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 املؤهالت العلمية :- 
 م 5691 طرابمستربية بدنية قسم التربية البد نية كمية التربية جامعة  بكالوريوس. 
 5669 ،كمية التربية الرياضية لمبنين جامعة اإلسكندرية تربية بدنية ماجستير   

 511الـى مرحمة البدء واالنطالق فى سباق ) تأثير استخدام المستويات المائمة عم عنوان الرسالة
 (ليبيام عدو لناشئ 

Effect of using tilted levels on the start stage in 100m 

 sprint of the juniors in Libya 

 الفمسفة فى التربية الرياضية، كمية التربية الرياضية لمبنين جامعة           دكتوراه
 .5111اإلسكندرية 
  (ي الميبي فى مسابقة الوثب الطويل) تقويم أداء متسابقي منتخب الوطن عنوان الرسالة

Assessment of the performance of the Libyan national team 

 competitors for long jump event 
 (تدريب العاب القوى) وعموم الرياضة التربية البدنية:  التخصص العام

  التقويم والتحميل الحركي : التخصص الدقيق
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 واإلداري التسلسل العلمي :- 
  5691- 5691الشيادة الثانوية 

  5691البكالوريوس 

 5665 – 5696مس بمعيد التربية البدنية لمبنات طراب مدرس. 
  5665معيد  

 5115-5669والرياضة  رئيس قسم الميدان والمضمار بكمية عموم التربية البدنية. 
  5661مساعد محاضر  

  5111محاضر  

  5119أستاذ مساعد  

  5155 - 5119رئيس قسم الدراسة واالمتحانات بكمية عموم التربية البدنية والرياضة. 

 5119طرابمس" ة عموم التربية البدنية والرياضة ،جامعة مدير تحرير المجمة العممية بكمي-
5155 

  5155أستاذ مشارك  

  مدير مكتب الدراسات العميا والتدريب بكمية التربية البدنية وعموم الرياضة بجامعة طرابمس
5151 -5151 

  5159أستاذ 

  5159- 5151ابتدًا من العام الجامعي عميد كمية التربية البدنية وعموم الرياضة 
 

 مهام :- 
  وتقييم مادة الميدان والمضمار لمسنوات الدراسية األربعة بالكمية باإلضافة رئيس لجنة إعداد

 .5115-5669لمادة التخصص بالقسم فى الفترة 
  رئيس لجنة إعداد وتقييم مواد مرحمة الماجستير لمسنتين االولى والثانية خالل العام الدراسي

5666/5111 . 
 تحت رعاية  5116 لثالث لمرياضة لمجميععضو بالمجنة التحضيرية لممؤتمر العممي العربي ا

 المجنة االولمبية الميبية.
 5151-5116عضو بمجنة التخطيط والتطوير بالمجنة االولمبية الميبية 
  5155 - 5116نائب رئيس لجنة التخطيط والتطوير باالتحاد العربي أللعاب القوى 
 حتى ىذا التاريخ 5111 عضو بمجنة المدربين التابعة لالتحاد الدولي أللعاب القوى 
 حتى  5111محاضر دولي تابع المركز اإلقميمي بالقاىرة التابع لالتحاد الدولي أللعاب القوى

 ىذا التاريخ
  5151رئيس المجنة التحضيرية لممؤتمر العممي األول لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة 



 
  

 

  مالعب رياضية لكمية  طويرلصيانة وترئيس المجنة الفنية القائمة بتقييم العروض الرياضية
 5151 التربية البدنية وعموم الرياضة

 5151مستشار فني رياضي تابع المجنة االستشارية اليندسية جامعة طرابمس  
  المزمع إقامتو  لممؤتمر العممي الثاني لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة العميارئيس المجنة

 .5151أكتوبر 

  5151لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة بجامعة طرابمس مند رئيس تحرير المجمة العممية 
  5151رئيس المجنة التحضيرية الحتفالية الذكر الستين لجامعة طرابمس 

 الدور االول رئيس المجنة المركزية بجامعة طرابمس المشرفة عمى امتحانات الشيادة الثانوية 
 .5156-5159لمعام الدراسي 

 امعة طرابمس القاطع )ب( المشرفة عمى امتحانات الشيادة الثانوية رئيس المجنة المركزية بج
 5156- 5159لمعام الدراسي الدور الثاني 

  خطة البرامج الرياضية بالييئة العامة لمشباب والرياضةرئيس لجنة اعداد 

  الممعب الجانبي رئيس المجنة الفنية لمتابعة تطوير وصيانة ممعب مدينة طرابمس الدولي و
ممعب الجانبي ببنغازي والمدينة الرياضية بسبيا التابعين لمييئة العامة لمشباب والبطرابمس 
 والرياضة.

  عضو لجنة اعادة تشكيل المجان الفنية والتسيرية والتأسسية الرياضية التابعين لمجنة االولمبية
 الميبية.

  الرياضة التابعة عضو لجنة اعداد معايير المشاركات الخارجية لالتحادات والمنتخبات الوطنية
 لمجنة االولمبية الميبية.

  رئيس المجنة العميا لممؤتمر العممي الثالث لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة المزمع إقامتو
 .5151أكتوبر 

 

 واملناقشات العلمية : األكادميي اإلشراف- 
 بكمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة طرابمس  ماجستير( رسالة 59) عدد مشرف عمى 
 ( اطروحة الدكتوراه بكمية التربية الرياضية لمبنين جامعة االسكندرية مصر5مشرف عمى عدد ) 
 ( 51مناقش داخمي عمى عدد) ربية البدنية وعموم الرياضة جامعة طرابمسرسالة ماجستير بكمية الت 
 ( 1مناقش خارجي عمى عدد )ماجستير بكمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة الزاوية  رسائل 



 
  

 

 

 علمية إصدارات :- 
دارة مسابقات الميدان والمضمار ، الطبعة االولى ، دار الكتب الوطنية  كتاب بعنوان-5 ) تنظيم وا 

 international House  )5115بنغازي ، منشورات 
السباعي سيدات ، الطبعة االولى  –) ميكانيكية المسابقات المركبة العشاري رجال  كتاب بعنوان-5

 international House  )5115، دار الكتب الوطنية بنغازي ، منشورات 
الجودة" –قاء انت–إمكانيات –تنظيم –كتاب تنظيم المسابقات فى العاب القوى "الفمسفة والعولمة -1

 5151جامعة طرابمس ومنشورات مطبوعات
الطريقة" -األسموب-االنتباه-اإلدراك–كتاب تقويم األداء الرياضي والتحميل الحركي " اإلحساس -1

 تحت التجييز والطباعةفى المجال الرياضي 
 

  منشىرةحبىث علمية  :- 
" االنتقاء في مجال العاب القوى " بالندوة العممية التحاد العام الميبي أللعاب القوى بحث بعنوان-

 بطرابمس  5666سنة 
المعاقين " بالندوة العممية التحاد المعاقين سنة " دور مسابقات العاب القوى لرياضة  بحث بعنوان-

 ةبمصرات 5666
 طرابمسبكمية التربية البدنية جامعة " دراسة تقويمية لطرق التدريس المستخدمة  بحث بعنوان-

  5666جامعة سبيا سنة  –بالمؤتمر العممي األول بكمية التربية البدنية بغات 
 ميبياب" تحديد اختبارات ومعايير كمؤشر لقبول الطمبة فى كميات التربية البدنية  بحث بعنوان-

  5115ابريل  األولالعدد جامعة طرابمس بالمجمة العممية كمية التربية البدنية 
"  جامعة طرابمس لطالب " بعض مكونات المياقة البدنية ومظاىر الصحة النفسية  بحت بعنوان-

   5119الزاوية  البدنية جامعةلعموم الرياضة / بكمية التربية  الثالثبالمؤتمر 
كمحدد وراثي النتقاء العبي كرة اليد وعدائي العاب  ACEI/D الجيني" التعدد  بحت بعنوان -

 5119الزاوية  البدنية. جامعة/بكمية التربية لعموم الرياضة  ثالقوى " بالمؤتمر الثال
بالمؤتمر  تحميمية لبعض المؤشرات الكينماتيكية ألداء متسابقي الوثب الطويل" دراسة  بحث بعنوان-

 5119الزاوية  البدنية. جامعةلعموم الرياضة /بكمية التربية  ثالثال
 .جامعة طرابمسالبدنية. اتجاىات االبحات والرسائل العممية بكمية التربية " تقويم  بحث بعنوان-

جامعة البدنية، كمية التربية  واالجتماعية،العممية مجمة تخصصية ثقافية لمعموم الرياضية المجمة 
 .ف5119ليبيا  طرابمس

ن مرحمة التعميم " وضع مستويات معيارية فى المياقة البدنية لتمميذات الشق الثاني م بحث بعنوان-
كمية التربية  واالجتماعية،المجمة العممية مجمة تخصصية ثقافية لمعموم الرياضية  .ميبياب األساسي
 5119ليبيا  ."جامعة طرابمس  البدنية،



 
  

 

 الطويل.مسابقة الوثب  في" التحميل البيوميكانيكي ألداء متسابقي المنتخب الميبي  بحث بعنوان-
كمية التربية  العربي،الوطن  فيمعية كميات وأقسام ومعاىد التربية الرياضية المؤتمر العممي األول لج

 5111األردن  عمان. األردنية.الجامعة  الرياضية،
" دراسة االنفعاالت والضغوط المينية وعدم الرضا لمدرسي التربية البدنية بمرحمة  بحث بعنوان-

ية كميات وأقسام ومعاىد التربية الرياضية فى المؤتمر العممي األول لجمع بطرابمس،التعميم األساسي 
 5111األردن . عمان. األردنية.الجامعة  الرياضية،كمية التربية  العربي،الوطن 

بعض المتغيرات الكينماتيكية واالنترومترية والبدنية ألداء متسابقي المنتخب  عالقة-: بعنوانبحث -
مى ىامش الدورة الرياضية العربية الحادية عشر العممي ع الطويل. المؤتمرمسابقة الوثب  فيالميبي 
 5111مصر

فى رفع المستويات المعرفية لدى  اإلعالمالرياضية كسموك ودور  الممارسة-: بعنوانبحث -
 ليبياالعممي العربي الثالث لمرياضة لمجميع طرابمس  بطرابمس. المؤتمرالممارسين بالساحات الشعبية 

5119 
المؤتمر العممي  الرياضية.بعض وسائل التكنولوجيا فى الممارسة  استخدام أثر-: بعنوانبحث -

 5119 ليبياالعربي الثالث لمرياضة لمجميع طرابمس 
 وأثرهلمرضى السكر وضغط الدم  )صحي(البدني المقنن كعامل وقائي  المجيود-: بعنوانبحث -

جامعة الزاوية  ، البدنية كمية التربية، المؤتمر العممي عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية
5116  

والبدنية بالمجيود البدني وأثره عمى بعض المتغيرات الكيمائية  الوقائية الصحية-: بعنوانبحث -
  9002المؤتمر العممي الرياضي السادس الرياضة والتنمية، األردن  ،بميبياالسكر  لمرضى

ة بالصحة لدى تالميذ مرحمة التعميم دراسة مقارنة لبعض القدرات البدنية المرتبط-بعنوان: بحث -
األساسي والمتوسط بمنطقة "البطنان بميبيا واإلسكندرية بمصر" المجمة العممية لكمية التربية البدنية 

 جامعة طرابمس. 9022وعموم الرياضة العدد الخامس عشر يونيو
ة وعموم الرياضة مشكالت المجال التعميمي التى تواجو طالب كمية التربية البدني-بعنوان: بحث -

 9022المؤتمر العممي األول لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة طرابمس  طرابمس،جامعة 
العالمات المميزة لبصمات أصابع اليدين كمؤشر لالنتقاء التخصصي لمتسابقي -بعنوان: بحث -

ر العممي األول لكمية التربية المؤتم العاب القوى والعبي كرة القدم الخماسية والعبي الجودو فى ليبيا،
 .9022البدنية وعموم الرياضة جامعة طرابمس 

 الطويل،المؤشرات التمييزية لمتسابقي المنتخب الوطني الميبي فى مسابقة الوثب -بعنوان: بحث -
 .9022الدولي باليونان  92المؤتمر العممي الـ



 
  

 

   9022()مراجعة منيجية ن النخبةباألداء البدني لرياضيي ACE I/Dارتباط جين -بعنوان: بحث -
 .9022المؤتمر الدولي لعموم الرياضة والصحة اإلسكندرية 

  .جامعة طرابمس–المؤتمر العممي الثاني لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة  9022 بحث-
 : نشاطات اخري- 

  5691-5616العب سابق فى كرة القدم بنادي االتحاد من الموسم الرياضي. 
 5661- 5699فى العاب القوى فى سباقات السرعة  ليبيابمنتخب بق العب سا. 
  ث الكتروني باليونان 51.16.م عدو بزمن 511الـ الرقم القياسي الميبي فى سباق مسجل

 .5665اثيناء فى بطولة البحر المتوسط 
  فى بطولة  ث" بطرابمس51.51عدو بزمن "  م511الـ الرقم القياسي الميبي فى سباق مسجل

 5665 لمميدان والمضمار ياليب
  66/ 69 نادي االتحاد الموسم الرياضيبمعد بدني لمفريق األول. 
  5111ثم من  5115-5666 سباقات السرعة والتتابعات أللعاب القوى ليبيامدرب منتخب 

– 5119. 
  5155-5111 ميبياالمدير الفني لممنتخبات الوطنية أللعاب القوى بمدير التنمية والتدريب و 
 عمى شيادة تدريب المستوى الرابع الدولية لمعدو والحواجز التابع لالتحاد الدولي  حاصل

 أللعاب القوى.

 
 

 
 

 يعتمــد


