 السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية
االسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
تمممممممممالد :ا ممممممممم
كمممممممممال ا ممممممممم

ا جنسمممممممممممممممممممممممممممممم

وباليمممممممممممممممممممممممممممممممممم

هممممممممممالت

ا

مممممممممم

ا بد:مممم ار نتدونمممم

هيا دمحم عبدالسالم القطامي.

7722/4/72
عمان /األردن

األردنية

0279964922 /00767279746770

 09/7707777فرعي4277 :
qutamih@Yahoo.com

اللغـــــــات:
 المغة العربية.
 المغة اإلنجميزية.

المؤهالت العلمية:
 دكتوراه تربية رياضية تخصص تدريب رياضي وبيوميكانيك وعمكم الكن س /الجامعكة ارردنيكة
.7072

 ماجستير تربية رياضكية تخصكص فسكيولوجي وتكدريب رياضكي /الجامعكة األردنيكة )7004
تقدير جيد جداً.

 شهادة البكالوريوس ،تخصص تربية رياضية ،الجامعكة األردنية  )7000تقديكر جيد جداً.
 شهادة الثانوية العامة ،تخصص عممي .)7776

الخبــــــرات:
 مسككاعدة مككدرب المنتخككب النسككو األردنككي اروب لمسككيدات بككرة القككدم مككن تككاري
 7009/8/7حتى .7006/7/7



 مساعدة مدربة المنتخب ارردني النسو لككرة القكدم لمواعكدات ولممنتخكب الرديك

حيككث حصككب منتخككب الواعككدات عمككى لقككب بطولككة ارتحككاد ارسككيو لك كرة القككدم

تحككت  74سككنة والتككي اديمككت بدولككة دطككر سككنة  ،7077وبطولككة كككحس ارتحككاد

ارس ككيو الت ككي اديم ككت ب ككاألردن  ،7074وبطول ككة ك ككحس ارتح ككاد ارس ككيو الت ككي
أديم ككت م ككبخ ار ب ككالبحرين ،7079وبطول ككة ك ككاس ارتح ككاد ارس ككيو الت ككي اديم ككت
بارردن  7076وما زلت عمى راس عممي .

 مدربة المنتخب الناشئات ارردني تحت 76سنة لككرة القكدم والكش شكار ببطولكة
اسيا لكرة القدم والتي اديمت ببنغالدش .7074

 اعم ك ككب حالي ك ككا مس ك ككاعدة م ك ككدرب المنتخ ك ككب ارردن ك ككي لمناش ك ككئات تح ك ككت  76س ك ككنة
ولمواعدات تحت  74سنة .

 محاضككر مت ككرا ب ارتككب مككدرس مسككاعد بالجامعككة الهاشككمية وادككوم بتككدريس العديككد
من المواد منها اعداد بدني ،كرة ددم  ،العاب دوى.

 وا وا ا ت ق ت بت د:سهال على ا نحو اآلت :
 ليادة بدنية مرتبطة بالصحة/ألعاب دوى /كرة سمة /كرة ددم نسوية /تمرينكات هوائيكة

إيروبي ) /تمرينكات مائيكة /نرريكات وتطبيقكات بالرياضكيات ال رديكة العكاب ،دكوى،

سباحة ،جمباز) /رياضة وصحة /تربية كشك ية /تمرينكات وألعكاب صكغيرة /نرريكات

وتطبيقك ككات بالرياضك ككات الجماعيك ككة ك ك كرة سك ككمة وك ك كرة دك ككدم) /سك ككباحة /إدارة وتك ككدريب
سكك ك ك ككباحة /إدارة وتك ك ك ك ككدريب ك ك ك ك ك كرة سك ك ك ك ككمة /إعك ك ك ك ككداد بك ك ك ك ككدني /ك ك ك ك ك كرة طك ك ك ك ككائرة /جمبك ك ك ك ككاز/
إيقاع حركي،ادارة وتدريب العاب دوى ،تخصص العاب دوى،العاب دكوى  ،7العكاب

دوى .7

 مدربة منتخب الجامعة الهاشمية النسو لكرة القدم عامي .7009/7004

 المش ك ككاركة بك ك كدورة الت ك ككدريب اآلس ك ككيوية لكك ك كرة الق ك ككدم مس ك ككتوى  (Cم ك ككن 7009/4/78 -76
والحصوب عمى شهادة مدربين دوليين مستوى .)C

 المشك ك ككاركة بك ك ككدورة التك ك ككدريب ارسكك ككيوية مسك ك ككتوى )) Bلك ك ك كرة الق ك ككدم مك ك ككن 7070_2_78الك ك ككى
7070_8_6والحصوب عمى شهادة مدربين دوليين مستوى .)B

 مشككاركة حاليككا بككدورة التككدريب ارسككيوية مسككتوى  )Aلك كرة القككدم والتككي تقككام حاليككا بككارردن
بال ترة من .7072/7/77 -7072/7/7

 المشاركة بالدورة الدولية لمكدربين ككرة القكدم والتكي أديمكت بالوريكات المتحكدة األمريكيكة خكالب
ال ترة من  7077|9|8إلى .7077|9|77

 المشككاركة بككدورة التككدريب الدوليككة لك كرة القككدم والتككي أديمككت بككاألردن تحككت إش ك ار
المدربين من الوريات المتحدة األمريكية من. 7077- 7-76| 7-77

 المشككاركة بككدورة تككدريب دوليككة لك كرة القككدم والتككي أديمككت بككاألردن تحككت إش ك ار
جامعة بوب ستيت األمريكية سنة .7077

 المشاركة بدورة ليادة بدنية لكرة القدم مستوى  )cباش ار

كككادر مككن
مككدربين مككن

ارتحاد ارسيو لكرة القدم ،حيث

اني المدربة الوحيدة بارردن التي تحمب هشه الدورة.

 المشاركة بدورة تطوير المدربين المتقدمة لكرة القدم في ا) .7077
 المشاركة بدورة تطوير المدربين المتقدمة لكرة القدم في ا) .7077
 المشاركة بدورة تطوير المدربين المتقدمة لكرة القدم في ا) .7070
 المشاركة بدورات تدريب الناشئات لكرة القدم ياش ار

ارتحاد النرويجي الدولي لكرة القدم

 المشاركة بدورات تدريب الناشئات لكرة القدم ياش ار

ارتحاد النرويجي الدولي لكرة القدم

.7070
.7077

 المشاركة بدورات تدريب الناشئات لكرة القدم ياش ار
.7077

 المشاركة بورشة تطوير المدربين لكرة القدم باش ار

 دورة ت ك ك ككدريب دولي ك ك ككة لكك ك ك كرة الق ك ك ككدم النس ك ك ككائية ب شك ك ك ك ار
.7006/77/70

ارتحاد النرويجي الدولي لكرة القدم
ارتحاد ارردني لكرة القدم .7008

ارتح ك ك ككاد ال ك ك ككدولي في ك ك ككا م ك ك ككن -76

 المشككاركة بككدورة التككدريب الدوليككة لككرة القككدم النسككوية ب شك ار

ارتحككاد الككدولي لككرة القككدم في ككا

بال ترة من .7070/4/76_77

المنتخككب النسككو األردنككي لك كرة القككدم والمشككاركة بككدورة األلعككاب اآلسككيوية لمصككارت
 رعبككة ت
المغمقة لتايالند من .7009/77/78 -77

 المشككاركة ببطولككة اسككيا لمصككارت المغمقككة بككانكو بككرة القككدم النسككوية واحكراز المركككز الثالككث
والميدالية البرونزية اسيويآ.

 مدربكة بارتحكاد ارردنكي لككرة القكدم بم ارككز سكمو ارميكر عمكي لمواعكدات مرككز سكحاب سككابقا
عامي .7077/7077

 رعبة ناد عمان لكرة القدم النسوية منش عام  7772حتى .7006
 رعبة منتخب الجامعة لكرة القدم النسوية منش عام  7772حتى .7004
 دورة تدريب ألعاب دوى من  7778/7/77حتى .7778/7/70

 دورة إعداد مدربين الميادة البدنية اإليروبي ) من .7007/4/72 -7007/4/2

 المشككاركة بورشككة عمككب لمتحميككب الحركككي بالتعككاون مككن جامعككة كونسككتانز األلمانيككة فككي ال ت كرة
 7007/7/78 -76بص ة دراسة.

 دورة تحكيم كرة سمة مستجدين من .7007/6/76 -7007/6/74
 دورة تحكيم العاب دوى عام .7777

 مدربة كرة ددم من مبسسة خطوات الدولية ل ريق السيدات .
 دورة المساج التدريبية من .7002/7/78-77
 دورة تقوية لغة إنجميزية .7008

 رعبة المنتخب ارردني رلعاب القوى منش عام .7009_7776
 رعبة منتخب الجامعة ارردنية رلعاب القوى .

 المشاركة بالبطولة العربية رلعاب القوى واحراز الميدالية البرونزية عربيا.

 المشاركة بماراثون البحرالميت لمسافة 90كيمو متر واحراز المركز الثالث.

 المشاركة بماراثون عمان الدولي لمسافة  70كيمو متر . 7007_70_72
 المشك ك ك ك ككاركة بسك ك ك ك ككباال الضك ك ك ك ككاحية لمجامعك ك ك ك ككات ارردنيك ك ك ك ككة واح ك ك ك ك كراز المركك ك ك ك ككز اروب رع ك ك ك ك كوام
.7000-7777_7778_7772

 المشاركة بالبطولة العربية ارولى لكرة القدم النسوية بالقاهرة .7772
 المشاركة بالبطولة العربية الثانية لكرة القدم النسوية بالقاهرة .7778
 المشاركة ببطولة المنوفية لكرة القدم النسوية بمصر .7777

 المشاركة ببطولة الجمهورية بكرة القدم النسوية ببغداد .7777

 المشك ك ك ك ك ك ك ك ك ككاركة ببطولك ك ك ك ك ك ك ك ك ككة نك ك ك ك ك ك ك ك ك ككاد عمك ك ك ك ك ك ك ك ك ككان العربيك ك ك ك ك ك ك ك ك ككة لك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كرة القك ك ك ك ك ك ك ك ك ككدم النسك ك ك ك ك ك ك ك ك ككوية
سنوات_.7004_7007_7007_7007

 المشاركة بتحكيم بطولة المم عبد هللا الثاني لكرة السمة منش عام .7778
 المشاركة بتحكيم الدور ارردني لكرة السمة منش عام .7778

 المشاركة بماراثون عمان الدولي  7070لمسافة  90كيمو متر .

 رعبة الناد القوداز لكرة اليد والمشاركة ببطولة ارندية ارردنية لكرة اليد.
 رعبة منتخب الجامعات ارردنية لكرة اليد .

 رعبة منتخب الجامعات ارردنية رلعاب القوى والمشاركة ببطولة الجامعات العربية

رلعاب القوى ببغداد  ،واحراز المركز اروب بمسابقة 400م حواجز و700م والوثب

الطويب.

األبحاث العلمية المنشورة:
 تطك ككوير القك ككوة ارن جاريك ككة مك ككن خك ككالب ارهت ك ك اززات الالإراديك ككة والتك ككدريب ،البميك ككومتر  /مجمك ككة
الدراسات ،عمان البحث العممي مجمد  )77عدد  ،)7أيموم .7006

 تحميب نمطين من مسار الوثب الطويب باستخدام نموشج نتائج العوامب.

