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خامسا ً  :الخبرات العلمية :
 .1عضو مجلس إدارة االتحاد األرديي لكرة الطاولة 1111 – 1112
 .1عضو اللجنة الفنية للمدربين في مركز إعداد القيادات الشبابية1111/1112.
 .1عضو مجلس إدارة مدينة األمير محمد للشباب1111/1112.
 .1أستاذ مناهج وأساليب وتدريس التربية البديية وعلم اإلجتماع الرياضي في
الجامعة الهاشمية .حاليا
 .1مشرفا ً رياضيا ً في عمادة شؤون الطلبة  /جامعة اليرموك 1111 – 1661
 .9معلما ً في وزارة التربية والتعليم في الفترة 1661 – 1620
 .0مدرب رياضة ولياقة بديية في اإلتحاد العسكري والقوات المسلحة األرديية
.1620 – 1621
 .2رئيس لجنة محافظة إربد في كرة الطاولة منذ عام 1661
 .6مدرب منتخب إربد في كرة الطاولة من . 1662 – 1661
 .11مدرب يادي مدينة الحسن لكرة الطاولة من .1662 – 1661
 .11محاضراً في الدورات الرياضية معتمداً لدل مركز إعداد القيادات الشبابية
التابع للمجلس األعلى للشباب .منذ عام  -1112االن
 .11ضمن وجهاء وشخصيات عشائر الكورة في محافظة إربد1112/1119 .
 .11عضو لجنة تأليف منهاج التربية الرياضية للمرحلة األساسية والثايوية في
وزارة التربية والتعليم لعام 1111
 .11العب المنتخب الوطني األرديي لكرة الطاولة في الفترة .1621 -1621
 .11الحصول على بطولة مدارس المملكة لعام  1606في وزارة التربية والتعليم .
 .19مدرب مصنف درجة أولى في كرة الطاولة من المركز األرديي إلعداد القادة
األرديي .منذ عام 1661
 .10تقويم مجموعة من األبحا العلمية في المجالت المحكمة خارج المملكة
وداخلها .
 .12تقديم دروس علمية خاصة ببريامج (في رحاب االسالم) /االذاعة االرديية
تتناول قضايا تربوية وشبابية مختلفة ودور الجامعات والتربية البديية في
االسالم  ،والمشاركة في بريامج (لقاءات عربية) وبريامج الرياضة في اإلسالم
باالضافة إلى مقابالت تلفزيويية علمية  -الفضائية األرديية ،بريامج يوم جديد
عدة لقاءات ،josat ،اللبنايية  ، mtvالتلفزيون القطري  ،التلفزيون البحريني،
التلفزيون الكويتي.
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 .16يدوات علمية في بريامج يوم جديد في التلفزيون األرديي – القناة الفضائية
حول قضايا الشباب والعمل التطوعي واإلجتماعي والعنف الطالبي خالل شهر
ييسان 1111
 .11مناقشة رسالة ماجستير في الجامعة االرديية بعنوان (اثر بريامج تدريبي
مقترح على تطوير مهارتي الضربة االمامية والخلفية المواجهة في كرة
الطاولة) . 2009
 .11مناقشة رسالة ماجستير في الجامعة األرديية بعنوان ( أثر استخدام أشكال
م ختلفة لتدريبات الباليومترك في تطوير القدرة العضلية للرجلين ومهارة التقاط
الكرة المرتدة لكرة السلة ) .1111
 .11مناقشة رسالة دكتوراه في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بعنوان (تقويم
مناهج كليات التربية الرياضية في الجامعات األرديية في ضوء المهارات
الحياتية ودرجة إكساب الطلبة لهذه المهارات) الثالثاء 1111/11/9م ،كلية
العلوم التربوية
 .11مناقشة رسالة دكتوراه في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بعنوان (تقويم
مناهج الدراسات العليا في كليات التربية الرياضية األرديية في ضوء معايير
األولمبياد ومعايير الجودة الشاملة وبناء أيموذج مطور) االثنين 1111/1/11م
في كلية العلوم التربوية
 .11عضو اللجنة العلمية في االتحاد العربي لكرة الطاولة للدورة 1111- 1112
 .11رئيس وفد بطولة القدس الدولية التي أقيمت في اليمن— 1111
 .19رئيس وفد البطولة العربية لكرة الطاولة التي أقيمت في البحرين من -2/1
 1111 2/11والمشاركة في اجتماعات اللجنة العلمية في االتحاد العربي .
 .10المشاركة في بطولة األيدية العربية التي أقيمت في بيروت في الفترة من
 1111/11/10 – 11/11وممثل اللجنة العلمية في االتحاد العربي .
 .12رئيس اللجنة الرياضية في يادي مدينة األمير محمد للشباب (– 1110
)1111
 .16مشرف على بريامج النشاط الرياضي في جائزة سمو األمير الحسن
للشباب1111-1661.
 .11رئيس وفد بطولة قطر المفتوحة الدولية التي أقيمت في الدوحة خالل الفترة
()1111/1/611
 .11رئيس وفد بطولة ربى بصيبص الدولية التي اقيمت في لبنان في الفترة من
1111 /2/11-19
 .11رئيس الوفد األرديي لكرة الطاولة في بطولة كاس العرب التي اقيمت في
االردن خالل الفترة ()1111 /1/11-11
 .11المشاركة في يدوة علمية واجتماعات اللجنة العلمية لإلتحاد العربي لكرة
الطاولة في الكويت في الفترة (1111/6/11 – 11م.
-11رئيس الوفد االرديي في بطولة البحرين الدولية للناشئيين واالشبال في الفترة
من  1111/1/0-1والتي اقيمت في البحرين
 -11المشاركة في المؤتمر الوطني الرياضي االول التي يظمتة وزارة الشاب
والرياضة اليمنية  -تقديم محاضرة حول التجربة االرديية في المجال الرياضي في
الفترة من  1111/1/6-1تعز -اليمن
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-19المشاركة في اللجنةالعلمية وتقديم محاضرة حول صناعة البطل في كرة الطاولة
في بطولة كأس العرب التي اقيمت في اربيل 1111
 -10المشاركة في مؤتمر واقع التعليم في االردن التي يظمتة الكلية الدولية في لندين
– في فندق الماريوت /االردن
 -12االشراف على طالب الدكتوراة عيسى عالوية في جامعة العلوم االسالمية
العالمية اطروحة الدكتوراة بعنوان ( تقويم المناهج الدراسية لكيليات التربية
الرياضية في ضوء معايير مقترحة ) والمناقشة بتاريخ 1111/1/2
 -16منافشة رسالة دكتوراة بالجامعة االرديية بعنوان ( مدل ممارسة ادارات دوري
المناصير لمحترفي كرة القدم لبعض االيماط القيادية في ظل العولمة وعالقتها بنتائج
الفرق من وجهة يظر المدربين واللالعبين ) للطالب مؤيد الطراوية بتاريخ
1111/1/11
 -11عضو مؤسس في رابطة الرواد العربية
 -11عضو مؤسس في يادي اتحاد الزرقاء
 -11عضو استشاري في مجلة الشؤون الشبابية والرياضة – وزارة الشباب
والرياضة اليمنية
 -11عضو في الهيئة االستشارية في لمجلة دراسات وبحو التربية الرياضة في
البصرة /العراق
 -11مناقشة رسالة دكتوراة في الجامعة االرديية بعنوان (مضامين المذاهب الفلسفية
في مناهج التربية الرياضية المطورة من وجهة يظرمعلمي التربية الرياضية في
االردن) للطالب منصور محمد الحراحشة – يوم الثالثاء الموافق  1110/1/6في
كلية التربية الرياضية
-11المشاركة كمحاضر في دورة تأهيل منظومة االحتراف الرياضي التي اقامها
المعهد الملكي في الرباط /المغرب في الفترة ما بين 1110/0/11-2
 -19المشاركة كمحاضر في دورة منظومة االحتراف الرياضي في مملكة البحرين
في الفترة من 1110/6/11-19
 -10المشاالركة كمحاضر في دورة اتجاهات حديثة في بناء وتطبيق استراتيجيات
التطوير الرياضي في اسطنبول  /تركيا في الفترة من 1112/1/11-11
 -12المشاركة في مؤتمر علوم الرياضة والصحة الذي اقامتإل كلية التربية الرياضية
في جامعة االسكندرية في الفترة من 1111/1/11-11
 -16المشاركة في مؤتمر جامعة حلوان الذي تنظمإل كلية االتربية الرياضية بالهرم
بعنوان الرياضة المدرسية وتحديات التغعيير في الوطن العربي في الفترة من -9
1111/11/2
 -11مناقشة العديد من رسائل الدكتوراة والماجستير في جامعتي اليرموك واالرديية
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سابعا ً  :الدورات التدريبية:
 – 1دورة التخطيط األستراتيجي لالدارة العليا 1116.
 – 1دورة التأهيل التربوي (تكنولوجيا التعليم) الجامعة الهاشمية .1111
 -1دورة تدريبية دولية للمدربين في كرة الطاولة فوي الجمهوريوة العربيوة السوورية
عام .1661
 – 1دورة تدريبية في رياضة المعوقين في الجامعة االرديية .1621
 – 1المشاركة في مؤتمر الطب الرياضي في األردن.الجامعة االرديية 1621
 –9دراسة متقدمة في الكشافة (للشوارة الخشوبية) فوي الكشوافة مون وزراة التربيوة
والتعليم .
– 0دورة الحاسوب الشاملة في جميع المستويات ( اإليتريت).
ثامنا ً  :المواد التي قام بتدريسها:
 – 1علم اإلجتماع الرياضي.
 – 1مناهج وطرق تدريس التربية البديية.
 – 1تربية كشفية.
 – 1تربية ترويجية.
 – 1إدارة النشاط الرياضي الترويحي .
 – 1يدوة .
 – 9تنس طاولة.
 – 0تدريب ميدايي .
 – 2تشريعات رياضية.
 -6تمرينات وألعاب صغيرة.
 -11االعداد البديي
 -11موضوعات خاصة
 -11الترويح العالجي
-11العاب الفوى
-11تكنولوجيا التعليم في الرياضة
 -11الرياضة والصحة
 -16التربية الوطنية
-11الصحة والتغذية
الدول التي قمت بزيارتها :
الواليات المتحدة األمريكية  -روماييا – السعودية -مصر -لبنان – سووريا – البحورين
– اليمن – الجزائر -قطر -العراق – الكويت -المغرب  -تركيا
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