
ساري احمد حمدان غنيمة

أستاذ دكتور- رئيس الجامعة

الجنسية: أردني

  President.off@ammanu.edu.jo : البريد االلكتروني

 استاذ مساعد/ الجامعة االردنية / 1991-1986.

 استاذ مشارك/ الجامعة االردنية / 1997-1991.

 استاذ/ الجامعة االردنية / 1998.

الرتب األكاديمية

مكان وتاريخ الميالد : نابلس 2 آذار 1953

الهاتف النقال:  00962795567740

المؤهالت األكاديمية

دكتوراه في اإلدارة وإعداد المهنيين في التربية الرياضية / جامعة والية فلوريدا /امريكا 1986.

 ماجستير في اإلدارة والتدريب / جامعة ميامي / أمريكا 1984.

 بكالوريوس تربية رياضية / جامعة اإلسكندرية  / مصر 1976 . 

 الثانوية العامة /الفرع العلمي /  كلية الحسين / األردن 1972.
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الخبرات اإلدارية األكاديمية

رئيس قسم التربية الرياضية العملية / 1989-1987.

 رئيس قسم التربية الرياضية النظرية / 1991-1989.

 نائب عميد كلية التربية الرياضية / 1992-1991.

 نائب عميد شؤون الطلبة / الجامعة األردنية / 1992 – 1993 .

 عميد شؤون الطلبة / جامعة عمان األهلية / 1997 – 1999 .

 عميد كلية التربية الرياضية /  الجامعة األردنية / 1999 – 2002 .

 رئيس جامعة عمان األهلية / عمان  / 2002– 2003 .

أستاذ في كلية التربية الرياضية / الجامعة االردنية / 2012 اىل االن

رئيس جامعة عمان األهلية / عمان من تاريخ 1/7/2018 اىل االن
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الخبرات اإلدارية في مجال الشباب والرياضة

أمين عام المجلس االعىل للشباب / 2011-2003

نائب سمو رئيس اللجنة األولمبية االردنية / 2009 حتى االن

 

خبرات التدريس الجامعي

الرياضة والصحة / متطلب اختياري لطلبة الجامعة االردنية /مرحلة البكالوريوس 

 مبادئ االدارة/متطلب اجباري لطلبة كلية التربية الرياضية /مرحلة البكالوريوس.

 العالقات العامة واالعالم/متطلب اختياري لطلبة كلية التربية الرياضية/ مرحلة البكالوريوس.

 مناهج البحث العلمي/متطلب اجباري لطلبة كلية التربية الرياضية/مرحلة البكالوريوس.

 االحصاء الوصفي/متطلب اجباري لطلبة كلية التربية الرياضية/مرحلة البكالوريوس.

 مناهج التربية الرياضية /متطلب اجباري لطلبة كلية التربية الرياضية/مرحلة البكالوريوس.

 اساليب تدريس التربية الرياضية /متطلب اجباري لطلبة كلية التربية الرياضية/مرحلة البكالوريوس.

 حلقة في االدارة/متطلب اجباري لطلبة كلية التربية الرياضية/مرحلة الماجستير.

 حلقة في العالقات العامة/متطلب اجباري لطلبة كلية التربية الرياضية/مرحلة الماجستير.

 االشراف والتوجيه/متطلب اجباري لطلبة كلية التربية الرياضية/مرحلة الماجستير.

 دراسات متقدمة في االدارة/متطلب اجباري لطلبة كلية التربية الرياضية/مرحلة الدكتوراة.

 دراسات متقدمة في القيادة ورعاية  الشباب/متطلب اجباري لطلبة كلية التربية الرياضية/مرحلة الدكتوراة.

 مناهج البحث العلمي/متطلب اجباري  لطلبة كلية التربية الرياضية/مرحلة الماجستير.

الخبرات اإلدارية التربوية والرياضية

معلم تربية رياضية /الثقافة العسكرية/قوات دفاع ابو ظبي 1978-1976.

 مشرف في جامعة االمارات العربية المتحدة /العين 1981-1978.

 مساعد بحث وتدريس/الجامعة االردنية 1982-1981.

 عضو لجنة التطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم 1990-1989.

 عضو لجنة تطوير الحركة الرياضية األردنية 1992-1990.

 عضو لجنة اعتماد كليات المجتمع االردني /وزارة التعليم العالي 1994-1990.

 عضو مجلس ادارة االتحاد العربي لكرة اليد/ الرياض 2008-1992.

 رئيس االتحاد االردني لكرة اليد 2002-1992.

 عضو مجلس ادارة االتحاد االسيوي لكرة اليد/ الكويت 1996-حتى االن.

 امين عام اتحاد كليات ومعاهد التربية الرياضية العربية 1999-1994.

 مستشار لرئيس اللجنة األولمبية األردنية 2000-1997.

 نائب رئيس المجلس األعىل للشباب  2002-2001.

 نائب سمو رئيسة االتحاد االردني  لكرة اليد 2008-2002.

 رئيس اللجنة الفنية لبناء االستراتيجية الوطنية للشباب/ االردن 2004-2003.

 امين عام المجلس االعىل للشباب /االردن 2010-2003.

 رئيس لجنة متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للشباب / االردن 2008-2004.

 عضو المجلس االعىل لألشخاص المعوقين 2011-2006.

 مستشار سمو رئيسة االتحاد االردني لكرة اليد 2012-2008.



دليل تقييم أداء االتحادات الرياضية االردنية (KPI) / األردن 2008.

المكلف بصالحيات امين عام اللجنة األولمبية االردنية 2009-2008

 نائب سمو رئيس اللجنة األولمبية االردنية 2009-حتى االن.

 عضو المكتب التنفيذي إلتحاد اللجان األولمبية العربية /الرياض 2009-حتى االن.

 امين عام وزارة الشباب والرياضة /االردن 2011.

 عضو اللجنة الفنية لجائزة ولي عهد البحرين للبحث العلمي 2012-حتى االن.

 خبير في تطوير أنظمة ولوائح االتحادات الرياضية واألندية في المملكة العربية السعودية 2006. 

خبير في بناء استراتيجات االتحادات الرياضية واللجنة األولمبية في مملكة البحرين وتنظيم ثالثة ورشات عمل

لالتحادات الرياضية واللجنة األولمبية البحرينية / البحرين يناير 2014

 

. 

الدراسات العليا 

ممثل كلية التربية الرياضية في عمادة البحث العلمي / مجلة دراسات/ الجامعة االردنية .

 ممثل كلية التربية الرياضية في كلية الدراسات العليا/الجامعة االردنية .

 رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية / الجامعة االردنية .

األبحاث المنشورة

دراسة تحليلية لمعوقات ممارسة االنشطة الالمنهجية ومدى االقبال عليها لدى طلبة الجامعة االردنية , كلية

التربية الرياضية جامعة بغداد 1988 (بحث مشترك – عصمت الكردي وساري حمدان).

دراسة تحليلية لالتصاالت الكالمية عند العبي الكرة الطائرة , كلية التربية الرياضية , جامعة البصرة , 1989 (بحث

منفرد , ساري حمدان).

دراسة لتأثير مساق الرياضة في حياتنا عىل اتجاهات الطلبة في الجامعة االردنية , كلية التربية الرياضية , جامعة

البصرة , 1989 (بحث مشترك -  فائق ابو حليمة وساري حمدان).

تأثير برنامج مقترح لرفع مستوى اللياقة البدنية للرجال متوسطي االعمار , بحوث التربية الشاملة , جامعة

الزقازيق , 1990 ( بحث منفرد , ساري حمدان ).

أثر التمثيل الحركي للنصوص اللغوية في قدرات التعبير الشفوي لدى طلبة الصف الثاني االبتدائي في األردن ،

إعداد يحيى حسين علي أبو حرب ؛ إشراف عمر حسن الشيخ، ساري حمدان،1990

دراسة مسحية لمستويات القلق عند معلمي ومعلمات التربية الرياضية لمرحلة التعلم األساسي في محافظة

عمان ، نايف زهدي سليم الشاويش ؛ فائق أبو حليمة، ساري حمدان،   1991.

ميول طلبة مرحلة التعليم األساسي نحو البرامج الرياضية ، إعداد ماهر محمد عبد السالم محفوظ ؛ إشراف ساري

حمدان،1991

الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية أثناء فترة التدريب العملي : التطبيق

الميداني ، إعداد مها يعقوب صويص ؛ إشراف ساري أحمد حمدان, عصمت درويش الكردي،1991.

 تأثير دمج الجزء التعليمي مع الجزء التطبيقي عىل زمن االداء الفعلي للتلميذ في درس التربية الرياضية , أبحاث

اليرموك , المجلد السابع , العدد (1) 1991 ( بحث مشترك , ساري حمدان وعربي حموده ). 

 دراسة مقارنة لسمات شخصية العبي المنتخبات الوطنية في األلعاب الجماعية والفردية األولمبية في األردن ،

إعداد محمد محمود لحلوح ؛ إشراف ساري حمدان،1992

اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو المجلة الرياضية في التلفزيون األردني ، لطفي محمد الزعبي ؛ إشراف

ساري حمدان،1992

المعوقات التي تواجه اإلشراف التربوي في التربية الرياضية كما يراها مشرفو ومعلمو التربية الرياضية في األردن

منصور نزال الحمدون ؛ إشراف سهى أديب، ساري حمدان،1992
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بناء نموذج مقترح لتقويم التالميذ في مادة التربية الرياضية لمرحلة التعليم األساسي ، إعداد سليمان إبراهيم

عبد هللا ؛ إشراف ساري حمدان،1992

الصعوبات المهنية التي يواجهها معلمو ومعلمات التربية الرياضية لمرحلة التعليم األساسي في األردن ، عبد

الحليم محمد الزعبي ؛ إشراف محمد خير مامسر، ساري حمدان،1992

تأثير مجموعة من التمرينات البدنية البيتية عىل بعض عناصر اللياقة البدنية للطالبات المحجبات بالجامعة

االردنية , مجلة دراسات , المجلد 20 (أ) العدد (4) , 1993 ( بحث منفرد , ساري حمدان).

الكفايات التعليمية ودرجة ممارستها لدى معلمي تخصص التربية الرياضية من وجهة نظر طلبتهم في كليات

المجتمع األردنية ، إعداد محمد تيسير راتب إبراهيم الناظر ؛ إشراف ساري حمدان، 1993

نمط السلوك القيادي األكثر فعالية لمدربي بعض األلعاب الرياضية في األردن ، إعداد فادي يوسف عيسى

معايعة ؛ إشراف ساري حمدان،1993

أثر التعليم المبرمج عىل تعلم بعض المهارات األساسية في كرة اليد لتالميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم

األساسي، إعداد محمد مجد أحمد سعيد شعبان ؛ إشراف ساري حمدان، 1993

دراسة تحليلية  لتطوير الرياضة المدرسية في االردن ، إعداد محمد فضل عيسى عطية ؛ إشراف ساري

حمدان،1994

دراسة تحليلية لحاالت التصويب بكرة اليد الندية الدرجة االوىل في االردن، إعداد ليما أحمد الجالد ؛ إشراف

ساري حمدان، 1994.

المعوقات التي تواجه حكام األلعاب الجماعية المعتمدة : األولمبياد في األردن والحلول المقترحة لها ، إعداد

عامر محمد نايف أبو خليفة ؛ إشراف ساري حمدان،1994

مستويات االحتراق النفسي لدى مدربي االلعاب الرياضية في االردن , المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة ,

العدد (24) جامعة حلوان , 1994 ( بحث مشترك , ساري حمدان وعصمت الكردي ).

بناء نموذج مقترح لتقويم التالميذ في مادة التربية الرياضية لمرحلة التعليم االساسي , مجلة دراسات , المجلد

22  (أ) العدد (4) , 1995 ( بحث مشترك ساري حمدان وسليمان عبدهللا).

دراسة مقارنة بين اتجاهات المشرفين والمعلمين نحو دورات صقل وتطوير معلمين التربية الرياضية باالردن ,

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة العدد (24) , 1995 ( بحث منفرد , ساري حمدان).

أساليب التسويق من خالل االنشطة الرياضية كما يراها رجال االعمال في االردن , المجلة العلمية للتربية البدنية

والرياضة , 1995 ( بحث مشترك , ساري حمدان وسهى أديب).

دراسة تحليلية لتطوير الرياضة المدرسية في االردن , المؤتمر العلمي للتربية البدنية والرياضة , كلية التربية

الرياضية , جامعة حلوان 1995 ( بحث مشترك , ساري حمدان ومحمد فضل).

تحليل مباريات كرة اليد لفرق السيدات المشاركة في دورة االلعاب االولمبية الخامسة والعشرون – برشلونة ,

مجلد 22 (أ) العدد (3) , مجلة دراسات 1995 ( بحث منفرد , ساري حمدان).

اتجاهات طلبة كليات المجتمع نحو الصحافة الرياضية في األردن ، إعداد عثمان القريني ؛ إشراف ساري حمدان

1995 ،

تقويم المنشأت الرياضية في المملكة األردنية الهاشمية ، رنا علي محمد أبو يوسف ؛ إشراف ساري

حمدان،1995

الكفايات األدائية لمعلمات التربية الرياضية في المرحلة األساسية في األردن ، إعداد نجاح صبحي حسين

مقدادي ؛ إشراف ساري حمدان،1995

اتجاهات طلبة الثانوية العامة نحو دراسة تخصص التربية الرياضية في الجامعات األردنية ، إعداد رائد نوري

سالم العمري ؛ إشراف ساري حمدان، 1996

دراسة األبعاد المعرفية والحركية لمادة التربية الرياضية لدى الطالب الموهوبين والطالب العاديين ، حسين عبد

هللا نشوان ؛ إشراف ساري حمدان،  1996

الكفايات التعليمية ودرجة ممارستها لدى معلمين تخصص التربية الرياضية من وجهه نظر طلبتهم في كليات

المجتمع االردني , مجلة دراسات , المجلد (23) العدد (1) , 1996 (بحث مشترك , ساري حمدان ومحمد تيسير

الناظر).
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استطالع أراء المعلمين حول منهاج التربية الرياضية المطور لمرحلة التعليم االساسي في االردن , مجلة دراسات ,

المجلد (24) العدد (2), 1997 ( بحث مشترك عصمت الكردي وساري حمدان ).

دراسة تحليلية التجاهات أولياء أمور الطالبات نحو التربية الرياضية لمرحلة التعليم األساسي ، إعداد سمر أحمد

عمر السمهوري ؛ إشراف ساري حمدان،1997

تقويم مستوى التحصيل المعرفي لخريجي كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية ، إعداد نادية يوسف

أصحاب ؛ إشراف ساري حمدان،1998

الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية في مسابقات الجمباز ، إعداد خليل طه

عبد هللا القواسمة ؛ إشراف ساري حمدان،1998

قياس رأي االتحادات الرياضية نحو المادة الرياضية لصحيفة الرأي األردنية ، إعداد غازي عادل القصاص ؛ إشراف

ساري أحمد حمدان،1998

درجة ممارسة الكفايات اإلدارية ألعضاء االتحادات الرياضية ، إعداد نجوى مصطفى الترك ؛ إشراف ساري أحمد

حمدان، 2001

الكفايات الالزمة لخريجي التربية الرياضية ودرجة ممارستها من وجهة نظر العاملين في المجال الرياضي ، إعداد

جمانة عبد الغني خليل الدرهلي ؛ إشراف ساري حمدان،2001

تقويم برنامج التربية العملية في التربية الرياضية وسبل تطويره بجامعة السلطان قابوس ، إعداد ناصر بن ياسر

بن عبيد الرواحي ؛ إشراف ساري حمدان،2001

دراسة تحليلية  لالتصاالت بين العبي الكرة الطائرة أثناء المباريات وعالقتها بالنتائج ، إعداد ساهرة حنا بولص

مقدو؛ إشراف ساري حمدان،2001

اتجاهات معلمي التربية الرياضية وطلبة التعليم األساسي نحو التقدير الوصفي لعالمة مبحث التربية الرياضية

المدرسية ، إعداد سهاد علي عبد الكريم األفغاني ؛ إشراف ساري حمدان،2002

الحلول المقترحة للحد من المعوقات التي تواجه مدربي بعض األلعاب الفردية في األردن ، إعداد ناصر رشيد

محمود قنديل ؛ إشراف ساري أحمد حمدان،2002

أثر برنامج تدريبي محوسب في تعلم بعض مهارات الحركات األرضية في الجمباز الفني لدى طالب كليات التربية

الرياضية في األردن ، إعداد صالح سالم علي قواقزه ؛ إشراف ساري أحمد حمدان، صالح مجيد العزاوي،2004

أثر برنامج تدريبي باستخدام التدريس المصغر في تحسين كفايات الطلبة المعلمين لتعليم التربية الرياضية

للحاالت الخاصة ،  إعداد رائد سالم حامد الصرايرة ؛ إشراف ساري أحمد حمدان، حسين حسن أبو الرز،2004.

دراسة تحليلية للكفايات التعليمية واقتراح برنامج تعليمي لتنمية الكفايات األقل امتالكا لدى معلمي المرحلة

الثانوية في األردن ، إعداد إسماعيل سعود حنيان العون ؛ إشراف ساري حمدان، حارث عبود.،  2005.

إستراتيجية لتطوير لعبة الكرة الطائرة في األردن ، إعداد منال محمد طه ؛ إشراف ساري أحمد حمدان،2007.

تحليل واقع الصحافة الرياضية من وجهة نظر القيادات الرياضية في األردن ، إعداد محمد يوسف مطاوع ؛ إشراف

ساري حمدان،2007

إدارة األزمات في االتحادات الرياضية في األردن ، إعداد عاصم حسن معال المحارمة ؛ إشراف ساري

حمدان،2009.

واقع الرياضه الفلسطينيه من منظور تاريخي ودورها في تعزيز الهويه الوطنيه ، إعداد سبأ نجيب محمود جرار ؛

إشراف ساري حمدان غنيمة، محمد خير مامسر،2014.

واقع التخطيط االستراتيجي في كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية في ضوء معايير الجودة الشاملة ،

إعداد رشا عدنان صقر ؛ إشراف هاشم إبراهيم، ساري حمدان، 2014.

مدى تطبيق إدارة المعرفة في اتحادي السباحة وكرة السلة في األردن وعالقته باإلبداع الرياضي لدى المدربين من

وجهة نظر المدربين واإلداريين ، إعداد شهاب كمال حمد الخاليله ؛ إشراف ساري حمدان، محمد أبو الطيب،2014.

بناء مؤشرات لقياس أداء معلمي التربية الرياضية في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر المدراء

والمشرفين في محافظة العاصمة ، إعداد وسيم عبد الرحمن إسماعيل البدور ؛ ساري حمدان غنيمة،2014. 

درجة امتالك مدربي مراكز اللياقة البدنية والصحية من المهارات الناعمة من وجهة نظر مدرائهم في العاصمة

عّمان ، إعداد ثامر نوري حمود المناصير ؛ إشراف ساري حمدان،2015..

بناء مقياس لتقييم مؤشرات أداء االتحادات الرياضية الفلسطينية ، إعداد سامح عدنان قاسم أبو فرحة ؛ إشراف

ساري أحمد حمدان،2015.



الصغحة 6 من 14

المؤلفات

كتاب منهجي  (الرياضة والصحة 1996).

كتاب منهجي (اللياقة البدنية والصحة 2000).

دليل معلم التربية الرياضية للصفوف االربعة االوىل  1992.

دليل معلم التربية الرياضية من الصف الخامس وحتى السابع 1994 .

دليل معلم التربية الرياضية من الصف الثامن وحتى  العاشر 1994.

مناهج التربية الرياضية وخطوطه العريضة في مرحلة التعليم االساسي 1994 .

مناهج التربية الرياضية وخطوطه العريضة في مرحلة التعليم الثانوية (مادة حرة) 1995 .

االستراتيجية الوطنية للشباب في االردن 2004.

الثقافة الرياضية والبدنية ، إعداد األستاذ الدكتور كمال جميل الربضي، األستاذ الدكتور حازم نوري النهار، األستاذ

الدكتور وليد أحمد الرحاحلة، األستاذ الدكتور ساري أحمد حمدان، األستاذ الدكتور أحمد مصطفى بني عطا، 2018

تقييم واقع المنشآت الرياضيه والدعم المالي ألندية الدرجه األوىل لكره القدم في األردن ، إعداد محمد عبد هللا

ناصر أخو صحينة ؛ إشراف ساري أحمد حمدان غنيمة،،   2016.

التحليل البيئي الرباعي لإلتحاد الرياضي للحرس الوطني الكويتي من وجهة نظر منتسبيه ، إعداد محمد يوسف

المال ؛ إشراف ساري أحمد حمدان غنيمة،2016.

مستوى الرضا الوظيفي لدى مدربي مراكز اللياقة البدنية وعالقته ببعض المتغيرات ، إعداد أسيل زهير القصير ؛

إشراف ساري أحمد حمدان غنيمة، 2017..

تقويم المنشآت الرياضية في المدن الرياضيـة في األردن ، إعداد ساري أحمد حمدان ، مجلة البلقاء للبحوث

والدراسات ، 2020

واقع تطبيق الحوكمة ضمن معايير ضمان الجودة الشاملة لكليات علوم الرياضة في الجامعات األردنية ، إعداد

فاطمة معروف الخريسات وساري أحمد حمدان ، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات ، 2020

اإلشراف عىل رسائل الدكتوراة

العنوان: اثر استخدام اساليب تدريس عىل تعليم بعض المهارات االساسية في كرة اليد والسباحة

اسم الطالب: غازي الكيالني

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 2003

 

 

 
العنوان: اثر برنامج تدريبي محوسب في تعليم بعض مهارات الجمباز الفني في األردن

اسم الطالب: صالح القواقزة

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 2004

 

 

 
العنوان: اثر برنامج تدريبي بإستخدام التدريس المصغر في تحسين كفايات الطلبة ذو الحاالت الخاصة

اسم الطالب: رائد الصرايرة

طبيعة االشراف: رئيسي

السنة: 2004

 

 

 

https://albalqajournal.ammanu.edu.jo/AR/Author.aspx?id=153
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العنوان: دراسة تحليلية للكفايات التعليمية واقتراح برنامج تعليمي لتنمية الكفايات لدى المعلمين

اسم الطالب: اسماعيل العون

طبيعة االشراف: رئيسي

السنة: 2005

 

 

العنوان: استراتيجية لتطوير لعبة كرة الطائرة في االردن 

اسم الطالب: منال طه

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 2007

 

 

العنوان: واقع التخطيط االستراتيجي في كليات التربية الرياضية في الجامعات االردنية في ضوء معايير الجودة 

الشاملة

اسم الطالب: رشا عدنان صقر

السنة: 2012

 

 

العنوان: دور الرياضة االولمبية عىل الرياضة السياسية في فلسطين خالل الفترة 2008-2013 دراسة تحليلية 

اسم الطالب: سبأ نجيب محمود جرار

السنة: 2012

 

 

العنوان: دراسة تحليلية لقوانين وانظمة اللجنة االولمبية االردنية ومقارنتها بقوانين وانظمة اللجنة االولمبية الدولية 

اسم الطالب: سامرة عبدالرسول طاهر السعدون

السنة: 2015

 

 

 
العنوان: تسويق البطوالت الرياضية باستخدام المفهوم الحديث للتسويق "بطولة كأس العالم للسيدات تحت سن

ً 17" نموذجا

اسم الطالب: طارق عبدالقادر عايد الحمد

السنة: 2016

 

 

 
العنوان: دراسة تحليلية للواقع البيئي وبناء استراتيجية مقترحة لإلتحاد األردني للكرة الطائرة (2020-2017)

اسم الطالب: تاج الدين احمد محمد الوديان

السنة: 2016

 

 

 
العنوان: بناء أداة لتقييم العمليات اإلدارية لمراكز التايكواندو في األردن

اسم الطالب: عدنان إبراهيم احميدان الزواهرة

السنة: 2016
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العنوان: مدى تطبيق االتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمعايير االحتراف في االتحاد األسيوي 

اسم الطالب: بشير محمد عثمان الطلول

السنة: 2016

 

 

العنوان: بناء استراتيجية وطنية للرياضة الترويحية لمراكز الشابات في االردن 

اسم الطالب: غدير محمد احمد عميرة

السنة: 2017

 

 

 
العنوان: بناء استراتيجية للنهوض بالرياضة في اقليم الجنوب

اسم الطالب: وسيم عبد الرحمن اسماعيل البدور

السنة: 2017

 

 

 
العنوان: األمن الوظيفي وعالقته باألداء الوظيفي لدى مدربي دوري الوطنية موبايل في كرة القدم من وجهة نظر

المدربين واالداريين

اسم الطالب: معاذ محمد احمد غانم 

السنة: 2018

 

 

العنوان: واقع تطبيق الحوكمة ضمن معايير ضمان الجودة الشاملة لكليات التربية الرياضية وعلوم الرياضة في 

الجامعات االردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

اسم الطالب: فاطمة معروف حمدهللا الخريسات 

السنة: 2019

 

 

 
العنوان: تحليل واقع الموارد البشرية في دوائر النشاط الرياضي في الجامعات األردنية وعالقته بفاعلية األداء

اسم الطالب: نانسي قاسم التل 

السنة: 2019

 

 

العنوان: تقييم أداء االتحاد االردني لكرة اليد باستخدام التحليل البيئي (SWOT ) من وجهة نظر اركان اللعبة 

اسم الطالب: اسامة هاشم عبد الشكور 

السنة: 2020

 

 

العنوان: دور كليات التربية الرياضية في الجامعات  االردنية في تعزيز ثقافة ريادة األعمال لدى الطلبة المتوقع 

تخرجهم

اسم الطالب: ثامر حمود المناصير 

السنة: 2020
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العنوان: ميول طلبة مرحلة التعليم االساسي نحو البرامج الرياضية 

اسم الطالب: ماهر محفوظ 

طبيعة االشراف: رئيسي

السنة: 1991

 

 

 
العنوان: القلق عند معلمي ومعلمات التربية الرياضية لمرحلة التعليم االساسي

اسم الطالب: نايف الشاويش

طبيعة االشراف: مشترك

السنة: 1991

 

 

 
العنوان: معوقات االشراف التربوي في التربية الرياضية

اسم الطالب: منصور الحمدون

طبيعة االشراف: مشترك

السنة: 1992

 

 

 
العنوان: اثر برنامج تدريبي مقترح عىل بعض المتغيرات البدنية والوظيفية

اسم الطالب: صالح بطارسة

طبيعة االشراف: مشترك

السنة: 1992

 

 

 
العنوان: الصعوبات المهنية التي يواجهها معلمي ومعلمات التربية الرياضية لمرحلة التعليم االساسي

اسم الطالب: عبدالحليم الزعبي

طبيعة االشراف: مشترك

السنة: 1992

 

 

 
العنوان: بناء نموذج لتقويم التالميذ في التربية الرياضية

اسم الطالب: سليمان عبدهللا

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1992

 

 

 

العنوان: الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية الرياضية 

اسم الطالب: مها صويص  

طبيعة االشراف: رئيسي

السنة: 1991

 

 

 

العنوان: اثار التمثيل الحركي للنصوص اللغوية 

اسم الطالب: يحيى ابو حرب  

طبيعة االشراف: مشترك

السنة: 1990

 

 

 

اإلشراف عىل رسائل الماجستير
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العنوان: العالقة بين ممارسة النشاط الرياضي والتحصيل االكاديمي

اسم الطالب: نبيل الشيشاني

طبيعة االشراف: مشترك

السنة: 1993

 

 

 
العنوان: الكفايات التعليمية لمعلمي تخصص التربية الرياضية في كليات المجتمع االردني

اسم الطالب: محمد الناظر

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1993

 

 

 

العنوان: اثر التعليم المبرمج في كرة اليد

اسم الطالب: محمد شعبان

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1993

 

 

 

العنوان: نمط السلوك القيادي االكثر فعالية لمدربي بعض االلعاب الرياضية في االردن

اسم الطالب: فادي معايطه

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1993

 

 

 

العنوان: اتجاهات طلبة الجامعات االردنية نحو مجلة التلفزيون الرياضية

اسم الطالب: لطفي الزعبي

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1994

 

 

 
العنوان: دراسة تحليلية لتطوير الرياضة المدرسية في االردن

اسم الطالب: محمد عطية

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1994

 

 

 

العنوان: السمات الشخصية لالعبي المنتخبات الوطنية

اسم الطالب: محمد لحلوح

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1992
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العنوان: اتجاهات طلبة كلية المجتمع نحو الصحافة الرياضية في االردن

اسم الطالب: عثمان القريني

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1994

 

 

 
العنوان: المعوقات التي تواجه حكام االلعاب الجماعية والحلول المقترحة لها

اسم الطالب: عامر ابو خليفة

طبيعة االشراف: منفرد
السنة: 1994

 
 

 
العنوان: دراسة تحليلية لحاالت التصويب كرة اليد

اسم الطالب: ليما الجالد

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1994

 

 

العنوان: الكفايات االدائية لمعلمات التربية الرياضية في مرحلة التعليم االساسي في االردن 

اسم الطالب: نجاح مقدادي

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1995

 

 

 
العنوان: تقويم المنشات الرياضية في المملكة االردنية الهاشمية

اسم الطالب: رنا ابويوسف

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1995

 

 

 
العنوان: دراسة االبعاد المعرفية والحركية لمادة التربية الرياضية لدى الطالب الموهوبين والطالب العاديين

اسم الطالب: حسين نشوان

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1996

 

 

العنوان: اتجاهات طلبة الثانوية العامة نحو دراسة تخصص التربية الرياضية في الجامعات االردنية 

اسم الطالب: رائد العمري

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1996

 

 

 
العنوان: دراسة تحليلية إلتجاهات اولياء امور الطلبة نحو التربية الرياضية في التعليم االساسي

اسم الطالب: سمر السمهوري

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1997
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العنوان: قياس رأي االتحادات الرياضية نحو المادة الرياضية لصحيفة الرأي األردنية

اسم الطالب: غازي القصاص

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 1998

 

 

العنوان: تقويم برنامج التربية العملية وسب تطويره بجامعة السلطان قابوس  

اسم الطالب: ناصر الرواحي

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 2001

 

 

العنوان: الكفايات الالزمة لخريجي التربية الرياضية ودرجة ممارستها  

اسم الطالب: جمانة الدرهلي

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 2001

 

 

العنوان: الحلول المقترحة للحد من المعوقات التي تواجه مدربي بعض االلعاب 

اسم الطالب: ناصر قنديل

طبيعة االشراف: منفرد

السنة: 2002

 

 

 
العنوان: إدارة المعرفة وعالقتها باالبداع الرياضي لدى مدربي السباحة وكرة السلة في االردن من وجهة نظر المدربين

واالداريين

اسم الطالب: شهاب كمال حمد الخاليلة 

السنة: 2013

 

 

 
العنوان: بناء مؤشرات لقياس اداء معلمي التربية الرياضية في ضوء مؤشرات الجودة الشاملة من وجهة نظر

مدرائهم والمشرفين في محافظة عمان

اسم الطالب: وسيم عبدالرحمن اسماعيل البدور

السنة: 2013

 

 

 
العنوان: بناء مقياس لمؤشرات تقييم اداء االتحادات الرياضية الفلسطينية

اسم الطالب: سامح عدنان قاسم أبوفرحة 

السنة: 2014

 

 

العنوان: درجة امتالك مدربي مراكز اللياقة البدنية والصحية من المهارات الناعمة من وجهة نظر مدراءهم في 

العاصمة عمان

اسم الطالب: ثامر نوري حمود المناصير

السنة: 2014
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العنوان: مستوى الرضا الوظيفي لدى مدربي مراكز اللياقة البدنية وعالقته ببعض المتغيرات

اسم الطالب: أسيل زهير محمد القصير

السنة: 2015

 

 

 
العنوان: تقويم واقع المنشآت والدعم المالي لألندية في االتحاد االردني لكرة القدم من وجهة نظر االداريين

والفنيين

اسم الطالب: محمد عبدهللا ناصر أخو صحينة

السنة: 2015

 

 

العنوان: تحليل البيئة الرباعية لبناء خطة استراتيجية لتطوير معارف ومعلومات ضباط وضباط صف االختصاص 

للتربية الرياضية في االتحاد الرياضي العسكري للحرس الوطني الكويتي

اسم الطالب: محمد يوسف إبراهيم عمر المال

السنة: 2015

 

 

العنوان: بناء خطة إستراتيجية لإلتحاد األردني للريشة الطائرة ما بين عامي 2017 - 2024 

اسم الطالب: عمر محمد حسين بني هاني

السنة: 2016

 

 

العنوان: تقييم نظام االتحادات الرياضية الجديد الجديد لسنة 2016 من وجهة نظر أعضاء مجلس اإلدارة في 

االتحادات الرياضية

اسم الطالب: أميرة مروان محمد بني عيسى

السنة: 2016

 

 

العنوان: دور قناة البحرين الرياضية في تنمية الثقافة الرياضية لدى شباب مملكة البحرين 

اسم الطالب: عدنان عبدالعزيز علي خالد علي القرعان

السنة: 2017

 

 

العنوان: واقع التمكين االداري للمرأة في لجنة رياضة المرأة القطرية 

اسم الطالب: مروة بنت راشد بن حمدان المعمري

السنة: 2017

 

 

 
العنوان: تقييم البرنامج الرياضي لنادي أجيال السالم في الحد من العنف من وجهة نظر المعلمين في مدارس

وزارة التربية والتعليم في االردن

اسم الطالب: مي هشام حسين النسور

السنة: 2017

 

 

 



الصغحة 14 من 14

خبرات في اإلدارة الرياضية عىل المستوى الدولي

نائب رئيس بعثة االلعاب األولمبية / (برشلونة 1992).

رئيس بعثة االلعاب الرياضية العربية  / (بيروت 1997).

رئيس بعثة االلعاب األولمبية / (سيدني 2000).

رئيس بعثة االلعاب االسيوية للصاالت المغلقة  / (بانكوك 2005).

رئيس بعثة االلعاب العربية  / (القاهرة 2007).

رئيس بعثة االلعاب العربية  / (الدوحة 2011).

عضو في دارات سمير شما للمسنين /  2008-حتى االن.

عضو لجنة االستئناف  / االتحاد االردني لكرة القدم 2012.

رئيس اللجنة الفنية إلتحاد اللجان األولمبية العربية 2011.

رئيس لجنة التدريب واالساليب لإلتحاد االسيوي لكرة اليد 2008.

عضو لجنة التطوير والتنمية /  االتحاد الدولي لكرة اليد 2008.

رئيس بعثة االلعاب االسيوية في كوريا 2014.

التكريم والجوائز

وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية 1999.

وسام االتحاد العربي لكرة اليد 2007.

درع اتحاد اللجان األولمبية العربية 2011.

درع  في القيادة المتميزة بالتعليم العالي للجامعات الخاصة 2019.

العنوان: قياس فعالية ادارة وقت مدراء النشاط الرياضي من وجهة نظر المدربين في الجامعات االردنية

اسم الطالب: فرح منير عمر العبسي 

السنة: 2018

 

 

 
العنوان: درجة امتالك المدربين العاملين بمراكز التايكواندو في االردن للحصيلة المعرفية في اساسيات التدريب

الرياضي

اسم الطالب: صالح محمود حماد  

السنة: 2019

 

 

العنوان: تحليل واقع النشاط الرياضي الالصفي في مدارس قصبة السلط في محافظة البلقاء 

اسم الطالب: عنود صالح الهبارنة   

السنة: 2020

 

 

 


