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:والرتب العلمیةالمؤھالت : ثانیاً 
مالحظاتالتقدیرسنة التخرجالجامعةالمؤھل العلمي

/ بكالوریوس تربیة ریاضیة
.فرعي علم نفس

األول على الدفعة 87/8883.7األردنیة
) 79(البالغ عددھا 

طالبا وطالبة
أول خریج ماجستیر 90/9189.7األردنیةماجستیر تدریب ریاضي

الجامعة /في التدریب 
یةاألردن

األكادیمیة الوطنیة دكتوراه تربیة ریاضیة
للتربیة الریاضیة 

رومانیا

95/9610

2002-1996جامعة النجاحأستاذ  مساعد
1/10/2002جامعة النجاحأستاذ مشارك

أول من یحصل على 2007جامعة النجاح)بروفسور(أستاذ دكتور 
ھذه الرتبة في 
التخصص في 

فلسطین
حالیاوأعلى رتبة



:الخبرات اإلداریة واألكادیمیة:ثالثاً 
السنةالجھة المسؤولةمجال الخبرةالرقم

ولغایة اآلن2006جامعة النجاح الوطنیةمدیر مركز القیاس والتقویم برتبة عمید1
رئیس الفریق الوطني الفلسطیني لمناھج 2

التربیة الریاضیة الجدید
ولغایة اآلن1998ینفلسط/المدیریة العامة للمناھج

سنوات ) 3(رئیس قسم التربیة الریاضیة 3
متتالیة

1999ولغایة 1996جامعة النجاح الوطنیة

1995/1996خضوريمدرس في قسم التربیة الریاضیة4
البحث العلمي ، التفرغ : عضو في لجان5

العلمي ، الجوده
ولغایة اآلن2006جامعة النجاح الوطنیة

دورات مشرفي ومعلمي التربیة محاضر في 6
.الریاضیة

وزارة التربیة والتعلیم 
الفلسطینیة

1996

محاضر في دورات التغذیة واإلصابات 7
الریاضیة في مختلف المحافظات الفلسطینیة

وزارة الشباب والریاضة 
.الفلسطینیة

1997

محاضر في ندوة أسـس ومعاییر وضع 8
.درجة التربیة الریاضیة في المدارس

1996جامعة بیت لحم

عضو في ھیئة تحریر مجلة أبحاث النجاح 9
.للعلوم اإلنسانیة

1998ولغایة 1996جامعة النجاح الوطنیة

عضو مشارك في إعداد كتاب األلعاب 10
جون (الشعبیة في العالم مع الدكتور 

من جامعة بوستن) شیفرز

1997جامعة بوستن

جامعة النجاح \كلیة التربیةة ماجستیررسال50اإلشراف على أكثر من 11
الوطنیة

ولغایة اآلن1998

محاضر في دورة المدربین للتایكوندو في 12
التدریب الریاضي، التغذیة، وفسیولوجیا 

التدریب الریاضي

1998االتحاد الفلسطیني للتایكوندو

عضو مناقش في رسائل الماجستیر أكثر من 13
رسالة)120(

ولغایة 1996منذ وطنیةجامعة النجاح ال
أالن

ممتحن خارجي في مناقشة رسائل 14
الماجستیر

2000أبو دیس/جامعة القدس

مجلة أبحاث النجاح للعلوم تحكیم األبحاث العلمیة15
اإلنسانیة

2000

قارئ أولى للعدید من األبحاث العلمیة 16
التربویة

مجلة أبحاث النجاح للعلوم 
اإلنسانیة

أالنولغایة 1997

وزارة الشباب محاضر في دورة اإلعالم الریاضي17
فلسطین/والریاضة

28/3-2/6/1998

البرنامج المشترك بین جامعة طالب) 4(اإلشراف على رسائل الدكتوراه 19
األقصى بغزة وجامعة عین 

شمس

2000-2007

اللیاقة البدنیة (محاضر غیر متفرغ 20
رق ، ومناھج البحث العلمي، وط)والصحة

تدریس التربیة الریاضیة

مركز /جامعة القدس المفتوحة
طولكرم، مركز قلقیلیة

فصلین دراسیین



:اللجان : رابعاً 
) 120(المشاركة في منا قشة رسائل الماجستیر كرئیس وعضو أكثر من .1

.رسالة سواء داخل الجامعة أم خارجھا
الجامعة، وتحدید وحدات وضع النظام الداخلي لمركز القیاس والتقویم في .2

.المركز ومرشح كمدیر للمركز برتبة عمید
.رئیس الفریق الوطني الفلسطیني لتألیف كتب مبحث التربیة الریاضیة.3

.عضو في ھیئة تحریر مجلة أبحاث النجاح للعلوم اإلنسانیة ألكثر من دورة.4
)عدة مرات. (یةجامعة النجاح الوطن/ مشارك في لجان القروض الطالبیة .5
)عدة مرات. (جامعة النجاح الوطنیة/ اإلشراف على انتخابات مجلس الطلبة .6

.ممثل كلیة التربیة في مكتبة الجامعة.7
.عضو في لجنة إعداد خطة البكالوریوس والماجستیر في اإلحصاء في الجامعة.8

)عدة مرات(.عضو في لجنة عطاء شراء األدوات الریاضة في الجامعة.9
مسئول ( عضو في الھیئة اإلداریة لنقابة العاملین في جامعة النجاح الوطنیة .10

).اللجنة العلمیة والثقافیة
.اإلشراف على انتقاء منتخب فلسطین لكرة السلة.11
.مقرر لجنة اختبارات القدرات البدنیة أكثر من مرة. 12
اإلنسانیةمحرر علمي لمجلة أبحاث النجاح للعلوم . 13

.بطل فلسطین في الكرة الطائرة/ رئیس الھیئة اإلداریة لنادي شباب جیوس.14
فلسطین/مستشار دائم لرسم السیاسات الریاضیة لوزارة الشباب والریاضة.15

عضو مجلس إدارة الجودة. 16
عضو في لجنة الكادر األكادیمي.17

عضو في لجنة التفرغ العلمي.18
النمو المھني للمدرسیینعضو في لجنة .19

عضو في لجنة البحث العلمي. 20
رئیس لجنة علمیة لمناقشة األبحاث العلمیة في المؤتمر الدولي الثاني للتربیة . 21

م10/5/2007-8جامعة الیرموك /الریاضیة



:خامسا الدورات التدریبیة
ألسنھالجھة المسؤولة والمكاناسم الدورةالرقم

دولیھ للكره الطائرة دورة تدریب 1
للمستوى األول

االتحاد الدولي للكره 
األردن/الطائرة

1987

الجامعة /كلیة التربیة الریاضیةدورة تدریب الجمباز2
األردنیة

1987

1988األردن/اللجنة االلولمبیھدوره اولمبیھ في الجمباز للمبتد ئین3
1988األردن/ردني للجمبازاالتحاد األدورة التدریب األساسیة في الجمباز4
دورة التدریب الخاصة بالعاب المیدان 5

والمضمار
االتحاد األردني لأللعاب 

األردن/القوى
1988

دورة تدریب دولیھ للكره الطائرة 6
للمستوى الثاني

/ االتحاد الدولي للكره الطائرة
األردن

1990

االتحاد الدولي للطبدوره اولمبیة في الطب الریاضي7
األردن/الریاضي

1990

:المؤتمرات والندوات :سادساً 

الصفةالمكان وألسنھاسم المؤتمرالرقم
مشارك1988األردن    المؤتمر العربي األول للجمباز1
باحث1992األردن    المؤتمر الریاضي الثاني2
المؤتمر الریاضي األول لجمعیة 3

كلیات ومعاھد التربیة الریاضیة 
یةالعرب

-12األردن 
15/8/1999

باحث

المؤتمر الدولي الثاني للتربیة 4
جامعة الیرموك/الریاضیة

باحث10/5/2007-8األردن 



:بحثا) 36(األبحاث العلمیة المنشورة والمقبولة للنشر : سابعاً 

السنة المجلةاألبحاثالرقم
والعدد

مالحظات

ري أثر فترة الراحة في التدریب البلیومت.1
على مسافة الوثب العمودي لدى العبي 

.كرة السلة للمرحلة الثانویة

مجلة جامعة بیت 
لحم

1996
)15(

منشور

األنماط القیادیة المفضلة لمدربي األلعاب .2
الجماعیة في جامعة النجاح الوطنیة كما 

.یراھا الالعبون والالعبات 

مجلة التقویم 
والقیاس النفسي 

والتربوي

1997
)10(

نشورم

الصعوبات المھنیة التي تواجھ معلمي .3
التربیة الریاضیة ومعلماتھا في محافظة 

.طولكرم

مجلة جامعة بیت 
لحم

1997
)16(

منشور

الرضا الوظیفي لدى العاملین في األنشطة .4
الریاضیة الجامعیة في الجامعات األردنیة 

).دراسة مقارنة(والفلسطینیة 

مجلة الجامعة 
اإلسالمیة

منشور1998

دراسة مقارنة بین أثر استخدام التمرینات .5
البلیومتریة والتدریب االعتیادي على 

القدرة الالأوكسجینیة لدى العبي الكرة 
.الطائرة للمرحلة الثانویة

مجلة أبحاث 
النجاح للعلوم 

اإلنسانیة

منشور1998

القدرة الالأوكسجینیة عند العبي فرق .6
جامعة النجاح األلعاب الجماعیة في 
.الوطنیة

مجلة أبحاث 
النجاح للعلوم 

اإلنسانیة

منشور1999

مفھوم الذات البدنیة والمھاریة عند العبي .7
منتخبات المحافظات للكرة الطائرة في 

.الضفة الغربیة

أبحاث الیرموك 
للعلوم اإلنسانیة

منشور1999

معادلة مقترحة للتنبؤ بتحدید دلیل القدرة .8
ب لالعبي فرق الكرة الطائرة على الوث

المشاركة في دورة في دورة األلعاب 
.1996االولمبیة في اتالنتا  

مجلة علوم 
وفنون الریاضة 
،كلیة التربیة 

الریاضیة للبنات 
بالقاھرة

منشور1998

مصادر التوتر المھني لدى معلمي ومعلمات .9
.التربیة الریاضیة في فلسطین 

مجلة الجامعة 
اإلسالمیة

منشور2000

اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لطالب 10
مدارس وكالة الغوث لمرحلة التعلیم 

دراسة (األساسي في فلسطین واألردن 
)مقارنة

مجلة جامعة 
أسیوط لعلوم 
وفنون التربیة 

الریاضیة

منشور1999



دوافع ممارسة األنشطة الریاضیة عند طلبة 11
جامعة النجاح الوطنیة

راسات مجلة  د
وبحوث التربیة 

جامعة /الریاضیة 
البصرة

منشور1999

اتجاھات طلبة جامعة النجاح الوطنیة نحو 12
بعض المدركات الخاطئة للتربیة الریاضیة

مجلة كلیة التربیة  
الحكومیة غزة

منشور1999

الكفایات التعلیمیة لدى معلمي ومعلمات 13
التربیة الریاضیة في محافظة طولكرم

مجلة كلیة التربیة 
الحكومة غزة

منشور1999

القلق النفسي عند الممارسین وغیر 14
الممارسین لألنشطة الریاضیة في جامعات 

الضفة الغربیة

مجلة جامعة 
األزھر غزة

منشور1999

القدرة الالاوكسجینیة  وبعض القیاسات 15
الجسمیة عند العبي فرق أندیة الدرجة 

في شمال فلسطینالممتازة لكرة القدم 

مجلة كلیة التربیة 
الحكومة غزة

منشور1999

مصادر الثقة بالنفس لدى العبي أندیة 16
الدرجة الممتازة لأللعاب الریاضیة 

الجماعیة في فلسطین

المؤتمر الریاضي 
األول لجمعیة 
كلیات ومعاھد 

التربیة الریاضیة 
العربیة

12-
15/8/

1999
األردن

منشور

عند العبي والعبات فرق تقدیر ألذات 17
األلعاب الریاضیة الجماعیة في الجامعات 

الفلسطینیة

مجلة جامعة بیت 
لحم

منشور2000

اتجاھات طلبة جامعة النجاح الوطنیة نحو 18
االشتراك باألنشطة الریاضیة داخل الحرم 

الجامعي

مجلة كلیة التربیة 
الحكومة غزة

منشور1999

إلى  الحصول على رتبة أستاذ مشارك)18- 1(قدمت األبحاث من * 



األبحاث العلمیة المنشورة والمقبولة للنشر بعد رتبة أستاذ مشارك والتي في ضوئھا تم الحصول على رتبة 
):بروفسور(أستاذ دكتور 

مالحظاتالسنةالمجلةاألبحاثالرقم
تأثیر أسالیب مختلفة من اإلحماء على 1

عبي الكرة مسافة الوثب العمودي لدى ال
الطائرة

مجلة العلوم 
التربویة 

جامعة /والنفسیة
البحرین

مجلة علمیة 2003
محكمة

والتمثیل (BMI)مؤشر كتلة الجسم 2
لالعبي (RMR)الغذائي خالل الراحة 

الفرق المشاركة في البطولة العربیة 
العشرین للكرة الطائرة للرجال في 

.األردن

مجلة أبحاث النجاح 
للعلوم 

انیة،المجلد اإلنس
، ) 1(، عدد ) 17(

31-54.

مجلة علمیة 2003
محكمة

مساھمة بعض القیاسات البدنیة 3
واالنثروبومتریة في مسافة رمیة التماس 
من الثبات والحركة لدى العبي كرة القدم

مجلة العلوم 
التربویة 

جامعة /والنفسیة
البحرین

مجلة علمیة 2006
محكمة

بعض القیاسات بناء مستویات معیاریة ل4
الرئویة الدینامیكیة للطالب الذكور في 
قسم التربیة الریاضیة بجامعة النجاح 

الوطنیة

مجلة العلوم 
التربویة 

جامعة /والنفسیة
البحرین، المجلد 

، )3(،العدد )6(
225-246.

مجلة علمیة 2005
محكمة

دراسة لبعض القیاسات الفسیولوجیة 5
المختارة عند طلبة تخصص التربیة
.الریاضیة في جامعة النجاح الوطنیة

مجلة اتحاد جامعة 
الدول العربیة، 

- 5، ) 42(العدد 
44.

مجلة علمیة 2003
محكمة

الحد األقصى الستھالك األوكسجین 6
)VO2max ( وتركیب الجسم لدى

الطالب الذكور في قسم التربیة الریاضیة 
في جامعة النجاح الوطنیة

مجلة اتحاد جامعة 
ربیة،العدد الدول الع

)44(،5-37.

مجلة علمیة 2004
محكمة

العالقة بین بعض القیاسات 7
االنثروبومتریة و تركیب الجسم عند 

العبي الكرة الطائرة

مجلة 
الجامعة /دراسات

األردنیة

مجلة علمیة 2006
محكمة

اثر تقدم السن على العالقة بین بعض 8
القیاسات الجسمیة والتمثیل الغذائي خالل 

18-10حة عند الذكور من أعمار الرا
سنة في المدارس الحكومیة الفلسطینیة

مجلة جامعة القدس 
المفتوحة، العدد 

)4( ،138-172.

مجلة علمیة 2004
محكمة



الحد األقصى الستھالك األكسجین 9
(Vo2max) ومؤشر كتلة الجسم

(BMI) والتمثیل الغذائي خالل الراحة
(RMR) عند العبي فرق األلعاب

.لجماعیة في شمال فلسطینا

مجلة العلوم 
التربویة 

جامعة /والنفسیة
البحرین

مجلة علمیة 2004
محكمة

بناء مستویات معیاریة لمؤشر كتلة 10
الجسم ونسبة الدھن ووزن العضالت 

ومساحة سطح الجسم والتمثیل الغذائي 
خالل الراحة لدى طالبات تخصص 
التربیة الریاضیة في جامعة النجاح 

.نیةالوط

مجلة أبحاث النجاح 
للعلوم اإلنسانیة

مجلة علمیة 2006
محكمة

مساھمة بعض القیاسات البدنیة 11
واالنثروبومتریة في مسافة رمیة التماس 
من الثبات والحركة لدى العبي كرة القدم

مجلة العلوم 
التربویة 

جامعة /والنفسیة
البحرین

مجلة علمیة 2006
محكمة

ي ومصادر مستوى الوعي الصح12
الحصول على المعلومات الصحیة لدى 

.العبي األندیة العربیة للكرة الطائرة

مجلة العلوم 
التربویة 

جامعة /والنفسیة
البحرین،المجلد 

، العدد ) 6(
)1(،223-263.

مجلة علمیة 2005
محكمة

تأثیر التعدیل القانوني لمنطقة اإلرسال 13
على دقة توجیھھ نحو مراكز اللعب 

تلفة لدى بعض أندیة الدرجة المخ
.الممتازة في الكرة الطائرة

مجلة مركز البحوث 
جامعة - التربویة

قطر،العدد 
)27(،139-167.

مجلة علمیة 2005
محكمة

النرجسیة لدى العبي الكرة الطائرة في 14
فلسطین

مجلة العلوم 
التربویة 

جامعة /والنفسیة
البحرین المجلد 

، )2(،العدد )6(
179-206.

مجلة علمیة 2005
محكمة

دراسة مصادر الثقة بالنفس لدى العبي 15
األندیة العربیة للكرة الطائرة كما 

یقدرونھا بأنفسھم

( مجلة دراسات
العلوم 

الجامعة )/التربویة
األردنیة

مجلة علمیة 2006
محكمة

مساھمة بعض القیاسات االنثروبومتریة 16
للتنبؤ بقیاس نسبة الشحوم بالطریقة 

وحیویة للطالب الذكور في تخصص الكھر
التربیة الریاضیة

المؤتمر الدولي 
جامعة /الثاني

الیرموك

مؤتمر محكم2007

اثر انتفاضة األقصى على مستوى 17
الشعور بقلق الموت عند طلبة جامعة 

النجاح الوطنیة

مجلة رسالة الخلیج 
العربي

مجلة علمیة 2003
محكمة

دمة إضرابات الضغوط التالیة للص18
والتعایش معھا لدى آباء وأمھات شھداء 

انتفاضة األقصى في محافظات نابلس 

مجلة رسالة الخلیج 
العربي

مجلة علمیة 2003
محكمة



وطولكرم وقلقیلیة



:المساقات التي درستھا وادرسھا حالیا:ثامنا
التخصص/المستوى الدراسيالمساقالرقم

تربیة ریاضیة/طلبة البكالوریوسفسیولوجیا الریاضة1
تربیة (تخصص / طلبة البكالوریوس والماجستیرالقیاس والتقویم2

)ریاضیة ، تربیة ، إحصاء
تربیة ریاضیة/طلبة البكالوریوسمناھج التربیة الریاضیة3
تصمیم البحث وأسالیبھ 4

اإلحصائیة
تخصص إدارة تربویة، أسالیب (طلبة الماجستیر

)تدریس، مناھج
)تربیة، تربیة ریاضیة(تخصص/طلبة البكالوریوسصفي والتحلیلياإلحصاء الو5
البحث العلمي في التربیة 6

الریاضیة
تربیة ریاضیة ، تربیة/طلبة البكالوریوس

تربیة ریاضیة/طلبة البكالوریوسالتشریح في التربیة الریاضیة7
تربیة ریاضیة/طلبة البكالوریوسالتربیة الصحیة8
حصائیة على التطبیقات اإل9

,SAS)الحاسوب لبرامج 
SPSS,MINITAB )

كلیة (تخصص إحصاء/طلبة البكالوریوس والماجستیر 
، ماجستیر تربیة)العلوم

تربیة ریاضیة/طلبة البكالوریوسالترویح10
تربیة ریاضیة/طلبة البكالوریوسالكرة الطائرة11
تربیة ریاضیة/طلبة البكالوریوساإلعداد البدني12
أسالیب تدریس التربیة 13

الریاضیة
تربیة ابتدائیة/طلبة البكالوریوس

تخصص إدارة تربویة، أسالیب (طلبة الماجستیرالحاسوب في التربیة14
)تدریس، مناھج

تربیة ریاضیة/طلبة البكالوریوساإلصابات الریاضیة15
حلقة بحث في رسائل 16

الماجستیر
یة، أسالیب تخصص إدارة تربو(طلبة الماجستیر

)تدریس، مناھج

:الجوائز العلمیة:  تاسعا
1997حاصل على جائزة عبدالحمید شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم التربویة والنفسیة لعام 



:التألیف: عاشرا

رئیس فریق  تألیف دلیل المعلم في التربیة الریاضیة للصف األول األساسي، 
2001-2000م العالي ، فلسطین ، وزارة التربیة والتعلی

، وزارة 12-8رئیس فریق   تألیف دلیل المعلم  في التربیة الریاضیة للصفوف 
.2003-2002التربیة والتعلیم   العالي ، فلسطین ، 

:االستشارات: حادي عشر
، ) نابلس-والتعلیممدیریة التربیة(وزارة التربیة والتعلیم/االستشارة حول الخطة التطویریة الخمسیة.1

.11/10/1999والمشاركة في ورشة عمل حول نفس الموضوع بتاریخ 
محرر علمي لدلیل المعلم في التربیة الریاضیة للصف السادس األساسي، وزارة التربیة والتعلیم ، .2

.2001- 2000فلسطین ، 
.ة في ظل وجود انتفاضة األقصىاالستشارة حول كیفیة النھوض والتخطیط للریاضة الفلسطینی.3

.1999/2000المجلس التشریعي الفلسطیني / االستشارة حول قانون الشباب والریاضة الفلسطیني.4

:عنوان أطروحتي الماجستیر والدكتوراه: ثاني عشر
المختلفة في كرة الحد األقصى الستھالك األكسجین والقدرة الالھوائیة عند العبي خطوط اللعب ( : الماجستیر-

.الجامعة األردنیة، كلیة التربیة الریاضیة،)القدم
دینامیكیة التطور في القدرتین األكسجینیة والالكسجینیة والقدرة المختلطة ومدى (: الدكتوراه-

، األكادیمیة الوطنیة للتربیة البدنیة )مساھمتھا في اإلعداد البدني لالعبي الكرة الطائرة في األردن
والعلوم الریاضة ، رومانیا


