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 :قيس محمود محمد نعيرات
 :متزوج
 :فلسطيني
1791/14/42 :م
 :ميثلون/جنين/فلسطين
 :أستاذ مساعد
 :كلية التربية الرياضية _جامعة النجاح الوطنية
3977/124116 -37/4294273 :
dr.qais2007@yahoo.com :

المؤهل العلمي:
4332-4331 م  :جامعة أوكرانيا الوطنية للتربية الرياضية والبدنية ،
دكتوراة في التأهيل الفيزيائي والعالج الطبيعي  .عنوان الرسالة " اعادة
الوظائف االحتياطية في األوعية الدموية القلبية عند العبي كرة السلة ".
4333-1779 م  :جامعة أوكرانيا الوطنية للتربية الوطنية والبدنية ،
بكالوريوس وماجستير في التأهيل الفيزيائي ( العضوي )  ،عنوان الرسالة "
اهمية التأهيل الفيزيائي والعالج الفيزيائي في أصابات مفصل الكاحل " .

الخبرات العلمية :
4331-4333 م  :أخصائي العالج الطبيعي  ،مركز االبتسامة التخصصي
للعالج الطبيعي واألطراف الصناعية  ،نابلس.
 -4334 اآلن  :مستشار العالج الطبيعي  ،مركز االبتسامة التخصصي
للعالج الطبيعي واألطراف الصناعية ،نابلس.
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4339-4334 م  :مؤهل فيزيائي  ،مركز كييف االجتماعي لالعاقات
الحركية  ،أوكرانيا .
4331 -4339 م  :محاضر ،جامعة القدس المفتوحة  ،فلسطين .

األبحاث المنشورة :






مؤشر كتلة الجسم لدى طلبة جامعتي النجاح الوطنية والقدس أبو ديس
4311م.
مستوى الوعي الصحي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس أبو
ديس 4314م.
قلق اإلصابات الرياضية لدى العبي المستويات الرياضية العليا لكرة القدم
والكرة الطائرة في فلسطين4314م.
مستوى وعي معلمات التربية الرياضية في محافظة نابلس بمباديء
االسعافات األولية 4312م.
الرضى عن جودة الحياة لدى العبي فرق األلعاب الرياضية في الجامعات
الفلسطينية4312م.

المؤتمرات والندوات :





المشاركة في المؤتمر العالمي للرياضيين في جامعة أوكرانيا الوطنية للتربية
الرياضية والبدنية في االعداد البدني واالصابات 4333/9/49-49م.
المشاركة في المؤتمر الدولي األول في العالج الطبيعي في القاهرة 4339م.
المشاركة في المؤتمر العلمي الرياضي األول في جامعة النجاح الوطنية نحو
بناء استراتيجية تكاملية للنهوض بالرياضة الفلسطينية 4337/2/23-47م.
المشاركة في المؤتمر العلمي الرياضي الثاني في جامعة النجاح الوطنية في
الجودة الشاملة في التربية الرياضية وعلوم الصحة 4314/9/42م.

اللغات :

 :ممتاز (قراءة)  ،ممتاز (كتابة)  ،ممتاز (محادثة).
 اللغة العربية
 اللغة الروسية  :ممتاز (قراءة)  ،ممتاز (كتابة)  ،ممتاز(محادثة).
 اللغة االنجليزية  :جيد (قراءة)  ،جيد (كتابة)  ،جيد (محادثة).

مهارات الحاسوب :
 برنامج النوافذ ()Microsoft Windows
 الطباعة باستخدام برنامج ()Microsoft Excel
 استخدام برنامج ()Microsoft Word XP
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 استخدام برنامج ()Microsoft PowerPoint XP
 استخدام االنترنت.
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