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المؤهالت األكاديمية :
الرقم

المؤهل العلمي

.0

ماجستير في التربية

.9

دكتوراه في التربية

الرياضية

الرياضيـة

موضوع الرسالة

الجامعة

تطــوير رياضــة الجمناســتك فــي األكاديميـــــــــــة الروســـــــــــية

الضفة الغربية.

للثقافة الرياضية /
موسكو .0299

فاعليـــــــــــة تعلـــــــــــيم م ـــــــــــارات األكاديميـــــــــــة الروســـــــــــية

الجمناســــــتك باالعتمــــــاد علــــــ

للثقافـــــــــــة الرياضــــــــــــية /

الصـــفات البدنيـــة لـــد نا ـــ ي موسكو 0292

الجمناستك
.1

أستاذ مساعد

0227/0229

جامعة النجاح الوطنية

.4

استاذ م ارك

9009/9000

جامعة النجاح الوطنية

.4

أستاذ (بروفسور)

9002/9009

جامعة النجاح الوطنية

2

الجزء الثاني :اإلنتاج العلمي:

األبحاث العلمية المن ورة والمقبولة للن ر وعددها (: )34
الرقم
.0

.9

األبحاث
فاعلية بعض نـظم التربية

الرياضية المدرسية/دراسة

مقارنة بين روسيا واألردن.

الروسية للثقافة الرياضية،

دور الواجبات (الوظا ف)

مجلة النظرية والتطبيق في

0221م

البيتية كعامل مطور للصفات

التربية البدنية ،األكاديمية

العدد ()9

األردنية.

اللياقة البدنية المرتبطة

بالصحة لطالب مدارس وكالة

الغوث لمرحلة التعليم األساسي

في فلسطين واألردن.
.4

الـــــــطريقة العلـــــــمية الحديثــــــــة
النتقاء نا ئ الجمباز.

.4

اتجاهـــــــات تالميـــــــذ المـــــــدارس
األساسيـة نحـو ممارسة رياضة

الجمباز.
.9

دوافع ممارسة الن اط

الرياضي عند طلبة جامعة

النجاح الوطنية.

.7

مجلة النظرية والتطبيق في

0220م

من ور

التربية البدنية ،األكاديمية

البدنية لد تالميذ المدارس

.1

المجلة

السنة والعدد

مالحظات

موسكو.

الروسية للثقافة الرياضية،
مجلة أسيوط لعلوم وفنون

آذار 0229

جم ورية مصر العربية

ص ()000-94

التربية الرياضية

العدد()9

من ور

أسيوط.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث
(ب) (العلوم اإلنسانية)
فلسطين – نابلس

مجلة جامعة النجاح لألبحاث
(ب) (العلوم اإلنسانية)

جامعة النجاح الوطنية
مجلة دراسات وبحوث – كلية
التربية الرياضية جامعة
البصرة -العراق

القــــدرة الالأوكســــجينية وبعــــض
القياسات الجسمية عنـد العبـي

كلية التربية الحكومية

القدم في مال فلسطين.

من ور

موسكو.

مجلة كلية التربية

أنديــــة الدرجــــة الممتــــازة لكــــرة

العدد ()2

فلسطين – غزة

0222
المجلد ()01
العدد ()0

ص()20-90
0222
المجلد ( )01

من ور

العدد()9

()491-129
0222
العدد ()2

من ور

()009-90

0222
يونيو ()9
المجلد الثالث
العدد ()9

()009-74

3

من ور

من ور

.9

الصعوبات التي تواجه خريجي

كليات ومعاهد التربية الرياضية

في فلسطين واألردن.

نظريات وتطبيقات

كلية التربية الرياضية

جم ورية مصر العربية –

0222
العدد ()14

من ور

()079_019

اإلسكندرية
.2

أثر ممارسة رياضة الجمباز

عل تنمية صفة المرونة لد

كلية التربية الرياضية

أطفال المرحلة العمرية (-9

جم ورية مصر العربية –

 )09سنة.
.00

اللياقة البدنية عند طلبة
تخصص التربية الرياضية في

جامعتي النجاح واليرموك

"دراسة مقارنة".
.00

نظريات وتطبيقات

ص(– 072

) 029

اإلسكندرية

مجلة جامعة النجاح لألبحاث
(ب) (العلوم اإلنسانية)

جامعة النجاح الوطنية
فلسطين – نابلس

تقــدير الــذات لــد العبــي فــرق

مجلة بيت لحم

الجماعيـــــــة فـــــــي الجامعـــــــات

فلسطين – بيت لحم

األلعاب

0222
العدد ()14

جامعة بيت لحم

من ور

9000
المجلد ()04

من ور

العدد ()0

()144-191
9000
العدد ()02

من ور

ص()94-12

الفلسطينية.
.09

فاعلية برنامج رياضي لخفض

سلسلة العلوم اإلنسانية

طلبة جامعة النجاح الوطنية.

األردن – إربد

مستو التوتر النفسي لد

جامعة اليرموك

المجلد  09العدد
 B2حزيران-
9009
()904-471

* األبحاث من ( )09-0قدمت للحصول عل رتبة أستاذ م ارك

4

من ور

األبحاث التي قدمت للحصول عل رتبة أستاذ ( برفسور) وعددها ( )07
الرقم

األبحاث

المجلة

.0

األســــاليب الســــمعية والبصــــرية

جامعة مستغانم

فـــي تعلـــم م ـــارات الجمناســـتك
لد طلبة المرحلة االبتدا ية.

مؤتمر الن اط البدني الرياضي
والعولمة ظاهرة العصر-

السنة والعدد
9009

مجلد

خاص ألبحاث
المؤتمر

مالحظات
من ور

(م ترك)

جمناستك

مستغانم-الج از ر
.9

أثر مصاحبة اإليقاع الموسـيقي

مجلة جامعة النجاح لألبحاث

علـــــ تعلـــــم بعـــــض الم ـــــارات

(ب) (العلوم اإلنسانية)

األرضـــــــية لطالبـــــــات التربيـــــــة

فلسطين _ نابلس

الحركيـــة علـــ بســـاط الحركـــات

جامعة النجاح الوطنية

الرياضـــية فـــي جامعـــة النجـــاح

9001
المجلد() 07
العدد () 0
ص.

من ور
(منفرد)

جمناستك

()049_010

الوطنية
.1

الصـــــــــعوبات التـــــــــي تواجـــــــــه

طلبة قسم التربية الرياضية في

جامعـــــــــة النجـــــــــاح الوطنيـــــــــة
بمساقات الجمناستك .
.4

أثـــــر برنـــــامج تـــــدريبي مقتـــــرح

لتنمية القوة العضلية عل أداء
م ــارة المرجحـــة للوقـــوف علـــ

مجلة جامعة بيت لحم
جامعة بيت لحم
بيت لحم
فلسطين
مجلة اتحاد الجامعات

اتحاد الجامعات العربية
عمان -األردن

9001
المجلد /العدد
() 99

ص) 99-99 (.
9004
()41

العدد

ص()29-74

من ور

(منفرد)

جمناستك

من ور

(منفرد)

جمناستك

الكتفين عل ج از المتوازيين
.4

.9

اثــر اســتخدام التــدريب الــدا ر

في تطوير عنصر الر ـاقة عنـد

اتحاد الجامعات العربية

( )41ص.

طلبة الصف السادس األساسي

عمان -األردن

()041-097

تدريب رياضي

عالقـــة القـــوة النســـبية والـــوزن

مجلة جامعة النجاح لألبحاث

9004
المجلد ()09

من ور

الجمناستك لد طلبة تخصـص

جامعة النجاح الوطنية

في مستو األداء الم ـار فـي

التربية الرياضية
.7

مجلة اتحاد الجامعات

9004

العدد

من ور

الكفايــات التعليميــة األساســية
لــد معلمــي ومعلمــات التربيــة
الرياضــــية للمرحلــــة األساســــية

األول بحافظة نابلس

(ب) (العلوم اإلنسانية)
فلسطين _ نابلس

العدد ()9

()479-499

(م ترك)

(م ترك)
جمناستك

مجلة العلوم النفسية والتربوية

/9004ديسمبر

من ور

جامعة البحرين

المجلد ()4

(منفرد)

()019-001

مدرسية

مملكة البحرين

5

العدد ()4

رياضة

.9

دور مد ارء المـدارس فـي تفعيـل

مجلة الجامعة اإلسالمية

الرياضـــــية مـــــن وج ـــــة نظـــــر

الجامعة اإلسالمية

م ــــــاركة الطلبــــــة باألن ــــــطة

معلمي التربية الرياضية

.2

.00

9004
المجلد األول

من ور

الرياضية لمادة الجمناستك في

محكمة ،وزارة التعليم العالي

المدارس األساسية في محافظة

والبحث العلمي

بعــــــــــــــــــــض الخصــــــــــــــــــــا ص
االنثروبومتريــة لطلبــة الصــفين

الرابـــــــــع والخامــــــــــس ()00-2

سنوات في محافظة نابلس

.00

غزة ،فلسطين

()902-094

مدرسية

تقيم التدريس من وج ة نظر

نابلس

التربوية /مجلة علمية عالمية

اللياقــــــــة البدنيــــــــة المرتبطــــــــة

بالصــــحة لــــد طلبــــة قســــمي
التربيـــة الرياضـــية فـــي جامعـــة

العدد()0

ص)92-72( .

(منفرد)

(منفرد)

جمناستك

المملكة األردنية ال ا مية
مجلة جامعة النجاح لألبحاث
(ب) (العلوم اإلنسانية)
جامعة النجاح الوطنية

دراســة مقارنــة ألثــر برنــامجيين
تــدريبيين عل ـ تطــوير مســتو

العدد (،)0

رياضة

(سلسلة الدراسات اإلنسانية)

المجلد (،)01

المجلة األردنية في العلوم

معلمي ومعلمات التربية

/ 9004يناير،

من ور

9004
المجلد ()02
العدد ()9

()129-170

من ور

(منفرد)

تدريب رياضي

 / 9004ديسمبر

من ور

مجلة العلوم النفسية والتربوية

المجلد ()9

(منفرد)

مملكة البحرين

ص

جامعة البحرين

العدد ()4

تدريب رياضي

()944-992

النجاح الوطنية وكليـة فلسـطين

التقنية بفلسطين

.09

مســـــــتو اإلدراك الحـــــــس

مجلة العلوم النفسية والتربوية

/ 9009سبتمبر

من ور

إنتــاج القــوة العضــلية فـــي

مملكة البحرين

العدد ()1

تدريب رياضي

حركــي نســبة إل ـ مســتو

جامعة البحرين

بعض االختبارات البدنية

.01

أثر االنقطاع عـن التـدريب

فـــــــي بعـــــــض المتغيـــــــرات
البدنيـــــة وتركيـــــب الجســـــم

لد العبي منتخب جامعة
النجاح الوطنية لكرة القدم

مجلة مؤته

جامعة مؤته
مؤته

المملكة األردنية ال ا مية

6

المجلد ()7

()944-991
9004/00/7

(م ترك)

من ور

(منفرد)
تدريب رياضي

.04

أثـــر التغذيـــة الراجعـــة الفوريـــة

مجلة جامعة النجاح لألبحاث

م ـــارتي الوقـــوف علـــ اليـــدين

جامعة النجاح الوطنية

والمؤجلــــة علــــ تحســــين أداء
وم ــارة ال ــقلبة الجانبيــة عل ـ

نابلس فلسطين

مساهمة بعض القياسات

جامعة اليرموك

بساط الحركات األرضية

.04

(ب) (العلوم اإلنسانية)

البدنية واألنثروبومترية في

مستو أداء م ارة القفز فتحاً

وضماً لد نا ي الجمناستك

 .09أثــــــر برنــــــامج مقتــــــرح للياقــــــة
البدنيـــة علـــ بعـــض متغيـــرات
اإلدراك الحـــــس حركـــــي واألداء

الم ــــــــــار لــــــــــد نا ــــــــــ ات

الجمناستك

 .07أثـــــر برنـــــامج تـــــدريبي عقلـــــي
مصاحب للتدريب الم ار عل

كلية التربية الرياضية

العدد ()1

ص()710-704

/00-2أيـار

2007

المؤتمر العلمي الدولي الثاني

(م ترك)

جمناستك

من ور
( منفرد)

جمناستك

"المستجدات العلمية في التربية
البدنية والرياضية

جامعة النجاح الوطنية

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (ب)

2007/8

(العلوم اإلنسانية)

من ور

( منفرد )
جمناستك

جامعة النجاح الوطنية

نابلس فلسطين

مجلة الجامعة اإلسالمية

(سلسلة الدراسات اإلنسانية)

تحسين مستو األداء الم ـار

الجامعة اإلسالمية

فــــي رياضةالجمناســــتك لطلبــــة

غزة ،فلسطين

كلية التربية الرياضية

9009
المجلد ()90

من ور

7

2007

من ور

( منفرد )
جمناستك

األبحاث العلمية ما بعد الحصول على رتبة استاذ:
الرقم
.0

األبحاث
أهمية تطوير اللياقة البدنية
عل تحسين اإلدراك الحس

حركي لد طالبات كلية التربية
الرياضة في جامعة النجاح

الوطنية
.9

دور االتحادات الرياضية في

تفعيل م اركة الفرق الرياضية
بالبطوالت الرياضية من وج ة

نظر المدربين

مؤشر كتلة الجسم لدى

.1

جامعة النجاح الوطنية

9002

من ور

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (ب)
(العلوم اإلنسانية)

جامعة النجاح الوطنية

نابلس فلسطين
جامعة النجاح الوطنية

جامعة النجاح الوطنية

نابلس فلسطين

المؤتمر العلمي الواحد

الرياضية في الجامعات

االنسان ،في مراكش -27

.4

لدى طلبة الجامعات
الفلسطينية

"

العالقة بين مف وم الذات

ودافعية اإلنجاز الرياضي لد
العبي والعبات المنتخبات
المدرسية في مديرية جنين "

من ور

(العلوم اإلنسانية)

طالبات تخصص التربية

مستوى الوعي الصحي

9002

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (ب)

واالربعون لفسيولوجيا جسم

الفلسطينية

.4

المجلة

السنة والعدد

مالحظات

9000

من ور

2000/3/30
المغرب

جامعة النجاح الوطنية

9009

مجلة جامعة النجاح لألبحاث (ب)

من ور

(العلوم اإلنسانية)
جامعة النجاح الوطنية

نابلس فلسطين

جامعة اليرموك

مؤتمر كلية التربية
الرياضية

البحر الميت
االردن

8

9004

من ور

كتب محكمة (تأليف) :
الرقم

اسم الكتاب

ج ة الن ر

تاريخ الن ر

.0

دليل المعلم في التربية الرياضية للصف

وزارة التربية والتعليم

9000م0490 /هـ

.4

دليل المعلم في التربية الرياضية للصف

وزارة التربية والتعليم

9001م 0494/هـ

الثامن األساسي .

مركز المناهج

دليل المعلم في التربية الرياضية للصف

وزارة التربية والتعليم

9004م 0494/هـ

دليل المعلم في التربية الرياضية للصف

وزارة التربية والتعليم

 0499/9004هـ

األول األساسي /الرابع األساسي.

.9

مركز المناهج

التاسع األساسي .

.7

مركز المناهج
مركز المناهج

العا ر األساسي.

الدورات التدريبية :
الرقم
.0

األكاديميـــــــة الروســـــــية للثقافـــــــة

0294

إسم الدورة
دورة تحكيم دولية في الجمباز.
"

.9

الج ة المسؤولة

السنة

الرياضية موسكو

ادة حكم دولي في الجمناستك"

دورة فــي المســـاج والعــالج الطبيعــي لمــدة  9األكاديميـــــــة الروســـــــية للثقافـــــــة
ور".دبلوم"

0292/99

الرياضية موسكو

المؤتمرات العلمية والندوات:
الرقم

اسم المؤتمر

.0

المؤتمر العلمي لرياضة النا ين.

.9

المؤتمر األولمبي الرياضي.

.1

مؤتمر الن اط البدني الرياضي والعولمة ظاهرة العصر

.4

المؤتمر العلمي الدولي الثاني

.4

"تعليم م ارات الجمناستك باالعتماد عل الصفات البدنية".

"المستجدات العلمية في التربية البدنية والرياضية"

المكان والسنة

الصفة

مستغانم -الج از ر
0229
كييف – أوكرانيا
0221

م ارك

الج از ر9009-

م ارك

األردن

م ارك

اليرموك9007/

المر ررؤتمر العلم ر رري الواح ر ررد واالربع ر ررون لفس ر رريولوجيا جس ر ررم م ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراكش -27
االنسان

م ارك

م ارك

.2000/3/30
المغرب

.9

-27

مؤتمر جامعة اليرموك

/28نيسان2004

9

م ارك

مجلس ولجان:
الر

السنة

مجال الخبرة

الصفة

قم
.0

مجلس كلية العلوم التربوية (جامعة النجاح الوطنية)
مجلس كلية التربية الرياضية (جامعة النجاح الوطنية)

9001/0229
9001/9002

9004/9004

عضو
ر يساً

.9

لجنة الفريق الوطني لتأليف المناهج(وزارة التربية والتعليم)

9004-0222

عضو

.1

لجنة تحكيم الخطوط العريضة لمناهج التربية (وزارة التربية والتعليم)

9000-0222

عضو

.4
4

اللجنة األولمبيـة لالتحـاد الفلسطيني للجمناستك (اللجنـة األولمبيـة)

9004-0229

نا ب ر يس

لجنة البحوث والدراسات في كلية العلوم التربوية(جامعة النجاح الوطنية)

9009/9000

عضو

.9

لجنة اإلخالء والطوارئ /مركز علوم األرض وهندسة الزالزل

9009-9009

عضو

.7

لجنة البحث العلمي (عمادة البحث العلمي)

9000/9002

عضو

عضو هي ة تحرير

9001/9009

لجنة جائزة النجاح للبحث العلمي (عمادة البحث العلمي)

9002/9009

عضو

9000/902

ر يسا

9004/9004

9004/9001
.9

اللجنة الم نية لتطوير برامج الد ارسات العليا (عمادة الدراسات العليا)

.2

لجنة البحوث والدراسات العلمية (كلية التربية الرياضية).

9002/9009

عضو
عضو

9002/9009

عضو

 .00لجنة السالمة العامة (جامعة النجاح الوطنية).

9000/9002

عضو

 .00عضو لجنة الترقيات (جامعة النجاح الوطنية).

9004-9000

عضو

المساقات التي قمت بتدريس ا:
المستو

السنة الدراسية

اسم المساق

طلبة الماجستير

2015/9002

حلقه بحث في رسائل الماجستير

طلبة الماجستير

2012/2015

قضايا معاصرة في التربية

طلبة الماجستير

2013/2015

نظريات التدريب الرياضي

الرياضية

علم االجتماع الرياضي

طلبة الماجستير

9004-9001

علم التدريب الرياضي

طلبة الباكلوريس

9004/0229

البحث العلمي في التربية الرياضية

طلبة الباكلوريس

9004/9009

الجمباز

طلبة الباكلوريس

9004-0229

00

الخبرات:
الرقم

الج ة المس ولة

مجال الخبرة

السنة

.0

رئيس قسم التربية الرياضية

جامعة النجاح الوطنية

.0

عميد كلية التربية الرياضية

جامعة النجاح الوطنية

2009

.2

عضو لجنة البحث العلمي

جامعة النجاح الوطنية

2000/2009

.3

مقرررر لجنررة جررائ ا النجرراب للبحررث
العلمي للعلوم االنسانية

جامعة النجاح الوطنية

.4

أســـتاذ (بروفســــور) ف رري كلي ررة التربي ررة

جامعة النجاح الوطنية

.5

عضو مجلس كلية التربية الرياضية

.6

أستاذ م ارك

.7

ر يس قسم التربية الرياضية

.8

عضو هيئة تحرير مجلة النجاح

جامعة النجاح الوطنية

للعلوم اإلنسانية

(عمادة البحث العلمي)

عضو اللجنة المهنية لتطوير برامج

جامعة النجاح الوطنية

الدراسات العليا.

عمادة الدراسات العليا

(عمادة البحث العلمي)
(عمادة البحث العلمي)

2005/2004

2000/2009
9009

كلية التربية الرياضية

الرياضية

جامعة النجاح الوطنية

2008

كلية التربية الرياضية

.9

جامعة النجاح الوطنية
كلية التربية الرياضية
جامعة النجاح الوطنية

للعلروم اإلنسانية.
 .00مر ررنظم ومحاض ر ررر لورشر ررة تحك ر رريم كرر ررة
القرردم بالتعرراون مررا االتحرراد الفلسررطيني

02

رئيس

لناشئات

جامعة النجاح الوطنية

نيسان2003/

االتحاد العربي لرياضة

الجمناسترك المشاركة في الدورة العربية

الجمباز.

األولى لناشئات الجمناستك في عمان.

عمان 2000/7/30-29
00

2004-2002

جامعة النجاح الوطنية

قسم التربية الرياضية

لكرة القدم.

2003 -2000

2005/2006
2006/2007

عمادة البحث العلمي

الفلسطيني

2003– 2000

كلية العلوم التربوية

 .00عض ر ررو هيئ ر ر ررة تحري ر ررر مجلرر ررة النجرر رراح

الوفد

9000

تموز2000/

جامعة النجاح الوطنية

 .03منظم ومحاضر ورشرة عمرل لمعلمري

قسم التربية الرياضية

ومعلمات التربية الرياضية في

نيسان2000 /

محافظرة نابلس بالجمناستك.
 .04عضو الفريق الوطنري لتأليف المناهرج

و ازرة التربية والتعليم /قسم

الفلسطينية (التربية الرياضية).

المناهج الفلسطينية

 .05منسق لجنرة تحكيرم الخطروط العريضة

و ازرة التربية والتعليم /قسم

2000-0999

الجمبراز

اتحاد الجمباز الفلسطيني

2004-0998

لمناهج التربية الرياضية.

 .06نائب

رئيس

اتحاد

المناهج الفلسطينية
غزة _ فلسطين

الفلسطينري ،ومدير المنتخب الوطني

2000-0999

الفلسطيني للجمباز.
 .07مش رررف المنتخرررب الوطنر رري للتايكرونر رردوا

اتحاد التايكوندوا الفلسطيني

(إعداد بدني).

0999– 0998

نابلس _فلسطين

 .08محاضرر في دورات اتحراد التايكونردوا

اتحاد التايكوندوا الفلسطيني

الفلسطيني( .التدريب الرياضي)

نابلس _فلسطين
و ازرة الشباب والرياضة

 .09محاضر في دورات اتحاد و ازرة
الشباب والرياضة.

0998
0997-0996

نابلس _ فلسطين

 .20أستاذ مساعد في قسم التربية الرياضية

جامعة النجاح الوطنية

 .20مدرس ومدير النشراط الرياضري في

المدرسة العربية /السفارة
العراقية  /موسكو

المدرسة الدبلوماسية.

02

0996
0996-0989

03

