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 (.ردنيةاألالجامعة /األردن) ماجستير تربية رياضية 2009 -
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 مدرب كرة يد لنادي مؤتة الرياضي 2007/  2002 -

 .مدرس تربية رياضية في مالك وزارة التربية والتعليم 2004/  2005 -

   مسؤول نشاط رياضي في قسم الرياضة المدرسية تربية المزار الجنوبي 2011/  2004 -

 مدرب كرة يد لمنتخب إناث مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي  2004/  2005 -

 .حكم اتحادي في لعبة الريشة الطائرة 2012/  2005 -

 .حكم اتحادي في كرة اليد 2011/  2005 -

 .الحصول على مساعد قائد وحدة كشفية 2009 -

 .حكم اتحادي في كرة السلة 2010/  2009 -

 .حكم اتحادي في كرة اليد الشاطئية أالنلغاية   2004 -

 (.الشارة الخشبية)الحصول على قائد وحدة كشفية   2004 -

 مدرب في جائزة الملك عبدهللا الثاني للياقة البدنية في تربية المزار الجنوبي 2011/  2004 -

المدرسية  مدرب العاب قوي وكرة قدم لمنتخب مديرية المزار الجنوبي خالل الدورة 2009 -

 .التاسعة األردنية

فيصل األولمبية  األميرمدرب لكرة اليد لمنتخب مديرية المزار الجنوبي خالل دورة   2009 -

 .الثانية

منسق وضابط ارتباط الختبارات جائزة الملك عبدا هلل الثاني للياقة البدنية في مديرية  2008 -

 تربية المزار الجنوبي

 في كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة  فرغمحاضر غير مت 2011/  2008 -

خالل دورة األمير ( إناث)مدرب لكرة اليد لمنتخب مديرية تربية المزار الجنوبي  2010 -

 فيصل األولمبية الرابعة

 .الشطرنج لعبة حكم اتحادي في 2012/  2010 -

 .مدرب كرة القدم للفئات العمرية في نادي ذات راس الرياضي 2011/  2010 -

 .كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة قسم التربية الرياضيةامين سر  2019/  2017 -

 مدرب منتخب جامعة مؤتة لكرة اليد  2018/  2019 -

 رئيس اللجنة الرياضية في كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة 2019/2020 -

 .امين سر مجلس كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة 2018/  2019 -

 .سر مجلس كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة امين 2020/  2018 -

 الخبرات العملية



 رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة 2020/2021 -

 رئيس لجنة الخطة الدراسية كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة 2020/2021 -

 رئيس لجنة الجدول الدراسي في كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة 2020/2021 -

 رئيس لجنة ضبط الجودة في كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة 2020/2021 -

منسق المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة والصحة والذي اقامته كلية علوم ( 2018) -

 .الرياضة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية 

لتعاون مع قوات جامعة مؤتة با/ منسق اليوم العلمي الذي نظمته كلية علوم الرياضة ( 2019) -

 (شغب المالعب احصائيات وحلول)الدركة االردنية بعنوان 

جامعة مؤتة بالتعاون مع / منسق اليوم العلمي الذي نظمته كلية علوم الرياضة ( 2018) -

 (الرياضة والمنشطات)منظمة المنشطات االردنية  بعنوان 

جامعة مؤتة بالتعاون مع /  منسق اليوم العلمي الذي نظمته كلية علوم الرياضة( 2018)  -

 (اإلعالم الرياضي ودورة بصناعة الحدث)االتحاد االردني لإلعالم الرياضي بعنوان 

جامعة مؤتة  بالتعاون مع / منسق اليوم العلمي الذي نظمته كلية علوم الرياضة ( 2018) -

 .(البطل الرياضي)اللجنة األولمبية االردنية بعنوان 

مها االتحاد االردني لكرة اليد ابين كرة اليد في المدارس والذي اقمنسق دورة مدر( 2018) -

 .بالتعاون مع االتحاد الدولي لكرة اليد

 

 
 
 

 : المواد التي تم تدريسها في الجامعة لمرحلة البكالوريوس

 (1)كرة اليد  -

 ( 2)كرة اليد  -

 كرة اليد متقدم -

 كرة القدم -

 اللياقة البدنية -

 التمرينات البدنية -

 كرة السلة -

 التربية العملية -

 الصحة واللياقة -

 الخبرات التدريسية



 أسس التربية الرياضية -

 االلعاب الصغيرة والقصص الحركية  -

 القياس والتقويم في التربية الرياضية -

 .تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية -

  
 : الماجستيرالمواد التي تم تدريسها في الجامعة لمرحلة 

 
 تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية -

 قياس والتقويم في التربية الرياضيةال -

 
 

 :رسائل الماجستير التي تم االشراف عليها
 

وجهة نظر معلمي التربية دور مشرف التربية الرياضية في تطوير الرياضة المدرسية من  -

 (2018)الرياضية

األساسية في بعض المهارات  تحسين مستوى أداءعلى محوسبة  وسيلة تعليمية استخدام أثر  -

 (2020)ة الريشة الطائرة لعب

درس التربية الرياضية في مدارس التربية والتعليم في مديرية البادية الجنوبية  تطبيقمعوقات  -

 (2018)وجهة نظر معلمي التربية الرياضية من 

أثر التعلم المبرمج باستخدام الحاسوب على تحسين مستوى االداء المهارى والحصيلة  -

 (2020) المعرفية في كرة القدم

األجهزة  كليات التربية الرياضية في االردن التربية الرياضية في  مدرسيدرجة استخدام  -

 (2018)الذكية في العملية التعليمية

على تحسين مستوى األداء في بعض المهارات  الهاتف الذكيتأثير برنامج تعليمي باستخدام  -

 (2020)الهجومية في الريشة الطائرة

لبدنية المرتبطة بالصحة لدى طلبة جامعة مؤتة مقارنة بمعايير الجمعية مستوى اللياقة ا -

 (2020)التربية البدنية والترويح والرقص األمريكية للصحة و

المعرفية لقانون كرة السلة للكراسي  الحصيلةالهاتف الذكي على مستوى  باستخدامأثر تطبيق  -

 (2020) ضةلطلبة كلية علوم الريا المتحركة



ستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لطالب الصف التاسع بناء م -

 (2021) االساسي في محافظة الفروانية  في دولة الكويت

 (2021) مركز اللعب وعالقته بحدوث اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة اليد في األردن -

المفاهيم األساسية في علم الحركة لدى  أثر التعلم الذاتي باستخدام الهاتف الذكي على اكتساب -

 (2021)طلبة علوم الرياضة في جامعة مؤتة  

على تعليم المهارات األساسية في كرة اليد لطالب   gizأثر برنامج منظمة االنماء األلماني  -

 (2021)المرحلة األساسية 

لمهارات األساسية بعض ا أداءسين مستوى على تح الهاتف الذكيباستخدام أثر برنامج تعليمي  -

 (2021)ة في كرة الطاول

متر لدى العبي  8مدى مساهمة بعض المتغيرات الكينماتيكية في دقة التصويب من خط الـ  -

 (2021)كرة اليد 

تأثير تطبيق ذكي لتدريبات االيروبكس ونظام الكيتو الغذائي على بعض المتغيرات البدنية  -

 (2021)عام (75+70)والمورفولوجية لإلناث 

أثر استخدام موقع الكتروني على مستوى الحصيلة المعرفية للقانون الدولي لكرة اليد لدى  -

 (2021)طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة 

درجة استخدام األجهزة الذكية في العملية التعليمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في كليات  -

 (2021)التربية الرياضية األردنية 

 (2021)برنامج تعليمي محوسب على تعليم بعض المهارات األساسية لناشئين كرة القدم  أثر -

 

 :رسائل الماجستير التي تم مناقشتها
 

مستوى الذكاء الناجح لدي العبي المنتخب الوطني االردني لناشئي كرة اليد في ظل نظرية  -

 (.2019)ستيرنبيرج 

لدى طلبة مواد ألعاب المضرب في كلية علوم  بالتحصيل األكاديمي وعالقتهمستوى الطموح  -

 (2014).الرياضة في جامعة مؤتة

كرة السلة للكراسي المتحركة في  لالعبيوضع درجات معيارية لبعض القدرات البدنية  -

 (2019.)االردن

على التوازن ومستوى األداء  والمهارىأثر التدريبات البصرية المصاحبة للتدريب البدني  -

 (2019.)الجمبازفي  المهارى



أثر التدريب المائي واألرضي على تطوير بعض المتغيرات البدنية واألنثروبومترية المرتبطة  -

 (2019.)بالصحة

ة التنشئة االسرية وعالقتها بالسمات الشخصية والسلوك العدواني لدى طلبة كليات التربي -

 (2018)الرياضية في الجامعات االردنية 

تري على تحسين ضربات الرجلين في سباحة الزحف على البطن أثر التدريب البليوم -

(2018) 

أثر برنامجي التمرينات المائية والسباحة علال بعض القياسات األنثربومترية لدى سيدات  -

 (.2020)سنة ( 30-70)

عالقة انماط القوة العضلية بالتوازن لدى مشتركي مراكز اللياقة البدنية في محافظة الكرك  -

(2018.) 

مستوى التوافق االجتماعي لدى المعاقين حركياً الممارسين وغير الممارسين لرياضة السباحة  -

 (2020)من وجهة نظر اولياء االمور 

إدارة االزمات في إالتحاد األردني لكرة القدم من وجهة نظر مجالس إدارات اندية المحترفين  -

(2020) 

 (2020) ة العقلية وعالقتها بالسلوك التنافسي لدى العبي كرة اليد في األردنالصالب -

 نظر الجهاز الفني واالداري دور مجالس ادارات اندية كرة القدم في إدارة االزمات من وجهة -

(2020) 

البدنية  لدى ناشئي كرة القدم أثر استخدام األلعاب الجانبية المصغرة على تطوير القدرات -

 (2021) ية ومستوى األداء المهاريوالحرك

 

 

 

 

أثر التعلم المبرمج باستخدام الحاسوب (. 2009), احمد مصطفي, بني عطا, معن, الشعالن -

مجلة مؤتة , ب في كرة اليدعلى تحسين مستوى األداء لبعض مهارات التمرير والتصوي

 (.1)العدد , (23)مجلد , للبحوث

مجلة مؤتة , اتجاهات طلبة مؤتة نحو المعاقين( 2011)معن , والشعالن, رائد, الصرايرة -

 (.1)العدد , (29)مجلد , للبحوث

 لعلمية المنشورة األبحاث ا



لسلوك  تحليلهدراسة (. 2008), معن, الشعالنو, معتصم, والخطاطبة, معتصم, الشطناوي -

العدد , (25)المجلد , سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعيةاليرموك  أبحاث, اللعب عند األطفال

(7). 

األنماط القيادية (. 2004), واخرون معن, الشعالنو, معتصم, والخطاطبة, ابراهيم, بايبةالد -

, الفرق الرياضية المدرسية أعضاءالسائدة لدى مدرسي التربية الرياضية من وجهة نظر 

 .جامعة االسكندرية , نظريات وتطبيقات كلية التربية الرياضية للبنين

أثر مقرر الصحة واللياقة بجامعة ( 2017)منال , وطه, سليم, والجزازي, معن, الشعالن -

مجلة التربية , الملك فيصل على اتجاهات طلبة السنة التحضيرية نحو ممارسة األنشطة البدنية

 .الجزء األول( 190)العدد , جامعة األزهر

 لطالب بالصحة مرتبطة لياقة بدنية لعناصر معيارية تحديد درجات( 2015)معن , الشعالن -

( 193)العدد , مجلة التربية جامعة األزهرفيصل  الملك جامعة في التحضيرية السنة دةعما

 .الجزء الثاني

الذكاءات المتعددة لطلبة كلية علوم الرياضة ( 2019) معن, الشعالن و, معتصم, الخطاطبة -

 (.9)العدد ( 31)المجلد , والدراسات مجلة مؤتة للبحوث ,في جامعة مؤتة

لدي العبي كرة  السائدة الذكاءات المتعددة ( 2015)محمود , والوديان ,معن, الشعالن -

 .الجزء الثاني( 195)العدد , مجلة التربية جامعة األزهر, الطائرة الشاطئية

برمجية وسائط أثر استخدام ( 2014)حسن , والطويل, عمر, والجعافرة, معن, الشعالن -

, مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, ة الطاولةعلى تعلم بعض المهارات األساسية في كر متعددة

 (.7)العدد ( 32)المجلد 

االصابات الرياضية األكثر ( 2019)  مهند, والزغيالت ,معن, الشعالنو, عمران, ملحم -

مجلة تطبيقات علوم , شيوعا لدى طلبة مساقات كرة اليد في كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة

 .االسكندرية, الرياضة

اإلرسال القصير بكرة  وعالقته بدقة االنتباه تركيز( 2014)عمر , والجعافرة, عنم, الشعالن -

 (.1)العدد , (27)مجلد , للبحوث والدراساتمجلة المنارة , الطاولة 

صورة الجسم وعالقته بتقدير الذات عند العبي كرة اليد الشباب في ( 2014)معن , الشعالن -

 (.7)العدد , (33)المجلد , والدراسات مجلة مؤتة للبحوث, األردن

إيجاد درجات معيارية لبعض مهارات كرة اليد ( 2019)محمود , والوديان, معن, الشعالن -

مجلد , العلوم االنسانية –مجلة النجاح لألبحاث , لطلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة

 (.1)العدد ( 32)



يد لدى طلبة كلية علوم الرياضة في الحصيلة المعرفية لقانون كرة ال( 2019)معن , الشعالن -

 .بحث مقبول للنشر, مجلة دراسات للعلوم التربوية, جامعة مؤتة

, السمات الشخصية المميزة لالعبات كرة الطائرة( 2019)معن , والشعالن, محمود, الوديان -

 .بحث مقبول للنشر, مجلة المنارة للبحوث والدراسات

لدي العبي  السائدة الذكاءات المتعددة أنماط ( 2018)معن , الشعالن, مهند, الزغيالت -

  (3)العدد ( 79)مجلد , مجلة دراسات للعلوم التربوية, األلعاب القتالية في جنوب األردن

 
 
 

الطبعة , مهارات كرة اليد( 2019) جمال, والربابعة, صممعت, والخطاطبة, معن, الشعالن -

 .دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع, االولى

 . اليقين للنشر, قانون كرة اليد الشاطئية(. 2009), معن واخرون, الشعالن -

 
 
 

طلبة كلية علوم دى الذكاءات المتعددة ل( 2019)معتصم , والخطاطبة, معن, الشعالن -

المؤتمر العلمي الدولي , دراسة مقارنة بين المتفوقين وغير المتفوقين امعة مؤتةالرياضة في ج

 جامعة مؤتة –األول لعلوم الرياضة والصحة 

أثر  (2014)سامر , والصعوب, معتصم, والخطاطبة, مهند, والزغيالت, معن, الشعالن -

المؤتمر , رة اليداستخدام كتيب مبرمج على تعليم مهارة التصويب من اعلى من الثبات في ك

الجامعة االردنية بالتعاون مع , (2تحديات التغيير )العربي األوربي للعلوم الرياضية والصحة 

 . مؤسسة الداد األلمانية

القدرات ( 2014)سفيان , والليمون, عمر, والجعافرة, معن, والشعالن, معتص, الخطاطبة -

المؤتمر العربي األوربي للعلوم , تةاالبداعية لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤ

 . الجامعة االردنية بالتعاون مع مؤسسة الداد األلمانية, (2تحديات التغيير )الرياضية والصحة 

بناء درجات معيارية الختبار الينوي للرشاقة في ( 2019)مهند , والزغيالت, معن, الشعالن -

المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم , كرة السلة لطلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة

 .نحو رؤية متكاملة, أيلول التركية 14جامعة باندرما ( 2ريس)االجتماعية والتربوية 

جامعة مؤتة بعنوان / المشاركة في اليوم العلمي الذي نظمته كلية علوم الرياضة ( 2019) -

 (االستراتيجيات الحديثة في تدريس وتعليم التربية الرياضية)

 الكتب

 المؤتمرات والندوات  



بالتعاون جامعة مؤتة / المشاركة في اليوم العلمي الذي نظمته كلية علوم الرياضة ( 2019) -

 (شغب المالعب احصائيات وحلول)بعنوان مع قوات الدركة االردنية 

بالتعاون  جامعة مؤتة/ المشاركة في اليوم العلمي الذي نظمته كلية علوم الرياضة ( 2018) -

 (الرياضة والمنشطات)بعنوان  مع منظمة المنشطات االردنية 

بالتعاون  جامعة مؤتة/ المشاركة في اليوم العلمي الذي نظمته كلية علوم الرياضة ( 2018)  -

 (اإلعالم الرياضي ودورة بصناعة الحدث)بعنوان  مع االتحاد االردني لإلعالم الرياضي

جامعة مؤتة  بالتعاون  /المشاركة في اليوم العلمي الذي نظمته كلية علوم الرياضة ( 2018) -

 .(البطل الرياضي)مع اللجنة األولمبية االردنية بعنوان 

مني مستوى االحتراق النفسي لدى , المعايطة, عمر, الجعافرة, معن, الشعالن(   2018) -

 جامعة مؤتة –المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة والصحة  ,حكام كرة الطاولة 

مني السمات الشخصية , المعايطة, حسن, الطويل, عمر, الجعافرة, عنم, الشعالن( 2018) -

 –المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة والصحة  ,لدى العبي كرة اليد في االردن 

 جامعة مؤتة

إيجاد درجات معيارية لعناصر  ,عمر, الجعافرة, معتصم, الخطاطبة ,معن, الشعالن( 2020) -

بعنوان التنمية , الرياضة في جامعة مؤتةاللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لطالب كلية علوم 

عن بعد من  سالسياحية في البلدان العربية في ظل متطلبات المنافسة الدولية والذي نظم في تون

 قبل المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات

  

 

 ICDLحاصل على شهادة  -

 Intelحاصل على شهادة  -

مع اللجنة األولمبية األردنية  بالتعاون CASPEAمنظمة  –دورة الرياضة من أجل السالم  -

 .ووزارة التربية والتعليم ومركز الحياة

 .جامعة الملك فيصل عمادة تطوير التعليم الجامعي  –السالمة األمن و  دورة تدريبية عن أهمية  -

جامعة الملك فيصل عمادة تطوير التعليم  –دورة تدريبية عن مهارات التفكير في العمل الوظيفي  -

 .الجامعي 

 (جامعة الملك فيصل ) دورة مهارات التحفيز الذاتي للموظفين  -

 لكرة اليد بالتعاون مع االتحاد األسيوي األردنيدورة مراقبين فنين بأشراف االتحاد  -

 (DAAD)دورة التدريب المتنقل بأشراف الجامعة االردنية بالتعاون مع مؤسسة الداد  -

 .االلمانية

 الدورات 



والذي اقامها االتحاد االردني لكرة اليد  (D)المدارس مستوى دورة مدربين كرة اليد في  -

 .بالتعاون مع االتحاد الدولي لكرة اليد

 

 
عضو في اللجنة المشرفة على جائزة الملك عبدا هلل الثاني للياقة البدنية في  2011/  2009 -

 .مديرية تربية المزار الجنوبي

 .القوى بالعربية الخامسة عشر ال لعا عضو في لجنة العالقات العامة البطولة  2004 -

 .عضو لجنة فنية لكرة السلة خالل الدورة المدرسية األردنية التاسعة 2009 -

عضو في لجنة العالقات العامة خالل الدورة المدرسية لأللعاب الرياضية السابعة  2009 -

 .عشر في األردن

 .األردنية العاشرة عضو لجنة فنية لكرة السلة خالل الدورة المدرسية  2008 -

 .عضو لجنة فنية لكرة القدم  خالل الدورة المدرسية األردنية االستقالل الحادية عشر 2010 -

 .جامعة مؤتة/ لغاية االن رئيس لجنة تحقيق قضايا الطلبة كلية علوم الرياضة  – 2015 -

 .اليد  لغاية االن عضو في لجنة كرة اليد الشاطئية االتحاد االردني لكرة – 2014 -

 .جامعة مؤتة/ لغاية االن رئيس اللجنة الرياضية  كلية علوم الرياضة  – 2014 -

عضو في لجنة عمل الخدمات الطالبية وخدمة المجتمع والعالقات الخارجية كلية علوم  2014 -

 .الرياضة جامعة مؤتة

 .معة مؤتةعضو في لجنة متابعة الجهات التشغيلية لخريجين كلية علوم الرياضة جا 2014 -

 .عضو في لجنة امتحان الكفاءة المعرفية كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة لغاية االن/  2014 -

 .جامعة مؤتة/ عضو في لجنة الجدول الدراسي كلية علوم الرياضة  لغاية االن/  2019 -

/ عضو لجنة العالقات العامة في البطولة االسيوية الثامنة للناشئين في كرة اليد  2019 -

 .االردن

 .رئيس لجنة العالقات العامة في بطولة االردن المفتوحة لكرة اليد الشاطئية 2019 -

 .االردن/ كرة اليد  ت العامة في البطولة العربية عضو لجنة العالقا 2019 2018 -

 

 اللجان  


