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مناقشة الرسائل العلمية
 تقويم واقع برنامج التدريب الميداني من وجهة نظر طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤته

للطالب /عمار الضمور – رسالة ماجستير – جامعة مؤته  .6097 -المشرف د .جمال الربابعة

 تقييم أداء اللجنة االولمبية االردنية من وجهة نظر االعالميين الرياضيين

للطالب  /طارق جمال الشمايلة – رسالة ماجستير – جامعة مؤته  .6092 -المشرف د .جمال الربابعة



درجة المتعة في درس التربية الرياضية للطلبة الالجئين السوريين



القياسات الجسمية وعالقتها بالتطور الحركي للتالميذ  92سنة في مدارس محافظة اربد

للطالب /معاذ عيسى أبو قمر – رسالة ماجستير – جامعة اليرموك –  .6098المشرف أ .د محمد ذيابات
للطالبة /لمياء حسين سالم المقبل – رسالة ماجستير – جامعة اليرموك –  .6091المشرف أ .د حسين أبو
الرز & أ.د احمد سالم بطاينه



دور المراكز الشبابية في التنشئة االجتماعية الرياضية في البادية الشمالية الشرقية من وجهة نظر

المنتسبين اليها

للطالب /زياد خلف السيبية – رسالة ماجستير – جامعة اليرموك –  .6060المشرف أ .د نبيل شمروخ


الكفايات االدارية لدى مشرفي التربية الرياضية في محافظة اربد من وجهة نظر المعلمين

للطالبة /سارة منير شهاب – رسالة ماجستير – جامعة اليرموك –  .6060المشرف أ .د زياد المومني

المقاالت المنشورة
 الرياضة وأثرها على الجسم – مجلة جامعة حائل – العدد .6099 – 5

 السمنة والبدانة والوزن الزائد  -مجلة جامعة حائل  -العدد .6090 –4

 الرياضة للجميع  -مجلة جامعة حائل  -العدد .6090 –2

خدمات المجتمع المحلي


متحدث رئيسي  -المؤتمر العلمي الدولي الثاني  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة (الرياضة والتنمية



عضو نادي العاملين في الجامعة الهاشمية . 6109 - 6102



عضو الجمعية الملكية للتوعية الصحية.

المستدامة)  -الجامعة الهاشمية .6091/8/62-60



مشارك في حملة الوقاية من المخدرات في الجامعة الهاشمية.



مدير ندوة -الهرمونات والمنشطات -للكابتن العالمي بطل كمال االجسام االردني مصطفى حسانين –



منسق لحملة اصدقاء البيئة بالتعاون مع كلية الموارد الطبيعية ووزارة البيئة.

الجامععة الهاشمية.



مشارك في دورة الوقاية من األمراض المنقولة جنسيا  -الجامعة الهاشمية.



مشارك في مبادرات صندوق الملك عبدالله لذوي االحتياجات الخاصة.



عضو مؤسس نادي حاتم الرياضي.




عضو نادي حاتم الرياضي.

ضابط ارتباط في االنتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر.



مشرف ومشارك مع طلبة الجامعة الهاشمية في حملة الحفاظ على نظافة الجامعة.



متطوع في نادي النهضة للمعاقين حركيا.





محاضر في االتحاد العربي لتنس الطاولة .6096

مشرف ومحكم في جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية.

محكم في عدد من المجالت العلمية:
- Asian Social Science - Canadian Center of Science and Education - Canada

 -مجلة دراسات للعلوم التربوية  -الجامعة األردنية  -األردن.

 مجلة المنارة للبحوث والدراسات  -جامعة آل البيت  -األردن. مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية".

مناقشة عدد من رسائل الماجستير في جامعتي مؤته واليرموك.

المعرفون
أ.د حسين أبو الرز

كلية التربية الرياضية  -جامعة اليرموك

أ.د نارت شوقه

كلية التربية الرياضية  -جامعة اليرموك

أ.د صادق الحايك

كلية التربية الرياضية  -الجامعة األردنية

أ.د محمد حسن أبو الطيب

كلية التربية الرياضية  -الجامعة األردنية

أ.د زين العابدين بني هاني

كلية علوم الرياضة  -جامعة مؤته

أ.د عمر هنـداوي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -الجامعة الهاشمية

