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الجنسية :بحريني
تاريخ الميالد1970/12/21 :

الشهادات:
12 – 09

درجة الدكتوراه في الفلسفة ،التدريب الرياضي – جامعة روسيا االتحادية للتربية البدنية
والرياضة والسياحة – روسيا

99 -96

درجة الماجستير في التربية الرياضية من جامعة حلوان ،جمهورية مصر العربية
عنوان االطروحة :تقويم االجراءات الوقائية من الضغوط الحرارية لالعبي كرة القدم بدولة
البحرين خالل الموسم الرياضي

92 – 89

درجة البكالوريوس في التربية الرياضية ،جامعة البحرين

الخبرات في العمل االكاديمي:
 – 96الى االن

استاذ مساعد بقسم التربية الرياضية – كلية التربية الرياضية – جامعة البحرين
المقرارت التدريسية (العملية) :كرة اليد ،العاب القوى ،تدريبات االثقال ،كرة الطائرة
المقرارت التدريسية (النظرية) :التربية الرياضية لمرحلة ما قبل المدرسة ،الميكانيكا الحيوية،
االختبارات والمقاييس ،التدريب الرياضي

05 – 02

مدرس بمدرسة الشيخ عبدهللا بن عيسى الثانوية ـ وزارة التربية والتعليم – دولة البحرين

خبرات عمل أخرى:
 – 17الى االن

مدير مكتب ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي بكلية التربية الرياضية

12 – 10

مدير مجلة العلوم النفسية والتربوية – كلية التربية الرياضية – جامعة البحرين

02 – 01

رئيس شعبة االنشطة الرياضية – عمادة شئون الطلبة – جامعة البحرين

01 – 00

مشرف على جمعية التربية الطالبية – كلية التربية – جامعة البحرين

02 – 97

مشرف اكاديمي على طلبة برنامج البكالوريس – قسم التربية الرياضية – كلية التربية
جامعة البحرين

93 – 84

العب كرة يد بنادي الوحدة ( النجمة ) الرياضي – مملكة البحرين

91 - 90

مدرب بنادي الصحي – منتجع البندر – مملكة البحرين

المشاركات المؤتمرات والدورات االكاديمية:
2011

مؤتمر الرياضة والبيئة – المشاركة بورقة علمية – البحرين

2016

مؤتمر أهمية البحث العلمي في مجال الرياضة – البحرين

2015

مؤتمر الرياضة والصحة – المجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والترويح والرياضة
والتعبير الحركي لمنطقة الشرق األوسط – البحرين

2018

المنتدئ العلمي الرياضي – خريطة الطريق نحو مونديال " 2022التحدي الكبير للكرة
القدم البحرينية" – المشاركة بورقة علمية واعداد المنتدئ  -البحرين

1995

مؤتمر الرياضة وتحديات االلفية الجديدة – كلية التربية الرياضية  -جامعة حلوان –
جمهورية مصر العربية

1999

ندوة الكتاب الجامعي :حاضرا ومستقبال – كلية التربية – جامعة البحرين

2001

ندوة االدارة الرياضية وااللفية الجديدة – قسم التربية الرياضية – جامعة البحرين

1992

دورة تكنولوجيا التقويم وتطوير اللياقة البدنية – قسم التربية الرياضية – جامعة البحرين

1998

دورة في التغطية التلفزيونية لمباريات كرة القدم – اللجنة المشرفة على تنظيم كأس
الخليج – مملكة البحرين

1993

دورة في مقدمة علوم التدريب الرياضي – المؤسسة العامة للشباب والرياضة –

مملكة البحرين

النشر:
 -1دراسة  -دورة وعادات النوم اليومية لالعبي المنتخبين األولمبين البحريني
والتونسي لكرة القدم  -دراسة مقارنة2008 ،
 -2دراسة  -الواقع المالي لالندية واالتحادات الرياضية البحرينية  -انشاء بنك خاص
بالرياضة كمقترح2018 ،
 -3دراسة  -دمج االندية الرياضية بمملكة البحرين – البحرين 2001
 -4دراسة  -مقارنة تركيز االنتباه بين البيئة المعتدلة ( 21درجة مئوية) والبيئة الحارة
( 35درجة مئوية) بعد الجري بشدة متوسطة -مجلة العلوم الرياضية  -كلية التربية
الرياضية للبنات – الجزيرة2017 ،
 -5دراسة  -بناء استبانة للتعرف عن أسباب عزوف الجماهير لمباريات الدوري
البحريني لكرة القدم ( -دراسة عاملية)  -مجلة العلوم التربوية والنفسية – جامعة
البحرين2014 ،
 -6دراسة -تصميم اختبار لقياس الرشاقة المرتبطة برد الفعل Design of -
 - Reactive Agility Testفي طور النشر
 -7كتاب – علم النفس الرياضي "مواقف رياضية" 2016
 -8برنامج تعليم خطوات المهارات الهجومية للعبة كرة اليد (سوفت وير) – 2000
 -9ابتكار لعبة كرة القدم للجميع (مشابه للعبة البيبي فوت) 2002 -

االهتمامات:
 -1التدريب الرياضي – كرة القدم
 -2تدريبات الخاصة بالقدرات االدراكية (الوعي المكاني والزمني)
 -3ابتكار العاب رياضية مختلفة

التكريم:
 -1تكريم من الحكومة البحرينية في عيد العلم على حصولي درجة الماجستير
 -2تكريم من اللجنة االولمبية عن المشاركات الخارجية
 -3تكريم من قبل ادارة جامعة البحرين على مشاركات في فعاليات كلية التربية
والجامعة
 -4تكريم من قبل اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة كاس الخليج  98على ترأس لجنة
االحصاء خالل الدورة

