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 ذاتيةسيرة 
 

 
 بسام يوسف عبد الرازق  :االسم الكامل

/كلية اآلدابقسم العلوم االساسية واالنسانية:الكلية /القسم  
  : جامعة الزيتونة األردنية، عّمان، األردن المدينة، البلد الجامعة،
     009624291511تلفون:  

  00962491432     فاكس:
 bassam.a@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  

 www.zuj.edu.joالصفحة اإللكترونية: 
 
 

 المعلومات الشخصية .1
  4/8/1969 تاريخ الميالد: 

 اردنية الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 ( تربية رياضيةدرجة الدكتوراة)، بوخارست المدينة، رومانيا البلد، بوخارست الجامعة، 1998 السنة 
 (التخصصدرجة الماجستير)، المدينة، بلدال، الجامعة ، السنة 
 ( تربية رياضيةدرجة البكالوريس)، اربد المدينة، االردن البلد، اليرموكالجامعة ، 1992 السنة 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
 Modele de instruire si invatare a inotului in perioada de varsta de la)  عنوان األطروحة
6 la 12 ani )،  بوخارست لمدينةا، رومانيا البلد، بوخارستالجامعة 

 
 الخبرات الوظيفية .4
 

 الرتب األكاديمية
 االردن ، البلدالزيتونة ، الجامعةالعلوم االساسية القسم األكاديمي استاذ مشارك، الرتبة 
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 المناصب األكاديمية

 2016-1999، ردن، االجامعة الزيتونة ،رئيس شعبة النشاط الرياضي / عمادة شؤون الطلبة 
  2017-2016، الردن، االزيتونة ،جامعةاالداب كلية ، المسائية  رئيس قسم الدراسات 
 2019-2017، االردن، الزيتونة ،الجامعة رئيس اللجنة الفية في االتحاد الرياضي للجامعات االردنية 
   2021-2017، ردناال، الزيتونة  ،جامعةعمادة شؤةن الطلبة،  مدير دائرة االنشطة الطالبية 
 2022-2021، الردن، ، االزيتونة ، جامعةطلبةنائب عميد شؤون ال 

 
 هتمامات البحثيةاال .5

 علم التدريب الرياضي
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6

Membership the international association for sport information  
 التكريمات والجوائز .7
 
 الزمالة والمنح الدراسية .8
 
 الخبرة التدريسية .9
 

 العليا الدراسات 
 

  أسماء المساقات الدراسية          
  
 البكالوريس 
 
 أسماء المساقات الدراسية         

 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .10
 

 سم الطالب، عنوان الرسالة، السنةا
 

 المنح  .11
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 سم المشروع، سنة الدعم، جهة الدعم، مقدار الدعما          
 

  ختراعالبراءات ا  .12
 سم العائلة، األسم األول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها ) اليوم، الشهر، السنة(ا         

 
 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
 2019-2015اللجنة الفية لالتحاد الرياضي للجامعات االردنية  -

 الجامعية 
 قائمة -

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
 

 نظيم اللقاءات العلميةت 
 قائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش، المكان، التاريخ 

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية

 19/6/2014-16، ربدا، المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية الرياضية/ جامعة اليرموك         
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15

 ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسماء 
 النشر العلمي .16

 
 قائمة:

 
منهاج مقترح لدرس التربية الرياضية باستخدام االلعاب الصغيرة في تطوير بعض الصفات تأثير  .1

البدنية وبعض المهارات االساسية في كرة اليد , مجلة علم النفس المعاصر و العلوم االنسانية)جامعة 
 2011د الثاني والعشرون/ الجزء الثاني, اكتوبر / جمهورية مصر العربية ( , المجل –المنيا 
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على بعض عناصر اللياقة وبعض المتغيرات الفسيولوجية لدى الطالب اثر استخدام التدريب المستمر  .2
المسجلين لمساق التربية الرياضية بجامعة الزيتونة , مجلة بحوث التربية الشاملة ) كلية التربية 

يق جمهورية مصر العربية( , المجلد االول / النصف االول الرياضية للبنات / جامعة الزقاز 
11/6/2012 . 

التنافس المقارن والجماعي في تطوير مستوى اداء بعض  المهارات في كرة اليد  ياثر استخدام اسلوب .3
) لدى الطالب المسجلين لمساق التربية الرياضية في جامعة الزيتونة , مجلة بحوث التربية الشاملة 

 6/11/2013ازيق جمهورية مصر العربية . المجلد االول النصف الثاني  جامعة الزق
تأثير برنامج تدريبي مقترح لتطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة . المؤتمر العلمي الدولي  .4

 18/6/2014السادس )جامعة اليرموك/ اربد/ االردن( 
5.The impact of using distributed practice on some elements of physical fitness 
and some anthropometric variable among the students of the physical 
education courses at al Zaytoonah University of Jordan . Journal of 
tourism,Hospitality and Sport International Knowledge Sharing ( Platgorm). Vol 
9 date; 27/5/2015 

اهمية الصحف االلكترونية الرياضية في تشكيل الراي العام نحو الرياضة من وجهة نظر طلبة  .6
التربية الرياضية بجامعة اليرموك, مجلة دراسات ) الجامعة االردنية( عمان االردن 

11/6/2016 
الوثب تأثير تمرينات البليومترك على تطوير بعض القدرات الحركية والمستوى الرقمي لفعالية  .7

 الثالثي .مجلة المنارة للبحوث والدراسات ) جامعة ال البيت ( المفرق / االردن
البدنية والمتغيرات تأثير برنامج تدريبي باستخدام تمرينات البليومترك على تطوير بعض القدرات  .8

الفسيولوجية لدى العبي منتخب كرة السلة في جامعة الزيتونة. مجلة مركز بحوث الشرق 
 االوسط 

 
 
 


