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التخصص  ∞  

 
 دكتٕراِ ػهى انُفص انرٌبضً

دكتٕراِ ػهى اجتًبع     

.انهٍجٍخ أضتبد يشبرك ثبنجبيؼخٔ يحبضر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مٍحعلال المؤهالخ

.كهٍخ انترثٍخ  جبيؼخ طراثهص 1431  

1433 اإلدارح انرٌبضٍخدثهٕو انذراضبد انؼهٍب   

- 1444ٍب فً انترثٍخ انجذٍَخ دثهٕو انذراضبد انؼه  

انقبْرح -2004يبجطتٍر ػهى االجتًبع   

2001.ٌبضً ػهى انُفص انردكتٕراِ    

  .2012دكتٕراِ ػهى االجتًبع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخثرج

( 5891-5891مذٌر وحذج النشاط الجامعً لكلٍح الترتٍح طراتلش)  

 عضى النشاط الجامعً تجامعح طراتلش

ز على تطىلح الذوري منضق ومذرب فرٌق كلٍح الترتٍح والجائ

(5891-5891والكاس تجامعح طراتلش )  

( 5891مذرب منتخة المنتجٍن تطراتلش )  
 الػت كرح قذو ضبثق .

.1431يذرة يؼتًذ ثبالتحبد انهٍجً نكرح انقذو   

. 1443- 1442يذرة نفرٌق االْهً ثطراثهص نكرح انقذو   

. 1444 ثبالػذاد انُفطً ثبالتحبد انهٍجً نكرح انقذويحبضر   

 انًؼذ انُفطً نُبدي االْهً ثطراثهص .

.1442يحبضر ثبالكبدًٌٍخ انهٍجٍخ نكرح انقذو   

.1444ػضٕ نجُّ انًذرثٍٍ ثبالتحبد انهٍجً نكرح انقذو   

.2000يحبضر االػذاد انُفطً نهحكبو   

.2002يحبضر انًذرثٍٍ نالتحبد انهٍجً نكرح انقذو     

.2003يحبضر انًذرثٍٍ ثبالتحبد انؼرثً   

.2004يحبضر انًذرثٍٍ ٔ االػذاد انُفطً ثبالتحبد االفرٌقً نكرح انقذو   

االتحبد انذٔنً.  (.2004) 3يشبركخ فً دٔرح انًحبضرٌٍ انذٔنٍٍٍ نكرح انقذو فٕتٕرٔ   

االتحبد انذٔنً.  (.2001) 3بركخ فً دٔرح انًحبضرٌٍ انذٔنٍٍٍ فً فٕتٕرٔ يش  

.2003نكرح  انقذو  نهحكبو انذٔنٍٍٍ  يحبضر االػذاد انُفطً  

.2003انًؼذ انُفطً نُبدي االْهً طراثهص   

.كهٍخ انترثٍخ طراثهص يحبضر اإلدارح   

  .يحبضر االػذاد انُفطً نهُبشٍئٍ 

.يشرف ػهى طهجخ انذراضبد انؼهٍب فً انجبيؼخ  

.يذٌر ادارح رػبٌخ انشجبة ثٕزارح انشجبة ٔ انرٌبضخ  

يبنٍسٌب  ُٓضخ نكرح انقذوانتذرٌت ٔ انتطٌٕر ثأكبدًٌٍخ ان فًُيذٌر

2013\2014  

.يحبضر فً ػهى انُفص انرٌبضً  

.يحبضر يذرثٍٍ اتحبد انذٔنً ثكرح انقذو  

انذٔحخ.. 2014يحبضر ثًهتقى حكبو انُخجخ انقطرٌخ   

.كرح انقذوانؼرثً ٔ االفرٌقً نيحبضر ثبالتحبد انهٍجً ٔ   

  يذرة ٔ يؼذ َفطً فً كرح انقذو
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ػًبٌ.. ضهطُخ يحبضر ثبالكبدًٌٍخ انذٔنٍخ  

.الء نًجٕريبنٍسٌبُبرح انذٔنٍخ كٕايحبضر ثأكبدًٌٍخ انً  

 يحبضر ثًركس أجبكطً نهتًٍُخ انًٕارد انجشرٌخ يبنٍسٌب.

 ػضٕء انجًؼٍخ انؼرثٍخ نهؼهٕو انُفطٍخ.

 ػضٕء أكبدًٌٍخ ػهى انُفص انرٌبضً .

 ػضٕء أكبدًٌٍخ أكطفٕرد نهصحخ ٔانطاليخ نُذٌ.

ذ.نهرٌبضخ ٔانتكُٕنٕجٍب انطٌٕػضٕءاالكبدًٌٍخ انذٔنٍخ   

  

.يحبضر انتُظٍى ٔاالدارح انرٌبضٍخ   

.يحبضر دٔراد تًٍُخ انًٕارد انجشرٌخ  

. َبقذ ٔ يحهم رٌبضً    

. انرٌبضٍخ انذٔراد ٔ انًؤتًراد يٍ انؼذٌذ فً نهًشبركخ ثبإلضبفخ  

.انؼهٍبء انذراضبد طهجخ يُبقشخ ٔ انؼهًٍخ انجحٕث ػهى ٔاالشراف  
 

Member OF DSR, Excellence and Training, KL.Malaysia. 
 

 ثأكبدًٌٍخ انقذو نكرح  فًُ ٔيذٌر انُفطً نالػذاد دٔنً يحبضر – حبنٍب

FUTURE INTERNATIONAL FOOTBALL ACADEMY – 

 6102/6102كٕاالنًجٕر – ثًبنٍسٌب

 (-6102) ثًبنٍسٌب انقذو نكرح انًطتقجم الكبدًٌٍخ انفًُ انًذٌر

 

 نهشجبة انؼبيخ ثبنٍٓئخ انجشرٌخ انًٕارد ٔتًٍُخ ٔانتطٌٕر انتذرٌت إدارح يذٌر

 (6161-6102) ٔانرٌبضخ

 (6160)انرٌبضخ ثٕزارح انًٕاطٍ خذيخ ٔحذح إدارح يذٌر 

 (6102) ثبنقبْرح انؼرة ٔانرٌبضخ انشجبة ٔزراء يؤتًر فً انًشبركخ 

 ٔانًؤتًر رحثبنقبْ انؼرة ٔانرٌبضخ انشجبة ٔزراء يؤتًر فً انًشبركخ

 (6161) ثبنقبْرح انؼهًً

 (6161-6160) انًُشطبد نًكبفحخ انهٍجٍخ انهجُخ ػضٕء

 .6166 انؼبنى كبش نتصفٍبد انقذو نكرح انهٍجً نهًُتخت االداري انًذٌر
 6166 انقذو نكرح انهٍجً انؼبو ثبالتحبد انفٍُخ انهجُخ ػضٕ

 (6166)  انقذو نكرح انذٔنً ثبالتحبد االكبدًًٌ انتطٌٕر دٔرح فً انًشبركخ
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 ٔانكبش ثبنذٔري انفبئس طراثهص ثجبيؼخ انترثٍخ كهٍخ نفرٌق انؼبو انًذرة

  انجبيؼٍخ نهجطٕنخ( 22-22)

 . االردٌخ يصُغ ثفرٌق( 0222) ثطراثهص انًُتجٍٍ ثجطٕنخ انفٕز

 

 انتبٍَخ انذرجخ انى انثبنثخ انذرجّ يٍ انؼالنقّ صقٕر َبدي ثفرٌق صؼذ انتذرٌت

  0222- 0222 ضُٕاد ثالث خالل االٔنى نهذرجخ انتبٍَخ نذرجخا يٍ ثى

  0221-0222 انغرثٍخ انًُطقّ ثطٕنخ انؼالنقّ صقٕر أاضظ ثفرٌق حبز

 االْهً فرٌق يغ دٔنٍش أٔتكبر انتشٍكً انؼبو انًذرة يطبػذ يًٓخ تٕنى

 . انفبصهّ ثبنًجبرِ 29/26 نهًٕضٕو نٍجٍب ثطٕنخ ػهى يؼّ ٔحبز ثطراثهص

 يٕضى االٔنى انذرجخ انى انتبٍَخ خانذرج يٍ انٍريٕك رٌقثف صؼذ

6112/6112. 

 ثطراثهص ْهًاال فرٌق يغ ثٕكٍر االنًبًَ نهًذرة انفًُ انطبقى ضًٍ شبرك

 قٍبضً رقى ٔتطجٍم خطبرح ثذٌٔ انذٔري صذرت.  6112/6112 نهًٕضى

 . ثبالْذاف

 .6102 ًبنٍسٌبث االكبدًٌٍبد ثطٕنخ ػهى ثًبنٍسٌب انُٓضخ اكبدًٌٍخ يغ حبز

 . 6102 ثًبنٍسٌب انجبيؼبد ثطٕنخ انًبنٍسٌخ انجبيؼخ ثًُتخت حبز
 نهشجبة انؼبيخ ثبنٍٓئخ انجشرٌخ انًٕارد ٔتًٍُخ ٔانتطٌٕر انتذرٌت إدارح يذٌر

 (6160-6102 ٔانرٌبضخ

 .6166 قطر انؼبنى كبش تصفٍبد االٔل انهٍجً انٕطًُ نهًُتخت انكرح يذٌر

 .6166 انقذو نكرح انهٍجً حبدنالت انفٍُخ ػضٕاالدارح

  

 

 

.  
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