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األهداف

البحث ،التدريس ،وخدمة المجتمع.

المؤهالت العلمية

ااعةة لية إ لنراتة ا 1987

 .1دكتوراه في الميكانيكا الحيوية
بةث عن ااعة الي عوك.
د ة ي اي ة ا ة ا ع ة ع د ة
 .2عااسةةتي فةةي الاي يةةاي الكمي ة
الش ف في رسال المااستي ااعة ك ادشي
 .3بكالوريوس في الاي ياي د ي اي ا ا ااعة ك ادشي

الخبرات اإلدارية في الجامعات األردنية
 .1رئيةس قسةم الت بية ال ياضية ( )1993 - 1992ااعةة الي عةوك.
 .2نائب عمية كاي الت بي ال ياضية ( )1994 - 1993ااعةة الي عةوك.
 .3ع ي ع ك االستشارات وخ ع المرتم ( )1996 - 1994ااعة الي عوك.
 .4عمية كاية الت بيةة ال ياضية ( )1998 - 1996ااعةة الي عةوك.
 .5عمية شةةؤون الطا ةة ( )2000 - 1998ااعةة فيالدلايةا -األردن.
 .6نائةب رئيةس ااعةة فيالدلايا وعمي شؤون الطا

( )2000-1999األردن.
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 .7عمية كايةة الت بيةة ال ياضية ( )2005 - 2001ااعةة الي عةوك.
 .8عميةةة شةةؤون الطا ةةة  )2006 - 2005( -ااعةةة اإلسةة اي.
 .9عميةةة شةةؤون الطا ةةة  )2009 - 2006(-الراعة األلماني األردني .
 .10نائةةب ال ئيةس لاشةةؤون اإلداري  )2013– 2010( -ااعة الي عوك.

الخبرات األكاديمية في الجامعات األردنية
 .1عساع بحث ود ريس قسم الاي ياي ()1982 - 1979

ااعة الي عوك.

 .2أستاذ عساع في الميكانيكا الحيوي ( )1991 - 1987ااعة الي عوك.
 .3أستاذ عشارك في الميكانيكا الحيوي ( )1996 - 1991ااعة الي عوك.
 .4أستاذ في الميكانيكا الحيوي  – 1996( -اآلن)
 .5أستاذ في الميكانيكا الحيوي ()1997-2000

ااعة الي عوك.
كاية الت بية ال ياضةي  -الراعةة

األردني (غي عتا غ).
 .6أستاذ فةي الميكانيكةا الحيوية ()2000-2001

كاية عاةوا التيلية  -الراعةة

األردني (غي عتا غ).
 .7أستاذ في الميكانيكا الحيوي  )2003 -2002( -كاي الةاوا الط ي المسةان
ااعة الةاوا والتكنولوايا األردني (غي عتا غ).
 .8أسةةتاذ الميكانيكةةا الحيوي ة  -قسةةم الدن س ة الط ي ة  )2006-2009( -الراعةةة
األلماني األردني .

عضوية مجالس األمناء ومجالس االدارة وهيئات التحرير
 .1عضوي عراس أعناي/ااعةة اة ش األلايةة (.)2010 – 2006
 .2عضةةو عراةةس أعنةةاي ااعةة اربة األلاية ( 2011لآلن).
 .3عضو عراةةس لدار المراةس األعاى لاش اب (.)2006 - 2004
 .4عضو عراةس لدار ع كة لع اد ال اد والم ربين (.)2006- 2001
 .5عضو عراس لدار الارن األولم ي الوطني األردني (.)2000 – 1996
 .6عضو عراةس لدار االدحةاد ال ياضةي لاراعةةات األردنيةة (.)1998 -1996
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 .7عضو المراس االستشاري كاي ارب -ااعة ال ا اي التط ي ي

األردن (- 99

.)2000
 .8عضو وعنسق ل ناعج دخصص الت بي ال ياضي  -كاي ديلي

المةامين الةاليةة -

وإار الت بي والتةايم ).(2000 -1998
 .9عضو الا يق الوطني األردني لتيليف األدل والكتب الم رسي لم حث الت بيةةةة
ال ياضي  .وإار الت بي والتةايم الةالي (.)1989
 .10عضةو عراةس لدار االدحةاد األردنةي لاتنةةس (. )1996 -1992
 .11عضو عراس لدار االدحاد الماكي لا ياضات ال ح ي (.)1999 - 1998
 .12عضةو عراةس لدار االدحةاد األردني لك

الطاول (. )2004 – 2001

 .13عضو ليئ دح ي عرا أبحاث الي عوك -عرا عامي عحكم دص ر عن ااعة
الي عوك ( )1994-1997و (.)2005-2011
 .14عضو عراس لدار صن وق التنمي والتشغي
.15

( -2013لغاي اآلن).

نائب رئيس عراس لدار ع ين الحسن ال باضي ( -2012لغاي اآلن).

اللجان  -جامعة اليرموك
 .1عضو عراس الةم اي وعراس الراعة ( )2010-2013اآلن .
 .2عضةو عراس الةم اي ( )2005 – 2001( )1996-1998
 .3عضةو عراس الراعة (.))2005 – 2001( )1996-1998
 .4رئيس عراس كاي الت بي ال ياضي (.)2001-2005( )1996-1998
 .5عضو لرن التةين والت قي .
 .6رئيس الارن الثاني لتةين الموظاين.
 .7رئيس لرن التاعين الصحي لاةاعاين.
 .8رئيس لرن لسكان الةاعاين.
 .9رئيس لرن الةطايات الم ك ي .
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اللجان  -جامعة فيالدلفيا
 .1عضو عراس الةم اي .2000/99 99/98
.2000/99 99/98

 .2عضو عراس الراعة

 .3عضو لرن التةيين والت قي

.2000/99 99/98

 .4عضو لرن لع اد نظاا أعضاي الديئ الت ريسي .99/98
 .5عضو الارن الةايا الختيار المتاوقين في الت ريس وال حث الةامي .99/98
 .6ع ر لرن وض دةايمات الرائ

الاصاي ألفض

بحث ي

عه الطالب عاى عستوى كايته .2000/99

 .7عضو لرن االعتماد الةاا والخاص-ل ةض الراعةات الخاص والحكوعي .
 .8رئيس لرن التيعين الصحي لطا

الراعة .

اللجان  -جامعة اإلسراء
.1

عضو في عراس الةم اي .2006/2005

.2

عضو في عراس الراعة .2006/2005

.3

الراعة .

رئيس لرن التيعين الصحي لطا

اللجان  -الجامعة األلمانية األردنية
.1

عضو عراس الةم اي (.)2009 – 2006

.2

عضو عراس قسم الدن س الط ي (.)2009 -2006

.3

عضو عراس كاي الةاوا الط ي التط ي ي (.)2009 -2007

.4

عضو عراس ال حث الةامي وال راسات الةايا.

.5

عضو لرن ال ةثات.

.6

عضو لرن اائ

.7

عضو لرن الت قيات.

.8

رئيس لرن وض أسس اختيار أوائ
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الحسن بن طالل لاتمي الةامي .2009/2008
األقساا األكاديمي .
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.9

رئيس لرن اختيار الموظاين المثاليين في الراعة لاةاا .2009/2008

.10

عضو لرن لع اد نظاا أعضاي الديئ الت ريسي 2009-2006

البيانات األكاديمية

المساقات األكاديمية التي قام الباحث بتدريسها
❖ عام الح ك
❖ عام الميكانيكا الحيوي  -طا
األردني

ال كةالوريوس (ااعةة الي عةوك الراعةة األردنية

ااعةة الةاةوا والتكنولوايةا

الراعة األلماني األردني ).

❖ اإلحصاي الوصاي.
❖ ال ياس والت ويم .
❖ ألةاب المض ب وبالتح ي ك
❖ التحاي

الح كي لألداي ال ني .

❖ عنالج ال حةةةث الةامةي -طا
❖ دراسات عت
❖ ع خ

الطاول (العب دولي ع رب عصنف دولي عحاض عصنف).
ال راسات الةايا.

ع في الميكانيكا الحيوي

.

للى عاوا ال ياض .

االهتمامات البحثية في مجال الميكانيكا الحيوية
 .1التحاي

الح كي لأللةاب ال ياضي

المختاا

(ك

الطاول

ألةاب ال وى

ك

السا ......الخ).

باستخ اا د نيات عتنوع (الاي يو السينمادوغ افي ال نياعوعيت بينواعه المختاا ,الرنيوعيت الط ي
التامت ي...الخ) .
 .2استخ اا وكتاب ب اعج في الحاسوب الستخ اج الةواع

الكينماديكي والكينتيكي .

 .3استخ اا الت نيات والنمذا لاكشف عن ن اط الضةف ودطوي المدارات ال ياضي .
 .4دردي ولع اد عةاع

إلا اي درارب عخ يه في الميكانيكا الحيوي لطا

الط يةي والدن س الط ي في الراعةات األردني المختاا .

أب حاث منشورة في مجالت علمية محكمة في مجال الميكانيكا الحيوية
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كاي الت بي ال ياضي والةالج

 زياد درويش الكردي.د.أ

 “A Three Dimensional Study of the Alignment of the Force with the New Javelin,” Dirasat Volume XV
(1988) No.8, Jordan University, Jordan.
 “A Computer Program for Obtaining the Kinematic and Kinetic Data of a Segment,” Journal of
Human Movement Studies, Volume 16 (1989), England.
 “Energy Transfer from the Arm to the New Specification Javelin for an Olympic Thrower,” Dirasat
Volume 16 (1989), No.8, Jordan University, Jordan.
 “The Linear Translation Speed Of The Arm Joints In Table Tennis Fore - Hand Stroke,” Abhath Al Yarmouk 6, (1990), No. 4, Yarmouk University, Jordan.
 “A New Method for Measuring the Magnitude of the Acceleration of the Javelin,” Abhath Al –
Yarmouk, Volume. 5, (1989), No. 2, Yarmouk University.
 “The Contribution of the Run - Up To the Throw in the Javelin Event,” Abhath Al- Yarmouk, Volume 5
(1989), No.3, Yarmouk University.
 “Critique of the Literature on the Biomechanics of Javelin Throwing,” Abhath Al- Yarmouk, Volume 6,
(1990), No. 3.Yarmouk University, Jordan.
 “Video Qualitative Analysis of Soccer Place –Kick,” Abhath Al- Yarmouk, Humanities and social
sciences, Vol. 8, No. 2, 1992, Yarmouk - University, Jordan.
 “Distance Movement Analysis for Table Tennis Player,” Scientific Journal of Physical Education and
Sports, Vol.2, 1992, Alexandria - University. Egypt.
 “A new method for Estimating leg Explosive Anaerobic power,” J. Biomed Eng. Vol. 15, 1993,
England.
 “The Effect of Intensive Weight Training on Some Blood Parameters in women,” Abhath Al- Yarmouk,
Humanities and Social Sciences, Vol. 10, No.1, 1994. Yarmouk - University, Jordan.
 “Maximal Fingers Forces of College Students,” Abhath Al-Yarmouk, Pure Science. And Eng. Series,
Indexed Vol. 3, No.2, 1994, Yarmouk-University, Jordan.
 “A Comparison of Quadriceps and Hamstring Torque Values During Isokinetic Exercise of Jordanian
Karate Players,” Dirasat Vol.21, No.5, 1994. Jordan-University, Jordan.
 “Handgrip Dynamometer Strength and Isokinetic Knee Measurement,” Abhath Al-Yarmouk Humanities
and Social Sciences, Vol. 10, No.2, 1994, Yarmouk University, Jordan.
 “Male and Female Strength Using Jackson Strength Evaluation System,” Dirasat , Vol. No. 1, 1995,
Jordan-University, Jordan.


“Cinematographical Analysis of the nine learning points in table tennis,” Abhath Al-Yarmouk
Humanities and Social Sciences, Vol.11, No.1, 1995. Yarmouk University, Jordan.
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“Estimating The Ball Re-Bounce Coefficient for Soccer Field Surfaces Using a Qaustic
Techniques,” The 8th international conference on Biomedical Eng, 7-10 Dec. 1994, Singapore.



“Human hip, lumbar and cervical spine mobility,” Dirasat Vol. 23, No.2, 1996, Jordan
University, Jordan.



“Kinematical analysis of release Parameters of free throw in Basketball,” Abhath al Yarmouk,
Humanities and Social Sciences Series, Irbid-Jordan, 2001, (1) 7.



“Kinematical Analysis of Backhand Drive and Backhand Loop Strokes for Table Tennis Players in
the South of Jordan,” Mu’ta Dirasat, Mu’ta University, Karak-Jordan, 2000 (1), 15.



“The Effect of Stretching on Range of Motion and Stride Length for Non-Sport Participants,”
Educational and psychological journal, University of Bahrain, 2005.



“Physical Fitness and anthropometry parameters for karate players in Jordan,” Educational and
psychological journal, University of Bahrain, (2), 2006.



“Postural Deviations of the Spine for Computer Science Students of Yarmouk University,” Abhath
Al-Yarmouk, Yarmouk University, Vol. (3), 2008.



“Maximum Force Work and Fatigue of Hand Grip for Physical Education Students,” Dirasat
Jordan University, 2010.





“Kinematical Analysis of Tennis Serve,” Abhath Al-Yarmouk, Yarmouk University (1), 2010.
“Analysis of Handgrip Force-time Variations for Athletes and Non-athletes,” Abhath AlYarmouk, Basic Sciences and Engineering, 1994.
“The Kinematics of (100m) Sprint,” 2012, M’uta Journal University of M’uta, Jordan.



“A Biomechanical assessment of Isometric Handgrip force and fatigue at different anatomical
positions”, Journal of Applied Biomechanics, Vol. 2, 2010.



“Kinematical analysis of forehand drive stroke for disabled table tennis players,” Seventh Sport
Sciences Conference, Yarmouk University, 2015.



“Anthropometric Measurements and Physical Parameters
Achievement,” M’uta Journal University of M’uta, 2012.




Contribution

to

Swimmers

“Kinematics of Javelin throwing event,” Dirasat Jordan University, 2013.
“Kinematical Analysis of Walking Cycle for Some Children,” Seventh Sport Science Conference,
Yarmouk University, 2015.

بناء انظمة قياس في الميكانيكا الحيوية
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 )1دم بناي نظاا خاص ل ياس ال

ر االناراري لا ااين خالل عماي الوثب الةالي عن حالة الث ةات ألةم عةا

دمي لذا االبتكار بينه دم بنةاهه بكااة عالية بسةيط ودقة عتنالية لاحصةول عاةى ال يانةات الكينماديكية
والكينتيكي باستخ اا عةادل

معدل القدرة = الشغل  /الزمن

 )2دم دصميم ط ي

ل ياس عةاع

ارد اد الك

عةن سةطوم عختااة فةي عالعةب كة

دنس ...الخ حيث عا يمي لذا النظاا بين كااته قايا وسد
الك

اس اطا ح ا وعن اصط اعدا باالرض يتم دشغي

باالرض ع
عةاع

ثاني يتوقف عسر

ال ة ا كة

االستةمال ويةتاخص عمة

اداإ دسري

النظةاا باسة اط

ال عن وعن سة وط الكة

ال عن وفي التصادا الثالةث ي ةوا ال احةث بمسةك الكة

الطاولة
واصةط اعدا

ويمكةن حسةاب

االرد اد باستخ اا

H=G.T2/8

 )3دم دصميم اداإ ل يةاس ال ة ر الةضةاي (الاكمة المسةت يم

ال كاة ال ائ ية ) باسةتخ اا ادةاإ الخاليةا

الضوئي (ع د  )2ووساد لكم.
 )4دم دصميم دائ
 )5دصميم ط ي

كد بائي ع د ط بساع دوقيت ل ياس دق الاكم المست يم وال كا ال ائ ي .
ل ياس التسارع (ال وه) الم ذول عاى ع ك ث

ال عح لاكشةف عاةى عة ى التة اا ال اعةي

ب ذل ال و بال ب عن المحور الطولي لا عح.
امي لذه األنظم سالمت بشك
ال احثين والم ربين أكث ث
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فةال في دق الحصول عاى ال يانات الكينماديكي والكينتيكي ولذا يرةة

وعسالم في دطوي األداي
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الكتب العلمية والمقاالت العلميه
 .1ولي عارديني وإياد الك دي
الكتاني (عةتم عن ق

 " 1989المدارات األساسي في ك

السا وبيوعيكانيكي الاة " دار وعكت

وإار الت بي والتةايم).

 .2د .لب اليم وإرعاس ود .إياد الك دي " عرم ال وانين ال ياضي " بتكايف عن وإار الت بي والتةايم.
 .3الساوك ال يولواي لإلنسان -آلي المشي والر ي
 .4الساوك ال يولواي لإلنسان -لماذا دتةب ال

ا المسطح ؟

 .5عيكانيكي الرذع واإلصابات ال ياضي .

المؤتمرات والندوات والمشاركات
 .6عضو الارن اإلنراي ي لا يوعيكانيك ال ياضي -ااعة لي إ (.)1987 -1985
 .7عضو الارن الةامي التابة لالدحاد ال ولي لك

الطاول (.)1993 -1989

 .8عضو في الاران الةامي ل ةض المؤدم ات الةامي في عاوا ال ياض

التي ع

ت في األردن .

 .9المشارك في المؤدم الةامي ال ولي لادن س الط ي بورق عامي بةنوان دور الت نيات الح يث في عاوا
الدن س الط ي في دطوي األداي ال ني  -عمان -األردن .2006
 .10عحكم لاة ي عن األبحاث الةامي في المرالت الةامي الة بي واألان يه.
 .11عش ف وعمتحن ألكث عن  30رسال عااستي ودكتوراه في عاوا ال ياض واآلثار والدن س الط ي .
 .12لعطاي أكث عن  40عحاض

في عاوا ال ياض المختاا

 .13رئيس وف األردن لا طول الة بي لاتنس (1994و)1995
 .14لعطاي عحاض ات في ورش دديئ أعضاي ليئ الت ريس الر د (1996و)1997
 .15لعطاي عحاض ه حول دور عاوا ال ياض في الوقاي عن اإلصابات ال ياضي .
 .16لعطاي عحاض ات حول الةنف الراعةي عن خالل المراس األعاى لاشاب والراعةات.
 .17رئيس ف يق الةم

في اليوا الةامي ( المشاك

التي دوااه الش اب والشابات)  .امةيه الث اف والطاول .

 .18المشارك في بةض المؤدم ات الةامي ال ياضي الة بي (2003و.)2005
 .19حضةةور الن ة و الةامي ة بةنةةوان نوعي ة وعوائم ة التةاةةيم الةالةةةةي  ,المراةةس األعاةةى لاةاةةوا والتكنولوايةةا
.1998/5/31
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 .20حضور الن و الةامي بةنوان سياسات دموي

عؤسسات التةايم الةالي في األردن اإلست اديري المت ابط

,المراس األعاى لاةاوا والتكنولوايا - ,أب.1998/
 .21المشارك في ورق عامي عن ألمي التحاي

الح كي لمدارات كة

دطوي األداي -المؤدم ال ولي الةامي األول لك

الطاولة ودور الميكانيكةا الحيوية فةي

الطاول  -روعا  -ليطاليا عاا .).1989

 .22حضور المؤدم الةامي (الطب ال ياضي) وال حث الةامي والتنمي الراعة األردنية  -عمان -األردن .1990
 .23المستشار الاني لالدحاد الة بي لاتنس .1994
 .24رئيس لرن التن ؤ في بطول أسيا األردن .1992
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