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 : المؤهالت والرتبة العلمية : ثانيا 
 

 لعلميالمؤهل ا
 

سنة  الجامعة 
 التخرج 

 مالحظات

 األردنية فرعي تربية / بكالوريوس تربية رياضية 
  

الدفعة الثانية لخريجي  1691
التربية الرياضية 
 الجامعة األردنية 

  
 ماجستير في اإلدارة التربوية 

النجاح 
 الوطنية 

عنوان األطروحة واقع  1667
التربية الرياضية في 

 بية مدارس الضفة الغر 

 دكتوراه تربية رياضية 
 

السودان   
للعلوم 

 والتكنولوجيا 

1991   

 
 : الخبرات واللجان األكاديمية واإلدارية   : ثالثًا 

 
   1999- 1991 جامعة النجاح الوطنية  أستاذ مساعد في كلية التربية الرياضية 

للتربية الرياضية وطرائق ) محاضر غير متفرغ 
 ( والرياضة والصحة ( ) تدريسها 

جامعة القدس المفتوحة 
 مركز نابلس 

1991 -1999   

عضو مجلس كلية العلوم التربوية ألكثر من  
 مرة 

 

  1991-1995 جامعة النجاح الوطنية 
1999 -1999  

عضو لجنة الجودة والنوعية لكلية التربية 
 الرياضية 

 1999- 1999 جامعة النجاح الوطنية 

عمادة شؤون  –ضية رئيس قسم األنشطة الريا
 الطلبة 

 1669-1667 جامعة النجاح الوطنية 

  1999- 1999السلطة الوطنية  مسؤول ) عضو لجنة اولمبية فلسطينية 



 الفلسطينية  ( االتحادات الرياضية 
 رئيس السلطة الفلسطينية 

 عضو لجنة قروض الطلبة المحتاجين
 
  

 1995 جامعة النجاح الوطنية 

االجتماعي لطلبة جامعة عضو لجنة المسح 
عمادة شؤون  ) النجاح الوطنية لسنوات عديدة 

 ( الطلبة 

 1669- 1669 جامعة النجاح الوطنية 

عضو لجنة إعداد النظام الداخلي لالتحاد العام 
 لنقابات عمال فلسطين 

االتحاد العام لنقابات 
 عمال فلسطين  

1991  

مدرب برنامج تثقيف الناخب الفلسطيني 
فين على انتخابات المجلس التشريعي للمشر 

 الفلسطيني 

لجنة االنتخابات  
 الفلسطينية 

1669  

عضو لجنة اإلشراف على انتخابات مجلس 
 اتحاد الطلبة 

  1999 -1667 جامعة النجاح الوطنية 

عضو لجنة تطوير كرة السلة الفلسطينية 
)     لمشروع مؤسسة العبين من اجل السالم   

Pase player ) 

وزارة الشباب والرياضة  
 الفلسطينية 

1999  

عضو اللجنة المحورية للترويح وأوقات الفراغ 
لوضع سياسة للشباب والطالئع بالتعاون مع 

 اليونسكو 

وزارة الشباب والرياضة  
 الفلسطينية

1997  

عضو الوفد اإلداري لبعثة فلسطين في الدورة 
رئيس بعثة كرة السلة  –العربية بالجزائر 

 الفلسطينية 

اللجنة االولمبية  
 الفلسطينية 

1991  

ممثل فلسطين في اجتماعات المكتب التنفيذي 
 القاهرة  –لالتحاد العربي لكرة السلة 

 1997 االتحاد العربي لكرة السلة  

مسؤول ) سطيني لكرة السلة عضو االتحاد الفل
 ( العالقات العامة والدولية 

  1999 – 1991 جامعة النجاح الوطنية 

 1669 جامعة النجاح الوطنية  المشاركة في ندوة تونس الدولية لكرة السلة 



عضو لجنة الفنية واإلدارية لدورة الشهيد صالح 
 خلف بكرة السلة 

 1999 وزارة الشباب والرياضة  

جنة الفنية لبطولة الشهداء بكرة السلة عضو الل
 ألكثر من مرة 

مؤسسة سرية رام اهلل  
 األولى 

1669 – 1669  

إداري بعثة فلسطين في البطوالت العربية 
 –سنة  16السابعة للشباب تحت سن 

 اإلسكندرية 

وزارة الشباب والرياضة  
 الفلسطينية 

1667 

مدرب منتخب فلسطين في البطولة العربية 
 اإلسكندرية  –ابعة للشباب الس

وزارة الشباب والرياضة  
 الفلسطينية

1667 

عضو مؤسس لالتحاد الرياضي للجامعات 
 الفلسطينية 

 1667 وزارة التعليم العالي  

) عضو االتحاد الفلسطيني األول لكرة السلة 
 ( نائب رئيس االتحاد 

وزارة الشباب والرياضة  
 الفلسطينية 

1669  

وزارة الشباب والرياضة   الفلسطيني لكرة السلة  عضو االتحاد
 الفلسطينية

1999- 1995  

عضو اللجنة التحضيرية لالتحاد الفلسطيني لكرة 
 ( أمين سر االتحاد ) السلة 

وزارة الشباب والرياضة  
 الفلسطينية 

1661  

 –رئيس الهيئة اإلدارية لنادي أهلي بالطة 
 نابلس 

وزارة الشباب والرياضة  
 لسطينيةالف

1667 – 1669  

مجلة أبحاث النجاح   محكم للعديد من األبحاث العلمية 
للعلوم اإلنسانية ، مجلة 

جامعة األزهر للعلوم 
 اإلنسانية 

1999 -1999  

 الخبرات التدريبية :  رابعًا    
 

جامعة النجاح الوطنية  مدرب كرة السلة لمنتخب جامعة النجاح الوطنية 
 ضية قسم األنشطة الريا

1697 – 1667  

  1661 – 1691 مركز شباب بالطة نابلس  مدرب كرة السلة لمركز شباب بالطة 



 مدرب كرة السلة شباب الطائفة السامرية نابلس  
 

  1661- 1661 نادي الطائفة السامرية 

مدرب منتخب فلسطين لكرة السلة دورة 
 سنة  16اإلسكندرية تحت  سن 

  1667 ة االتحاد العربي لكرة السل

مدرب كرة السلة لمنتخب محافظة نابلس لبطولة 
 (فلسطين ) محافظات الوطن  

االتحاد الفلسطيني لكرة 
 السلة

1661 

ممثل االتحاد الفلسطيني ضمن وفد نادي دالسال 
القدس المشارك ببطولة الشهيد الطيار األردني 

 فراس العجلوني
 
  

االتحاد الفلسطيني لكرة 
 السلة

1669  

 1695 الجامعة األردنية  (    Usa) دورة تدريبية بكرة السلة  حضور

االتحاد االنجليزي لكرة  بريطانيا  –حضور دورة تدريبية بكرة القدم 
 القدم 

1699 

 
 

 

 

 
 


