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 الطريَ الراتًُ
 

                                                                                                                                                                     بًاٌات غخصًُ
 الػًباٌٌ عمٌ : أضعد وصباحاالضي

                                                                                           .7967/  3/  66 طسابمظ :وىالًد
 .: لًيباجلٍطًُ

 .و عمىً السياضُ دنتىزاه الفمطفُ يف الرتبًُ البدًٌُ :املؤِن العمىٌ
 دنتىز.أضتاذ  :الدزجُ اآلنادميًُ

 .وتصود :احلالُ اإلجتىاعًُ
 .أبٍاء 4:عدد األبٍاء

 العٍىاُ: عني شازَ/ طسابمظ لًبًا.
 88678966866986  88678973689835:تمفىُ
 asadshe@yahoo.com: إميًن

__________________________________ 

 .اجملاالت العمىًُ

 .7998طسابمظجاوعُ  و عمىً السياضُ رتبًُ البدًٌُبهالىزيىع تسبًُ بدًٌُ وَ نمًُ ال -7
 .7996 طسابمظجاوعُ  عمىً السياضُ وعًد بهمًُ الرتبًُ البدًٌُ -6

 6888 ببمػازيا – صىفًا السياضُ أنادميًُوَ و عمىً السياضُ دنتىزاه عمىً الرتبًُ البدًٌُ  -3

 .6886-6887وَ  و عمىً السياضُ قطي األلعاب نمًُ الرتبًُ البدًٌُ زئًظ -4

 .6886وَ و عمىً السياضُ قطي التدزيب نمًُ الرتبًُ البدًٌُ  زئًظ -5

 6888 – 7999زئًظ احتاد الطمبُ االفازقُ الدازضني ببمػازيا  -6

    بمػازيا . ُ العسبالطمب ٌائب زئًظ احتاد -7

-6876-6878 -7999-7998-7997يف املؤمتس الدولٌ لمسياضُ جاوعُ نىوتين الًىٌاُ ضٍىات  املػازنُ -8
6873-6874. 

 .7999-7998 نادميًُ السياضُ ببمػازيا صىفًا يف املؤمتس الدولٌ لمسياضُ بأ املػازنُ -9
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ظاوعُ  نمًُ الرتبًُ البدًٌُ وعمىً السياضٌُػس اعاث عمىًُ يف اجملمُ العمىًُ اليت تصدز عَ  -78
 .طسابمظ

 .6883ر وٍ طسابمظجاوعُ و عمىً السياضُ أضتاذ بالدزاضات العمًا بهمًُ الرتبًُ البدًٌُ  -77

 واجطتري.زضائن مثاًٌُ عدد لعضى جلٍُ وٍاقػُ  -76

 .السياضُعمىً  اإلغساف عمِ عػسوُ  زضالُ واجطتري يف عمىً الرتبًُ البدًٌُ و -73

 عضى اهلًئُ اإلضتػازيُ باجملمُ العمىًُ لهمًُ الرتبًُ البدًٌُ و عمىً السياضُ.  -74

 زئًظ حتسيس اجملمُ العمىًُ لهمًُ الرتبًُ البدًٌُ و عمىً السياضُ.  -75
 .و املػازنات اخلازجًُ جملاالت العىمًُا
 ٍادٍ الرتضاٌُ.لمه ضىَ الفسيل األوالعب الهسَ الطائسَ  -7
 لمهسَ الطائسَ فئُ الهباز.المًيب األوه ٍتخب املالعب  -6
 .7987بطىلُ العامل بًىغطالفًا لمهسَ الطائسَ يف ب لًبًا العب وٍتخاملػازنُ ن -3

 .7998اىل7987يف الفرتَ وَ زئًظ إحتاد الطمبُ بالهمًُ  -4

 .6888اىل 7996فسع بمػازيا يف الفرتَ وَ زئًظ إحتاد الطمبُ  -5

 .6887املػازنُ يف املّسجاُ العاملٌ اخلاوظ عػس لمػباب  -6

 .6886املػازنُ يف وّسجاُ غباب و طالب املػسب العسبٌ بتىٌظ  -7

 .6878ُ نسئًظ وفد يف الدوزَ العسبًُ الطادضُ لهسَ الكدً يف وصس املػازن -8

 . 6878ىل لمحاوعات العسبًُ ظاوعُ الريوىك باألزدُ ويف البطىلُ األ نسئًظ وفد املػازنُ -9

 .6889املػازنُ يف وؤمتس اإلبداع السياضٌ باألزدُ  -78

 .6878األزدُ بهمًات و عىداء ال املػازنُ يف وؤمتس اإلبداع السياضٌ -77

املػازنُ باملؤمتس اإلقمًىٌ السابع لمىحمظ الدولٌ لمصرُ و الرتبًُ البدًٌُ و الرتويح و السياضُ و  -76
 .6878التعبري احلسنٌ ملٍطكُ الػسم األوضط 

 6889زئًظ وّسجاُ األغًٍُ الثاٌٌ لمحاوعات ظاوعُ طسابمظ  -73

 .6878زئًظ وّسجاُ األغًٍُ الطٍىٍ مبديٍُ ضىضُ بتىٌظ -74

 .6878 الًىً العاملٌ لحإذصاء بطسابمظ املػازنُ يف -75

الدوزَ الثاوٍُ مبّسجاُ الػعس الػعيب لطمبُ اجلاوعات طمبُ جاوعُ طسابمظ املػازك يف زئًظ وفد  -76
 . 6889المًبًُ بطست 

 زئًظ وفد طمبُ جاوعُ طسابمظ املػازك يف وّسجاُ الػعس لطمبُ اجلاوعات المًبًُ باجلبن الػسبٌ -77
6878. 

 .6878اوعُ طسابمظ املػازك يف البطىلُ الثاوٍُ لمخىاضًات ظاوعُ وصساتُ زئًظ وفد طمبُ ج -78

 .6878زئًظ وفد طمبُ جاوعُ طسابمظ املػازك البطىلُ الثاًٌُ لمهسَ الطائسَ ظاوعُ الصاويُ  -79
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زئًظ وفد طمبُ جاوعُ طسابمظ املػازك يف البطىلُ األوىل لمعبُ الػطسٌخ ظاوعُ العسب الطبًُ  -68
6878. 

 ٍُ الىطًٍُ لمعىن التطىعٌ الػبابٌ.عضى المح -67

 .6878-6888طسابمظ وديس أدازَ الٍػاط ظاوعُ  -66

 .6878-6889ًُ و عمىً السياضُ ظاوعُ طسابمظ عىًد نمًُ الرتيبُ البدٌ -63

زئًظ جلٍُ العالقات العاوُ و عضى المحٍُ الترضرييُ لمىؤمتس األوه لهمًُ الرتبًُ البدًٌُ و عمىً  -64
 .6873السياضُ 

 .6875املػازنُ يف دوزَ تدزيبًُ يف دلاه تطىيُ الٍصاعات و ذفظ الطالً يف أفسيكًا بالكاِسَ  -65

 .6877زئًظ المحٍُ الترضرييُ لمىؤمتس العمىٌ الثاٌٌ لهمًُ الرتبًُ البدًٌُ و عمىً السياضُ  -66

 .  6877باهلًئُ العاوُ لمػباب و السياضُ  يَطتػازوديس وهتب امل -67

 ًِئُ التدزيظ بهمًات الرتبًُ البدًٌُ و عمىً السياضُ  المًبًُ .عضى جلٍُ تسقًُ أعضاء  -68

 . 7994عضى المحٍُ العمًا لمعسوض السياضًُ و المىذات اخلمفًُ  -69

بني نمًُ الرتبًُ البدًٌُ جاوعُ و االنادميًُ الىطًٍُ لمسياضُ صىفًا بمػازيا وٍطل اتفاقًُ التعاوُ  -38
7999 

الرتبًُ البدًٌُ جاوعُ  طسابمظ و قطي السياضُ جاوعُ بىزت مسًث وٍطل اتفاقًُ التعاوُ بني نمًُ    -37
 6884بسيطاًٌا 

وٍطل اتفاقًُ التعاوُ بني نمًُ الرتبًُ البدًٌُ جاواوعُ طسابمظ و وعّد السياضُ بكصس الطعًد  -36
  6885تىٌظ 

   6878وٍطل اتفاقًُ التعاوُ بني جاوعُ طسابمظ و المحٍُ االوملبًُ المًبًُ   -33

 الغساف عمِ اٌتخابات احتاد طمبُ لًبًا بسيطاًٌا .عضى جلٍُ ا -34

 . 6878املديس العاً لمػؤوُ االدازيُ و املالًُ بًّئُ الػباب و السياضُ  -35

 . 6878عضى جلٍُ اجلىدَ و التكًًي  باهلًئُ العاوُ الػباب و الس ياضُ  -36

 عضى فىد نػاف ضىم اجلىعُ طسابمظ -37

 ًُ ذضىز عدَ خمًىات نػفًُ وطًٍُ و عسبًُ و دول -38

وٍطل اتفاقًُ التعاوُ بني نمًُ الرتبًُ البدًٌُ جاوعُ  طسابمظ و نمًُ السياضُ جاوعُ ناممتىٌٌ     -39
 . 6873الًىٌاُ 

زئًظ وفىد  نمًُ الرتبًُ البدًٌُ جاوعُ  طسابمظ حلضىز الدوزَ التدزيبًُ بهمًُ السياضُ جاوعُ    -48
 . 6873ناممتىٌٌ  الًىٌاُ 

 


