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Academic certificate 
 

 

 

 University 
 الجامعة /

 

faculty/  الكلية  
 

Deprtment / 
 القسم 

Graduation year/ سنة  

 التخرج
 

الترتية  القادسية تكلىريىس

 الرياضية

 1997-1998 

الترتية  القادسية ماجستير

 الرياضية

 2002 

الترتية  تاتل دكتىراه

 الرياضية

 2006 

                                      أستار هساعذ     scientific titleاللقب العلوً/ 

 General التخصص العام          

specialization 

  Specific التخصص الذقٍق   تربٍت رٌاضٍت

specialization 

هبارزة  -تعلن حركً  

 ، انرُص،انكرج انطائرجوانعاب انقىيانرعهى انؽركٍ، انًثارزج، عهى انُفص، انثاَىيُكاَُك، رَاضح انًعاقٍُ)روٌ األؼرُاظاخ انخاصح( ث التخصص الوتتن بتا /   هجاال

 اإلداري الوتام

Adminished paper 

 ث

No: 

 الوتوت

  Actvity 

 هي تارٌخ 

 Feom Date 

 

 لغاٌت تارٌخ 

To Date 

 

  27/4/2006 رشرا  عهً وؼذج األَررَُداأل 1 
 2008 30/10/2006 يقرر فرع األنعاب انفردَح 2 
 2007 6/11/2006   أياَح يعهص انكهُح 3 
  12/11/2007 رئاضح نعُح انرعهُى انًطرًر 4 

صىرج 

 رشخصُح



  

 

البحوث العلوٍت 

 الوٌشورة 

Published paper 

 ث

No: 

 العٌواى 

Research title 

 اسن الوجلت 

journal 

 الوجلذ

Voiume 

 العذد

no 

 السٌت

year 

 

/الصفحة

   page 

 
أشر انرذرَة انًكصف وانًىزع عهً ذعهى األعذاد نههعىو ويرُىعاخ انهعىو فٍ  1 يُشىر

 259 2004 انطادش األول يعهح انقادضُح نعهىو انررتُح انثذَُح ضالغ انشُش تهعثح انًثارزج

 116 2006 انخايص انصاٍَ /تاتميعهح عهىو انررتُح انرَاضُح ب تعض انًهاراخ انهعىيُح فٍ نعثح انًثارزجأشر انرعهى انرعاوٍَ عهً أكرطا 2 يُشىر

عذد خاص نثؽىز انًؤذًر انعهًٍ انطادش 

 )يُشىر(نالخرصاصاخ االَطاَُح
عالقح انرىظّ انرَاضٍ تًطرىي األَعاز نذي انالعثٍُ انًعاقٍُ فٍ تعض فعانُاخ  3

 229 2008 انصاٍَ انصايٍ ادضُح نعهىو انررتُح انرَاضُحيعهح انق انعاب انقىي

تًطرىي األَعاز نذي العثٍ روٌ األؼرُاظاخ انخاصح  عالقح انًهاراخ انُفطُح 4 يُشىر

 25 2010 انصاٍَ انعارشر يعهح انقادضُح نعهىو انررتُح انرَاضُح فٍ تعض فعانُاخ انريٍ تانطاؼح وانًُذاٌ

عهً ذطىَر انرضا انؽركٍ فٍ تعض انؽركاخ انذفاعُح  أشر انرعهى انرعاوٍَ 5 يُشىر

 97 2010 انصانس انصانس يعهح عهىو انررتُح انرَاضُح/ظايعح تاتم وانهعىيُح تطالغ انشُش نطهثح كهُح انررتُح انرَاضُح

انًؤذًر انعهًٍ انصاٍَ فٍ عذد خاص نثؽىز 

 ُشىر(ي) انثاَىيُكاَُك
اوٍَ فٍ تعض انًرغُراخ انكًُُاذُكُح نؽركح أشر يُهط ذعهًٍُ تأضهىب انرعهى انرع 6

/ انعسء األول ٌ عشرانؽاد يعهح انقادضُح نعهىو انررتُح انرَاضُح انطعٍ تطالغ انشُش

 انصاٍَ
2011 619 

أشر تعض أضانُة انرعهى عهً ذطىَر ذركُس األَرثاِ نؽركح انطعٍ تطالغ انشُش  7 يقثىل نهُشر

فٍ  53   يعهح واضظ نهعهىو االَطاَُح ظايعح انقادضُح–كهُح انررتُح انرَاضُح  -ًرؼهح انصانصحنطانثاخ ان

23/11/2011 
 

أشر انطرَقح انعسئُح تانرطهطم انخهفٍ فٍ ذعهى تعض ؼركاخ انرد انًركة  8 يقثىل نهُشر

/د فٍ 48   انثذَُحيعهح يُطاٌ نعهىو انررتُح  وانًضاد تطالغ انشُش نطانثاخ كهُح انررتُح انرَاضُح

29/1/2012 
 

اشر ؼقُثح ذعهًُُح يقررؼح عهً اكرطاب تعض انؽركاخ انذفاعُح وانهعىيُح  9 يقثىل نهُشر

فٍ 137   نعهىو انررتُح انرَاضُح يعهح انقادضُح تطالغ انشُش نطانثاخ كهُح انررتُح انرَاضُح

19/8/2013 
 

انًطار انؽركٍ نثعض انؽركاخ انهعىيُح  اشر انرعهى تاالًَىرض انريسٌ عهً 11 يقثىل نهُشر

فٍ  138   يعهح انقادضُح نعهىو انررتُح انرَاضُح تطالغ انشُش نطانثاخ كهُح انررتُح انرَاضُح

19/8/2013 
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 year السٌت / publisher دار ًشر / Book titie العٌواى/   ث/لكتب العلوٍت ا



 

  :Books No الوؤلف /

 1    

البحوث الولقاة 

 فً الوؤتوراث 

Participation in 

conferences 

 ث

No: 

 عٌواى البحج

Paper title  

 عٌواى الوؤتور 

Conference title 

 الجتت الوٌظوت  للوؤتور 

Qrganized By 

 السٌت 

             year 

عالقح انرىظّ انرَاضٍ تًطرىي األَعاز نذي انالعثٍُ انًعاقٍُ فٍ تعض فعانُاخ  1 

 انعاب انقىي
انًؤذًر انعهًٍ انطادش نألخرصاصاخ األَطاَُح/ظايعح 

 2008 ظايعح انقادضُح انقادضُح

ظاخ انخاصح عالقح انًهاراخ انُفطُح تًطرىي األَعاز نذي العثٍ روٌ األؼرُا 2 

 2009 ظايعح انًصًُ انًؤذًر انعهًٍ انصاٍَ فٍ تعض فعانُاخ انريٍ تانطاؼح وانًُذاٌ
أشر يُهط ذعهًٍُ تأضهىب انرعهى انرعاوٍَ فٍ تعض انًرغُراخ انكًُُاذُكُح نؽركح  3 

 انًؤذًر انعهًٍ انصاٍَ نهثاَىيُكاَُك انطعٍ تطالغ انشُش
 2010 ُحكهُح انررتُح انرَاض/انقادضُح ظايعح

 4     

 5     

 6     
االشراف على 

 الذراساث العلٍا

Supervised  on 

postgraduate studies 

 ث

No: 

 عٌواى الرسالت او االطروحت 

Thesis title  

 اسن الطالب 

Student name  

 الجاهعت 

University 

 السٌت 

year 

ٍُ وانصعىتاخ انرٍ ذىاظّ انطهثح فٍ درش دراضح ذؽهُهُح نهًشكالخ انًهُُح نهرذرَط 1 طانة ياظطرُر

 انًثارزج ألقطاو وكهُاخ انررتُح انرَاضُح تانعايعاخ انعراقُح
 2012 -2011 انقادضُح ؼُذر يؽًذ يصهػ

  2013-2012 انقادضُح عهٍ ؼًُذ فرض اشر يُهط ذعهًٍُ تأضرخذاو وضائم يطاعذج فٍ اداء تعض انًهاراخ االضاضُح تانرُص 2 طانة ياظطرُر

الجوائس العلوٍت 

والشتاداث  

 AWARDS / التقذٌرٌت

 ث

No: 

 اسن الجائسة او الشتادة 

Award Title  

 الجتت الواًحت 

organizer 

 السٌت

  year 

 2009 .كهُح انررتُح انرَاضُح/ظايعح انقادضُح رشهادج ذقذَرَح 1 
 2009 ظايعح انًصًُ رشهادج ذقذَرَح 2 
 2010 .انرَاضُح/ظايعح انقادضُح كهُح انررتُح رشهادج ذقذَرَح 3 
 2013 ./قطى انعهىو انُظرَحكهُح انررتُح انرَاضُح/ظايعح انقادضُح رشهادج ذقذَرَح 4 



 

 5    
 6    
 7    


