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  2019/ 1/ 5عزه ىيئة احتكام في البظهلة العربية الختراق الزاحية. 
  2017/ 10/ 1رئيس االتحاد الفلدظيشي أللعاب القهى فرع الذسال ابتداًء من تاريخ. 
 وال ازال 2017 رئيس لجشة حكام العاب القهى في فلدظين. 
 2014الى  2011من العام  قدم التربية الرياضية رئيس. 
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  2004/ 2003رئيس مجلس اتحاد الظلبة في الجامعة للعام. 
  2014/ 2012امين سر نقابة العاملين للعام. 

 
 

ً:ًالبحاثًالمنذهرة:اًارابع

ًاول:ًالبحاثًالجنبية:

1. Contribution of some anthropometric, physical and physiological 

measurements in the level of digital achievement in a running for 400 meters 

for students in the field of physical education. The Swedish Journal of 

Scientific Research • Vol. 5 • Issue 1 • March 2018.                                                        

 ثانيا:ًالبحاثًالعربية:
متر لدى 1500في أداء فعالية جري والفديهلهجية مداىسة بعض القياسات األنثروبهمترية والبدنية  .1

(،1ً،ًالعددً)7مجلةًجامعةًفلدطينًالتقنيةًلالبحاث،ًالمجلدً. طالب تخرص التربية الرياضية
 (.2019الدنةً)

( متر 800تدريبات الفارتلك على بعض الستغيرات الفديهلهجية واالنجاز الرقسي لدى متدابقي ) ثرأ .2
 .(2019قيدًالنذرًالدنةً)ًمجلةًجامعةًالستقاللًلألبحاث،ًفي فلدظين" 

اثر برنامج تدريبي مقترح لتدريبات الفارتلك على مشحشى التغير لبعض الستغيرات الفديهلهجية  .3
 لدى ناشئي ألعاب القهى في محافظة طهلكرممتر 1500قسي لفعالية جري ومدتهى االنجاز الر 

 (.،ًقيدًالنذرجامعةًالملكًسعهدً-)مجلةًعلهمًالرياضةًوالتربيةًالبدنية
( متر لدى طالب 100أثر التدريب الستقاطع في تظهير القدرات البدنية الخاصة وزمن فعالية عدو ) .4

،ًقيدًجامعةًالبحرينً-)مجلةًالعلهمًالتربهيةًوالنفديةًقدم التربية الرياضية في جامعة خزهري 
 (.النذر

عالقة بين الديظرة الدماغية والظرف السفزل استخدامو لدى طلبة التربية الرياضية في جامعة ال .5
ًاإلندانية خزهري. –فلدظين التقشية  ًالعلهم ًلألبحاث ًالنجاح ًجامعة ًمجلة ًالمجلد ًالعد32ً، ،

 (.2018الدنةً)ً،(10)
.ًاالستثارة االنفعالية وعالقتيا بالذات السيارية لدي العبي مشتخبات الجامعات الفلدظيشية لكرة اليد .6

 .(2017الدنةً)ً،(3،ًالعددً)2مجلةًجامعةًالستقاللًلألبحاث،ًالمجلد
مداىسة بعض القياسات األنثروبهمترية والبدنية في السدتهى الرقسي لفعالية رمي الرمح لدى طالب  .7

،31ًمجلةًجامعةًالنجاحًلألبحاثًالعلهمًاإلندانية،ًالمجلد. الرياضية في جامعة خزهري التربية 
 .(2016،ًالدنةً)(5العددً)



3 

 

التدريب الفتري عالي الذدة وتدريب الفارتلك على بعض الخرائص البدنية والفديهلهجية لدى  أثر .8
ً. ناشئي كرة القدم ًطمهحة ًاستراتيجية ًنحه ًالدابع ًالدولي ًالمؤتمر ًكليةًمجلد ًالعربية للرياضة
ً)مدتلهًمنًرسالةًالماجدتير(..2015،ًالعدد:7ًالمجلدًجامعةً-التربيةًالرياضية

ً

ًاا:ًالمؤتمراتًالعلمية:خامد
ً

على مشحشى التغير لبعض الستغيرات الفديهلهجية وجري لتدريبات الفارتلك اثر برنامج تجريبي مقترح  .1
المؤتمرًالدوليًالرابعًفيًعلهمً .محافظة طهلكرم السدافات الستهسظة لدى ناشئي ألعاب القهى في

ً.ًالمرصدًالهطنيًللرياضةالرياضيةًفيً
عالقة بعض القياسات األنثروبهمترية والبدنية بالسدتهى الرقسي لفعالية الهثب العالي لدى طالب قدم  .2

الجامعةًاألردنيةًوالثالثًً–الدوليًالحاديًعذرًلكليةًالتربيةًالرياضيةًًالمؤتمر".التربية الرياضية
ًالعربية ًالرياضية ًالتربية ًوأقدام ًكلياتًومعاهد ًً:لجمعية ًص11المجلد :(ً (،453ًً-435فحة

 .21/7ً/2016ً-20تمهزً
 
 

 :وورش العمل الذورات والنذوات العلميةالخبزات وسابعاً: 

 Certificate technical)دورج انمستىي االول نإلدارييه انفىييه انذونييه ألنعاب انقىي  .1

level 1-Officials course ) وانتي وظمها االتحاد انفهسطيىي النعاب انقىي في انىاقعح ما تيه ،

(2018 -May -2018/ 15 -May -11.وتشهادج مه االتحاد انذوني النعاب انقىي ،) 

/ 31-30-29في انمرصذ انىطىي انرياضي اياو  "SPSS Analyse statistque avec" دورج .2

Janvier 2018 .تمقري تذار انجامعاخ 

 Fevrier  1في انمرصذ انىطىي انرياضي يىو" Utilisation du logiciel Endnote"دورج  .3

 تمقري تذار انجامعاخ. 2018

في انمرصذ انىطىي  (La préparation mentale) "التحضيز الذهني"ورشح عمم حىل  .4

 .2018نهرياضح، تشهر افريم/ 

في انمرصذ انىطىي  (La préparation physique) "اإلعذاد البذني"ورشح عمم حىل  .5

 .2018نهرياضح، تشهر افريم/  

في انمرصذ انىطىي نهرياضح،  (Médecine du sport) "الطب الزياضي" ورشح عمم حىل .6

 .2018تشهر افريم/  

 .1998ونغايح عاو  1995فرعىن انرياضي انثقافي في انعاو العة وادي     .7

 .1999 -1998العة وادي ثقافي طىنكرو في انعاو  .8
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 .2001 -2000العة مركز شثاب طىنكرو في انعاو  .9

 .2003ونغايح  2001العة مىتخة جامعح خضىري نكرج انقذو مه انعاو  .10

 .2010ح ونغاي 2007انقىي مه انعاو  ألنعابمذرب مىتخة جامعح خضىري  .11

 .2011 -2010مذرب وادي فرعىن نكرج انقذو في انعاو  .12

 .2016 -2015مذرب وادي عىثتا انثقافي انرياضي في انعاو  .13

 .2018/ 10/ 1مذرب العثي انمىتخة انفهسطيىي ألنعاب انقىي في محافظح طىنكرو اتتذاء مه  .14

 ( 2019 -2 -22رئيس لجشة حكام الحكام في ماراثهن اريحا.) 
  حكام بظهلة الجامعات الفلدظيشية أللعاب القهى التي اقيست في جامعة فلدظين التقشية رئيس لجشة

 (.2019/ 3/ 27 -24"خزهري" بتاريخ )
  رئيس لجشة حكام بظهلة االسبهع الرياضي السدرسي الخامس أللعاب القهى الذي اقيم في جامعة

 (.2019/ 4/ 18 -16فلدظين التقشية "خزهري" للذكهر، وفي ترمدعيا لالناث بتاريخ )
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