28
الدورة اﻷولى ﻻصابات المﻼعب والتأهيل  ،اﻻتحاد العربي لكرة السلة ،خﻼل الفترة -24
.2020/11/26
الورشة التدريبية الخاصة باﻹسعافات اﻷولية وبواقع ) (4ساعات  ،مؤسسة النبض للتدريب والتطوير
الموافق .2020/11/6
دورة  ،Let's Break the chain of COVID-19 Infectionجامعة ﷴ بن راشد الطب والعلوم
الصحية.2020/4/29 ،
ورشة عمل تأثير التكنولوجيا في الرياضة والفحوصات الطبية للرياضيين ،مؤسسة الكفاءات التربوية،
الموافق .2020/6/27
ورشة عمل الطب الرياضي وحاضرها أ.د وسام الشيخلي ،والتي أقامها ملتقى مدربين الفئات المساندة
في دولة فلسطين.2020/5/9 ،
اﻻسعافات اﻷولية واﻻنعاش القلبي الرئوي ،مؤسسة الفارسبورت الدولية.2020/10/16 ،
دبلوم الطب الرياضي في كرة القدم ،اﻻتحاد الدولي لكرة القدم 2020/4/22 ،
FIFA Diploma in Football Medicine
اﻷخطاء الشائعة في التغذية للرياضيين ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السليمانية العراق
بالتعاون مع جمعية رواد علوم الرياضة الموافق .2020/11/29
التغذية المثالية للرياضيين خﻼل شهر رمضان ،الجمعية المصرية للرياضيين ،د .أيمن شحاته ،يوم
.2020/4/26
النظريات الحديثة في التأهيل البدني للرياضيين ،الجمعية المصرية للرياضيين ،د .أحمد جاب ﷲ ،يوم
.2020/4/23
الدورة الدولية في الطب الرياضي وتأهيل اﻻصابات ،اﻻكاديمية العلمية البريطانية،2019/4/5-3 ،
دولة الكويت.
دورة تدريبية في تغذية الرياضيين ،الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية  ،2019/4/5-3 ،دولة الكويت.
دورة تدريبية المنشطات في الرياضة ،المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ،2019/4/5-3 ،دولة
الكويت.
معتمد من لجنة الصليب اﻷحمر الكندي.
Certified in Standard First Aid & CPR/AED Level C, Certiﬁcate
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دبلوم مساعد طبي محترف/اونتاريو-كندا.
Academy of Learning Career and Business Collage, Canada\ Ontario, 
2009/2010.
Medical Terminology & Introduction to pharmacology. (60) Hours.
Anatomy and Physiology of Body System Level 1 (60) hours.
Anatomy and Physiology of Body System Level 2 (60) hours.
Introduction to Medical Transcription (60) hours.
Medical Office & Hospital Administrative Procedures (60) hours.
Clinical Procedures for Medical Office Assistant (60) hours.
Clinical Practicum (240) H. / Rehabilitation of sports injuries.

 دورات مجموعة العﻼج الطبيعي السعودية ،السعودية-الرياض .1999|1997
Meniscus Injuries of the Knee, Al-Dallah Hospital. 
Pediatric Rheumatology, King Faisal Specialist Hospital and Research Center. 
Cardiac Rehabilitation, Prince Salman Center for Disability Research. 
&Brain Electrical Changes Following Stroke. King Faisal Specialist Hospital

Research Center.
Towards Better Physical Therapy for the Neurologically Disabled, King Fahad 
National Guard Hospital.
دورة تدريبية " "Soccer Injuries" Prevention and Careاﻻسعافات اﻷولية وإصابات المﻼعب
لمدربي كرة القدم ،بالتعاون مع "  ،Team from Cedarville University, USAباشراف " 3rd
،"Personملعب أكاديمية الفرسان.2016/3/7-6 ،
العديد من دورات في اﻻسعافات اﻷولية.
العديد من دورات اﻹتحاد اﻷردني للطب للرياضي.
دورة الحد والوقاية من مرض اﻹيدز ،البرنامج الوطني لمكافحة اﻹيدز.2009|3|18-15،
دورة أسباب وتشخيص وعﻼج السرطان ،جامعة الزيتونة اﻷردنية.2013/5/15 ،
الخبرات العملية في مجال اﻹصابات الرياضية












Clinical Practicum (240) H./Rehabilitation of sports injuries. 2010
التطبيق العملي في تأهيل اﻻصابات الرياضية مدة ) (240ساعة لمدة  3شهور.2010،
العمل في مركز لتأهيل اﻻصابات الرياضية ) (4شهور ،ميساساغا ،كندا2019/2018 .

دورات تدريبية وندوات متنوعة:
دورة مدربين القوة البدنية ،مركز اعداد القادة بالتعاون مع اﻻتحاد اﻻمارات لبناء اﻷجسام واللياقة
البدنية  ،دبي ،دولة اﻻمارات العربية المتحدة.2020/9/27 ،
تأثير اﻹعﻼم علﻰ اﻷداء الرياضي ،حفيظ الدراجي ،اﻻكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة،
.2020/5/27
ندوة دور اﻹعﻼم الرياضي في القضايا الرياضية المعاصرة ،رابطة رواد الرياضة العربية ،الجامعة
الهاشمية ،خﻼل الفترة .2016/7/30-28
الندوة الدولية للثقافة البدنية بالتعاون مع اﻻكاديمية الدولية للشباب والرياضة ،منتجع بحيرة البحر
الميت.2015/4/5 ،
المنسق العام لدورة مدربي اللياقة البدنية بين كلية علوم الرياضة وبالتعاون مع المجلس اﻷعلى للشباب
مركز اعداد القادة ،مركز نادي النشامى ،الكرك ،اﻷردن.2015.
المحاضر الرئيسي في دورة المدرب الرياضي الشخصي لطلبة كلية علوم الرياضة  /جامعة مؤته8 ،
.2014 /12/5-/11/2 -2013/5/12-4/
دورات متعددة في إعداد معلمي التربية الرياضية(2009-2006).
دورات مركز إعداد القادة للشباب:
 دورة مدربي الريشة الطائرة ) 50ساعة(.2007/9/13-5 ،



































 دورة مدربي بناء اﻷجسام ) 81ساعة(.2002|8|21-10 ،
دورة استخدام الكمبيوترلتحليل الحركي واﻻنجاز الرياضي التحليل الحركي واﻻنجاز-27 ،
.2007|2|30
دورة مدربي تطبيق منهج التعلم علﻰ المهارات الحياتية.2007|11|29-25 ،
دورة التعلم المبني علﻰ المهارات الحياتية.2007|9|23-16 ،
دورة أساسيات الحركة الكشفية اﻻرشادية.2006/11/22-19 ،
دورة مشرفي المهارات والنشاط الرياضي لجائزة الحسن للشباب.2003 /3/27 ،
دورة منسقي ومشرفي الخدمات لجائزة الحسن للشباب. 2003/3/26 ،
دورة مدربي اللياقة البدنية) ،اﻷجهزة الرياضية-اﻷيروبكس-التايبو( ،مركز ويدر للياقة البدنية-1/1 ،
.2002/4/1
دورة التحليل الحركي ،جامعة كونستانز اﻷلمانية.2002|2|28-26 ،
دورة اﻹحصاء الرياضي ،اﻻتحاد العربي لكرة الطائرة.2002/1/7-2001/12/28 ،
دورة في التسويق ،واﻹدارة والتنظيم ،مدينة برشلونة ،اسبانيا.1999|5|23-7 ،
الخبرات العملية المتنوعة:
محاضر في دورة اللياقة البدنية بالتعاون مع مركز اعداد القيادات الشبابية في كلية علوم الرياضة
بجامعة مؤتة .2017/12/9-11/26
محاضرلدورة المدرب الشخصي ) (P.Tبالتعاون مع أكاديمية إدارة للدراسات والتطوير اﻻداري،
مركز تيربو لبناء اﻻجسام ،الكرك .2017 -
محاضر معتمد ﻻكاديمية إدارة للدراسات والتطوير اﻻداري  ،المملكة اﻻردنية الهاشمية-عمان/5 .
2017
محاضر معتمد لمركز اعداد القادة  -المجلس اﻷعلى للشباب / 2012 ،حتى اﻵن.
محاضر معتمد لمركز الجنوب للتدريب واﻹستشارات /2010 ،حتى اﻵن.
مدير اﻷنشطة الرياضية لنادي القدس الرياضي ،أونتاريو -كندا.2010/2009 ،
مسؤول جائزة الملك عبدﷲ الثاني للياقة البدنية/عمان الثانية.2009/2008 ،
رئيس لجنة الزرقاء اﻷولى لتقييم طﻼب جائزة الملك عبدﷲ الثاني للياقة البدنية والصحة،
.2009/2008
محاضر ورشة العمل لتدريب معلمي ومعلمات التربية الرياضية جائزة الملك عبدﷲ الثاني للياقة
البدنية والصحة.2008/11/11-10 ،
محاضرورشة العمل لتدريب معلمي ومعلمات الحاسوب علﻰ كيفية ادخال معلومات جائزة الملك
عبدﷲ الثاني للياقة البدنية والصحة.2008/11/26-25 ،
المدير اﻹداري لمنتخب كرة السلة عمان ،2/بطولة المعشر السنوية الدولية ،المركز الثالث ذكور
واناث.2009/3/14-10 ،
مدرب منتخب الريشة الطائرة اناث ،الدورة الرياضية العاشرة للمدارس اﻻردنية ،المركز
الثالث.2009/2008،
مدرس تربية رياضة في وزارة التربية والتعليم.2009/2006 ،
مدير اﻷنشطة الرياضية في مدارس القمة /التعليم الخاص.2005/2004،
مدرس تربية رياضية ،ثانوية اﻻمام مالك ،عمان الرابعة.2004/2002،
مدرب سباحة ولياقة بدنية في مركز اللياقة الشامل.2005/2002 ،
مدرب سباحة ومنقذ مائي في اﻹتحاد اﻷردني للمعوقين.2002/2000 ،
عضو لجنة اﻹحصاء الرياضي ،بطولة اﻷندية العربية ال 20لكرة الطائرة.2002/1/7-12/28 ،
مشرف تدريب ميداني على طلبة التربية الرياضية ،الجامعة اﻷردنية.2002/2000 ،
مندوب مبيعات مؤسسة عالم الرياضة ،الرياض -السعودية.1999/1998 ،
مندوب مبيعات شركة غرناطة للرياضة ،الرياض -السعودية.1998/1997 ،
مندوب الشركة لرعاية بطولة غولف ) ،(ABGRالرياض/السعودية.1998 ،
مندوب الشركة في بطولة القارات لكرة القدم ،الرياض/السعودية.1997 ،
رسائل الماجستير التي تم اﻹشراف عليها ومناقشتها:

 (1أثر برنامج تدريبي مقترح لتحسين اﻷداء المهاري للقدم غير المفضلة على بعض مهارات كرة
القدم-عبد الحمن الشمايلة.2015-
 (2أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام الزعانف على تحسين بعض عناصر اللياقة البدنية الخاصة في
السباحة الحر -اياد الكساسبة.2015-
 (3دراسة مقارنة ثﻼثة طرق تدريبية على تحسين القوة العضلية لدى ﻻعبي بناء اﻷجسام في محافظة
الكرك -مصعب النوايسة.2015-
 (4بناء مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى طالبات كلية علوم الرياضة
بجامعة مؤتة-مروة القرالة.2016-
 (5أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام وسائل مساعدة لتحسين بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى
ناشئي كرة القدم في محافظة الكرك-أشرف العزام.2016-
 (6أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام اﻷوزان الحرة واﻷجهزة ﻹنقاص الوزن ونسبة الدهون لدى
منتسبات مراكز اللياقة البدنية في محافظة الكرك" -ايناس البطوش.2016-
 (7أثر برنامج تدريبي لتنمية بعض العناصر البدنية والمهارية لدى واعدات خماسي كرة القدم في
محافظة الطفيلة" -أﻻء الدﻻبيح 2017
 (8أثر برنامج تعليمي مقترح باستخدام أدوات مساعدة في البحر على تحسين بعض المهارات اﻻساسية
في السباحة لدى مرتبات الدفاع المدني" -عبدﷲ الجعافرة2017.
 (9أثر استخدام التدريب البليومتري والتدريب البالستي على تحسين بعض المتغيرات البدنية
والمهارات اﻻساسية لدى ناشئي كرة القدم ،انس البدور 2018
 (10أثر برنامج مقترح لتعلم بعض المهارات اﻷساسية في كرة القدم لدى اﻷفراد الذين يعانون من
متﻼزمة داون ،رأفت العديلي .2018
 (11أثر استخدام التدريب البالستي على تحسين اﻻداء المهاري والمستوى الرقمي لدى ناشئي سباحة
الفراشة ،أنس سميرات .2018
 (12أثر استخدام اسلوب اﻻكاديمية البريطانية للسباحة ) (ASAعلى تعلم بعض المهارات اﻷساسية في
السباحة ،عرين البيايضة .2019
 (13أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام التمارين الهوائية واﻷثقال الخفيفة على القياسات
اﻷنثروبومترية لدى منتسبات مراكزاللياقة البدنية في محافظة الكرك ،تسنيم الطراونة .2020
 (14اﻷنماط الجسمية وعﻼقتها باﻹصابات الرياضية لدى ﻻعبات الدوري النسوي اﻷردني لمحترفات
كرة القدم ،رناد البطوش .2020
 (15اﻻدراك الحس حركي وعﻼقته بالقدرات البدنيه والحركية لدى واعدات مراكز سمو اﻷمير علي
لكرة القدم في محافظات الجنوب ،سوار المبيضين .2020
 (16أثر استخدام اﻷلعاب الجانبية المصغرة على تطوير القدرات البدنية والحركية واﻻأداء المهاري لدى
ناشئي كرة القدم ،ﷴ الرهايفة .2020
 (17أثر برنامج مقترح لتعلم بعض المهارات اﻷساسية في كرة القدم لدى اﻷطفال المصابين بالتوحد،
براءة الحباشنة .2020
 (18إدارة اﻻزمات في اﻻتحاد اﻷردني لكرة القدم من وجهة نظر مجالس إدارات أندية المحترفين،
عرين الصعوب.2020 ،
 (19اﻹعداد البدني وعﻼقته بحدوث اﻹصابات الرياضية لدى ﻻعبي الدوري اﻷردني لمحترفي كرة
القدم ،حذيفة الكعابنة .2021
 (20مركز اللعب وعﻼقته بحدوث اﻹصابات الرياضية لدى ﻻعبي كرة اليد في اﻷردن ،دنيا العوران،
.2021
 (21المشكﻼت الفنية واﻹدارية التي تواجه أندية الدوري النسوي اﻷردني لمحترفات كرة القدم ،مريم
مقدادي .2021
 (22التحديات التي تواجه أندية الدوري اﻷردني للمحترفين من وجهة نظر الﻼعبين أثناء جائحة كورونا
وعﻼقتها باﻹنجاز الرياضي ،نمر الزبن .2021
 (23حالة القلق وعﻼقتها باتخاذ القرار عند تسديد الركﻼت الثابتة )الحرة ،الجزاء( لدى ﻻعبي كرة
القدم ،ﷴ السعيدات .2021
 (24أثر استخدام التدريب المتقطع ذات الكثافة العالية ﻻنقاص الوزن لدى مشتركات أندية اللياقة البدنية
والصحية ،رناد الجبور .2021
 (25أثر استخدام التدريب بالكرة على تطوير بعض المهارات اﻷساسية بكرة القدم في المﻼعب
المصغرة لفئة تحت ) (13سنة ،اسامة القرعان .2021

 (26أثر اختﻼف أرضية الملعب على تطوير بعض الصفات البدنية والمهارات اﻷساسية لدى ﻻعبي كرة
القدم ،معتز المواجدة .2021
عضو مناقشة لرسائل الماجستير التالية:
 (1مدى استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية في كليات التربية الرياضية في الجامعات اﻷردنية
من وجهة نظر الهيئة التدريسية -ﷴ الرواشدة.2014 -
 (2دور اﻷعﻼم الرياضي في الحد من ظاهرة شغب المﻼعب في اﻷردن -أحمد ذنيبات.2014 -
 (3السلوكيات غير المرغوب فيها خﻼل درس التربية الرياضية لدى طلبة المرحلة اﻷساسية العليا من
وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة الكرك-أسماء الصعوب.2014 -
 (4التحليل الكينماتيكي لفعالية رمي الرمح للمشاركين في الدورة الرياضية المدرسية الرابعة عشر-
فيصل الحباشنة.2014-
 (5أثر برنامج تدريبي مقترح وفق دورات اﻹيقاع الحيوي لتحسين مستوى اﻻنجاز في سباحة )(50م
حرة-حمزة الطراونة.2015-
 (6قلق المنافسة وعﻼقته بدافعية اﻻنجاز لدى ﻻعبي أندية دوري المناصير لمحترفي كرة القدم في
اﻷردن -فهد القرالة.2016-
 (7أثر برنامج تدريب عقلي مصاحب على تطوير بعض المهارات اﻷساسية لدى ناشئي كرة القدم-
وصفي الزويدين.2016-
 (8اﻹدراك الحس حركي وعﻼقته باﻷداء المهاري لدى ﻻعبي منتخبات جامعات الجنوب بكرة القدم-
موسى المعاني.2016-
 (9تقدير الذات البدنية والمهارية وعﻼقتها بمستوى اﻻنجاز لدى ﻻعبي أندية الدرجة الممتاز لكرة
الطائرة في اﻷردن-عادل.2016-
 (10أثر برنامج تدريبي باستخدام اﻷوزان المضافة على تحسين مستوى اﻷداء المهاري لدى ناشئي
كرة القدم-بشار المحادين.2016-
 (11تقويم أنماط اﻷشراف التربوي عند مشرفي التربية الرياضية من وجهة نظر معلمي ومعلمات
التربية الرياضية في مديرية التربية والتعليم في لواء القويسمة-خالد الرقب.2016-
 (12دور تكنولوجيا المعلومات في اﻹ بداع اﻹداري من وجهة نظر العاملين في اﻻتحادات الرياضية
اﻷردنية-ياسين الصرايرة .2017
 (13الوعي الغذائي المرتبط بالنواحي النفسية لدى فرق كرة القدم المحترفة في اﻷردن ،سيف الرعود،
.2017
 (14دراسة مقارنة لبعض عناصر اللياقة البدنية الخاصة لدى ﻻعبي الكيك بوكسنج في اسلوبي اﻻلتحام
الكامل واﻻلتحام الجزئي ،بﻼل النوايسة .2017
 (15أثر برنامج للتدريب العقلي باستخدام تكنولوجيا التعليم على تعلم سباحة الصدر لدى طلبة كلية علوم
الرياضة ،عبادة بني هاني2018/
 (16أثر برنامج تدريبي مقترح على تطوير القدرات البدنية والحركية الخاصة على اﻻنجاز لدى ﻻعبي
دفع الجلة الناشئين في مديريات التربية والتعليم محافظة الكرك ،صخر القطاونة .2018
 (17أثر برنامج مقترح باستخدام اﻻلعاب الصغيرة على تحسين بعض المتغيرات البدنية والوظيفية لدى
سيدات ) (55-45سنة ،هديل القرالة 2018
 (18أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تعلم المهارات اﻷساسية في سباحة الزحف على البطن،
بﻼل المساعدة.2019 ،
 (19درجة تطبيق استراتيجيات ادارة المواهب لدى أندية كرة الطاولة في اﻷردن ،سﻼم العساسفة،
.2020
 (20درجة تطبيق أسلوب اﻹدارة باﻷهداف لدى عمادات كليات التربية الرياضية في الجامعات اﻷردنية
الرسمية ،خالد حمد المواجدة.2020 ،
 (21أثر برنامج تدريبي مرتفع الشدة على تحسين بعض القدرات البدنية والفسيولوجية الﻼهوائية لدى
ناشئي كرة القدم ،معاذ ملكاوي.2020 ،
 (22درجة استخدام اﻷجهزة الذكية في العملية التعليمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية
الرياضية اﻷردنية ،ﷴ خالد الشمري.2021 ،
 (23مستوى ممارسة القيادة التوزيعية لدى مدربي مراكز اللياقة الصحية في محافظات الجنوب من
وجهة نظر المشتركين ،أسماء البيايضة2021 ،

 (24الحالة البدنية وعﻼقتها بالتماسك الجماعي ومستوى اﻻنجاز لدى ﻻعبي كرة اليد في اﻷردن ،ﷴ
وديان.2021 ،
 (25اﻻستجابات الفسيولوجية لدى ﻻعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة وفقا ً لتصنيفهم الوظيفي،
مهند ظبازة.2021 ،

عضو مناقش خارجي للدراسات العليا:
 .1مستوى الحصيلة المعرفية لدى ﻻعبي ومدربي أندية دوري المناصير للمحترفين بكرة القدم
وعﻼقتها باﻻنجاز الرياضي ،محمود السعود ،رسالة ماجستير )الجامعة اﻻردنية.(2015 ،
 .2اتجاهات طالبات كلية التربية الرياضية نحو مساقات كرة القدم في جامعة اليرموك ،حازم
الزحراوي ،رسالة ماجستير )جامعة اليرموك.(2018 ،
 .3أثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير اﻷداء المهاري للقدم غير المفضلة في مهارات منتقاة بكرة
القدم ومدى اﻻحتفاظ به ،عبدالرحمن الشمايلة ،رسالة دكتوراة )الجامعة اﻻردنية.(2019 ،
 .4مستوى تطبيق معايير اﻻتحاد اﻵسيوي لكرة القدم من قبل ادارات أندية دوري المناصير
اﻷردني للمحترفين ،حسن الحواتمة ،رسالة ماجستير )جامعة مؤتة.(2019 ،
 .5أثر برنامج التدريب العقلي على مستوى بعض المهارات النفسية والمهارية لدى ﻻعبي الكيك
بوكسينج ،ثابت الرماضين ، ،رسالة ماجستير )جامعة مؤتة.(2019 ،
 .6أثر برنامج تأهيلي رياضي مقترح لعﻼج مصابي قطع الرباط الصليبي اﻷمامي بعد التدخل
الجراحي ،سمير راشد ،رسالة دكتوراة )الجامعة اﻻردنية.(2019 ،
 .7أثر برنامج للتدريب العقلي على الدقة الحركية لبعض مهارات أساسية مختارة لدى ناشئي كرة
القدم ،عمر عتوم ،رسالة ماجستير)جامعة اليرموك.(2020 ،
 .8درجة استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في
ضوء بعض المتغيرات ،تذكار عمر الحافي ،رسالة ماجستير) ،جامعة العلوم اﻻسﻼمية
العالمية.(2020 ،
 .9أثر برنامج تدريبي باستخدام الزعانف على تطوير بعض الصفات البدنية والمهارية في سباحة
الزحف على الظهر لدى طالبات كلية التربية الرياضية ،تسنيم حتاملة) ،جامعة اليرموك،
.(2021
 .10أثر برنامج تعليمي لمهارات حركية مختارة مميزة بالدقة في كرة القدم على اﻹدراك الحس
حركي لدى الناشئين اﻷصحاء وذوي متﻼزمة داون ،روان التل) ،جامعة اليرموك.(2021 ،


المهارات
اللغات






الكمبيوتر
 رخصة قيادة الحاسوب) (MUCDLمركز الحاسوب /مؤته.2013/4/11 ،
 شهادة دبلوم متخصصة في الكمبيوتر ومهارات العمل المكتبية ) (450ساعة ،أونتاريو -كندا
.2010 -2009/
 دورة استخدام الدوريات وقواعد البيانات اﻻلكترونية،الجامعة اﻷردنية.2006/
 دورات متخصصة في الكمبيوتر ،مركز المورد الثقافي) (120ساعة.1999/
رخصة قيادة )أردنية  -كندية  -سعودية(.
اللغة العربية )لغة اﻷم(.
اللغة اﻹنجليزية )محادثة،كتابة ،قراءة(
عدة دورات في كندا ).(2010-2009
دورات لغة انجليزية ،مركز اللغات الحديث.2002 ،
دورة تحضرية للتوفل،الجامعة اﻻسكندرية-مصر.2000/
دورة تحضرية للتوفل ،مركز المورد للتعليم.1999/







المعرفون
أ.د أمجد نجيب المدانات ،عميد كلية علوم الرياضة ،جامعة مؤتة.
أ.د عبدالسﻼم النداف ،كلية علوم الرياضة ،جامعة مؤتة.
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