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 :المؤهالت العلمية 

  9979شهادة الثانوية العامة، الفرع العلمي بمعدل 

  األول على  9.78من جامعة النجاح الوطنية بمعدل  1111بكالوريوس تربية رياضية، عام
 .بية الرياضيةالدفعة وعلى قسم التر 

  متازمن الجامعة األردنية، بتقدير م 1115ماجستير تربية رياضية، عام. 

  الجامعة األردنية، تقدير ممتاز 1121دكتوراة تربية رياضية، عام. 

 

 

 
 :الشهادات والدورات 

  111حاصل على شهادة تدريب تايكواندو عام.. 

  1111حاصل على شهادة تحكيم في رياضة التايكواندو عام. 

  1115حاصل على دورة تدريب في حقوق االنسان بالتعاون مع منظمة العفو الدولية عام 

  كوريادان 5حاصل على الحزام األسود بدرجة ،. 
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 :الخبرات العلمية 

  وحتى اآلن 1115مدرس في جامعة القدس منذ. 

  1115-.111مساعد بحث وتدريس في كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية  

 111 – 1117بدنية في مركز الهاشمي، االردن  مدرب تايكواندو ولياقة. 

  111األردن المشارك في بطولة الحسن الدولية، ( األردن)مركز الهاشمي مدرب فريق. 

  1115 – .111مدرب تايكواندو ولياقة بدنية في مركزي صويلح واسيا، األردن 

  111مدرب في مركز اللوبيدة لذوي االحتياجات الخاصة، األردن. 

  1115نية، األردن نهر األردن الدولية الثامدرب المنتخب الفلسطيني المشارك في بطولة 

  1112مدرب المنتخب الفلسطيني المشارك في بطولة كوريا المفتوحة، كوريا 

  1111مدرب فريق العهد العربي المشارك في بطولة بورسعيد الدولية ، مصر 

  1117مدرب الفريق الفلسطيني المشارك في بطولة العقبة الدولية األولى، األردن 

  دو المشارك في بطولة نهر األردن الدولية األولى، األردن للتايكوان( عمان)مدرب مركز آسيا
111.. 

  1111حكم في بطولة القدس السادسة للتايكواندو، القدس. 

  1111المشاركة في اللقاء الطالبي الثالث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، نابلس 

  1115 – 2999العب المنتخب الوطني الفلسطيني للتايكواندو منذ. 

 1115ة في بطولة نهر األردن الدولية الثانية، األردن المشارك. 

  1115بطولة التضامن االسالمي األولى، السعودية  المشاركة في. 

  111المشاركة في  بطولة اإلمارات الدولية األولى، االمارات.. 

  1115المشاركة في  الدورة الرياضية العربية العاشرة، الجزائر. 

  111الثامنة للجامعات للتايكواندو، اليونان المشاركة في  بطولة العالم.. 

  1117المشاركة في  بطولة العالم للجامعات للتايكواندو، كوريا. 

 1117العقبة الدولية األولى، األردن  المشاركة في  بطولة. 

  1117المشاركة في  بطولة الجامعات الردنية. 

  1111المشاركة في  دورة األلعاب اآلسيوية، كوريا. 



 1112ة في  بطولة كوريا الدولية المفتوحة الثانية، كوريا المشارك. 

  1112المشاركة في بطولة صدام الدولية، العراق. 

  1111المشاركة في بطولة بورسعيد الدولية ، مصر. 

  2999المشاركة في الدورة العربية التاسعة، األردن. 

  2999مصر الدولية، مصر  المشاركة في بطولة. 

  2999عمان الدولية الثانية، األردن المشاركة في بطولة. 

  1121المشاركة في بطولة العالم للناشئين، شرم الشيخ. 

 1121فيتنام . المشاركة في بطولة اسيا. 

  1121المشاركة في بطولة العرب للناشئين، اإلمارات. 

  1121المشاركة في دورة األلعاب العربية، قطر. 

  1121المشاركة في بطولة غرب اسيا، العراق. 

  ،1121المشاركة في التصفيات التاهيلية لأللعاب األولمبية، أذربيجان. 

  1119المشاركة في بطولة العالم، الدنمارك. 

  1121 – 1119 -1119المشاركة في بطولة سكندريات العالم، مصر. 

  1119المشاركة في بطولة اسيا للناشئين، االردن. 

  1119المشاركة في دورة األلعاب العربية، بور سعيد. 

  1119المشاركة في بطولة غرب اسيا، االردن. 

  1121 – 1119المشاركة في بطولة الحسن الدولية، األردن. 

  1127المشاركة في بطولة العرب للناشئين، األردن. 

  1127المشاركة في بطولة اسيا للناشئين، أندونيسيا. 

  1127المشاركة في بطولة الفجيرة الدولية، اإلمارات. 

 1127بطولة النخبة الدولية، األردن  المشاركة في. 

  1127المشاركة في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي، أندونيسيا. 

  112المشاركة في بطولة اسيا للرجال، أوزبكستان.. 

  112المشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية ، كوريا.. 

 



 
 :اإلنجازات الدولية 

  1115الدولية الثانية، األردن حاصل على الميدالية الفضية في بطولة نهر األردن. 

  1117حاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العقبة الدولية األولى، األردن. 

  1117حاصل على الميدالية الذهبية في بطولة الجامعات األردنية. 

  1112حاصل على الميدالية البرونزية في بطولة صدام الدولية، العراق. 

  1111في بطولة بورسعيد الدولية، مصر حاصل على الميدالية البرونزية. 

  1115حتى عام  2999بطل فلسطين منذ عام. 

  111الميدالية الذهبية في بطولة جامعات األردن عام.. 
 

 :المؤتمرات العلمية 
 ..111مؤتمر اإلبداع الرياضي، الجامعة األردنية * 
 .1115مؤتمر اإلبداع الرياضي، الجامعة األردنية * 
 .1121ع الرياضي، الجامعة األردنية مؤتمر اإلبدا* 
 .1122مؤتمر اإلبداع الرياضي، الجامعة األردنية * 
 .1121 مؤتمر الجودة، جامعة النجاح الوطنية* 
 

 :األبحاث العلمية
في الصاالت الداخلية عند العبي و لوجية والبدنية اثناء التدريب على الشواطئ الرملية و التغيرات الفسي"بحث بعنوان * 
 1115 .، مجلة االبحاث في الجامعة الجامعة االردنية"اندويكو التا
 االبتكاري والحصيلة أثر اسلوب التدريس متعدد المستويات في تحسين التفكير "بحث بعنوان *
 .1127 مجلة جامعة النجاح" المعرفية والتطبيقية لمهارة اإلرسال بالكرة الطائرة 
 .112جامعة النجاح د العبات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، مجلة الحدود العليا لقياسات وأبعاد القلب عن *
 ..112األردنية  ةالجامعالمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، مجلة  العبيالحدود العليا لقياسات وأبعاد القلب عند  *


