
 

 

Curriculum Vitae/السيرة الذاتية  

 

 
Personal Information:      :البيانات الشخصية 
 

Name : Nihad Moneer Othman Al-bateky : نهاد منير عثمان البطيخي االسم 

Nationality : Jordanian  : أردنيةالجنسية  

Place of Birth : Amman     : عمانمكان الميالد  

Marital status : married  : ةمتزوجالحالة االجتماعية 

Address : Amman –Jabal Amman, 4th circle, 

Musa Bin Nuseer st. House no. 8?? 

 مكان اإلقامة : 

Mobile :                            77424662009627  

or  95638652009627  

   00962777424662      : هاتفرقم ال

                       00962795638652 

E-mail :  dr.nihad_albatikhi@yahoo.com           

    

 

Education:        :المؤهالت العلمية 

Name of University :Haloan University / Egypt  الجزيرة( جامعة حلوان : ةجامعالسم ا( 

Major : PHD- Physical Education  : تربية رياضيةدكتوراه  التخصص  

Grade : Excellent  : ممتازالتقدير  

Year of graduation :2000 : 2000 سنة التخرج 

 

 

Name of University : University of Jordan 

 
 االجامعة األردنيةسم الجامعة :ا

Major: Master-physical Training   : تدريب رياضي ماجستيرالتخصص  

Grade :Very  Good   التقدير : جيد جدا 

Year of graduation :1994  : 1994سنة التخرج 

 

 

Name of University : Haloan University (Al-

jazeerah). 
 )الجزيرة( جامعة حلوان سم الجامعة :ا

Major : Physical Education  : تربية رياضية بكالوريوسالتخصص  

Grade : Very Good  : جدا   جيدالتقدير  

Year of graduation :1975  : 1975سنة التخرج 

 

 

 

 



 

 

Championships and Awarda:      

 البطوالت: 

 

 

 • Was awarded King’s Abdullah II 

Independence Medal for the year 

1999. 

  حائزة على وسام االستقالل من الدرجة األولى من

 .1999جاللة الملك عبد هللا الثاني عام 

 • Member of the higher committee 

for the Hussein Arab League-ninth 

cycle  / chaired by His Royal 

Highness Prince Faisal Bin Al 

Hussein. 

  عضو لجنة عليا بالدورة العربية التاسعة دورة

 .الحسين / برئاسة سمو األمير فيصل بن الحسين

 Jordanian champion in Table Tennis 

for many years between 1970 and 

1986. 

  بطلة األردن والعبة منتخب األردن في لعبة كرة

وعام  1970الطاولة ألعوام عديدة بين عام 

1986. 

 Champion and a member of the 

Youth Sports Club in table tennis 

from 1970 - 1979. 

  بطلة وعضو في نادي الشباب الرياضي في كرة

 .1979 -1970الطاولة من سنة 

 

 Represented Jordan in the Arab and 

international championships and the 

most important is: 

1- World Championship in 

Munich, 1969. 

2 - Friendship Championship in 

China 1971. 

 3 - Arab Championship in Egypt. 

4 - Arab Championship in Syria 

and Lebanon.  

5 - World Universities 

Championship Baltaikundo - 

Moscow.  

6 - World University 

Championships in China - table 

tennis.  

7 - Championship university 

women's football - Egypt.  

8 - Women's Football 

Championship - Iraq.  

9 - Participated in the 

championships in Syria, Lebanon, 

Egypt, Morocco, Jordan 

represented several forums and 

other tournaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 :مثلت األردن في بطوالت عربية وعالمية وأهمها 

 

 .1969بطولة العالم في ميونخ  -1

 

 . 1971الصداقة في الصين  بطولة -2

 

 بطولة العرب في مصر . -3

 

 بطولة العرب في سوريا ولبنان. -4

 

 موسكو . –بطولة الجامعات العالمية بالتايكوندو  -5

 

 كرة الطاولة . –بطولة الجامعات العالمية بالصين  -6

 

 مصر. –بطولة الجامعات كرة القدم النسوية  -7

 

 العراق. –بطولة كرة القدم النسوية العربية  -8

 

شاركت في بطوالت عربية في سوريا ، لبنان،  -9

مصر، المغرب ، ومثلت األردن بعدة محافل 

 وبطوالت أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Experience:        :الخبرات العملية  
 

 

• Associate Professor in the Faculty of 

Physical Education at the University of 

Jordan, a teacher for the following 

materials: 1) sports and health 2) Basis of 

Physical Education and philosophy 3) 

recreation and leisure. 4) Advanced racket 

games 1 +2, health and recreation 

department, from 2005 - until now 

 

 

  استاذ مشارك في كلية التربية الرياضية في الجامعة

 االردنية، مدرس للمواد التالية:

( أسس التربية الرياضية 2( الرياضة والصحة     1

 .( الترويح وأوقات الفراغ3وفلسفتها 

، قسم الصحة 2+1( ألعاب مضرب متقدم 4

 حتى اآلن. -2005والترويح، من 
 

• Assistant Dean for Student Affairs - 

Faculty of Physical Education 
  كلية التربية الرياضية – عميد لشؤون الطلبةمساعد 

 

Head of Women's Sports in the Social and 

Cultural Club - Higher Council for Youth. 
 رئيسة نادي المرأة الرياضي الثقافي االجتماعي- 

 .المجلس األعلى للشباب
Department Directer of Sports Activity / 

University of Jordan 1994-2004. 
  مديرة دائرة النشاط الرياضي / الجامعة األردنية

1994-2004. 
• President of the Jordanian Federation of 

Sport for All 2000-2008. 
  2000رئيس االتحاد األردني للرياضة للجميع-

2008. 
Head of the Committee of Sports and 

women (Olympic Committee) 2000-2005. 
  )رئيسة لجنة الرياضة والمرأة ) اللجنة االولمبية

2000-2005. 

 
• Member of the Committee on Women's 

Football Union (Jordan Football 

Association). 

  عضو لجنة كرة القدم النسوية ) االتحاد األردني لكرة

 القدم(.

 
• Vice-Chairperson of the Committee for  

Arab Women's Football Committee. 
 .نائب رئيسة لجنة لجنة كرة القدم النسوية العربية 

President of the Sports Committee in the 

Faculty of Physical Education 
 .رئيسة اللجنة الرياضية في كلية التربية الرياضية 

• Member of the Committee on Women's 

Football Union (Jordan Football 

Association). 

  عضو لجنة كرة القدم النسوية ) االتحاد األردني لكرة

 القدم(.

 
 

 

 

Conferences:        :المؤتمرات  
Participated in the following conferences as a researcher and as a participant. 

.مؤتمرات علمية كمشاركة وكباحثةشاركت في  * 

• The SecondConference of the Faculty of 

Physical Education of the University of 

Jordan (20010????????) 

 

 

 

 

  مؤؤؤؤتمر كليؤؤؤة التربيؤؤؤة الرياضؤؤؤية للجامعؤؤؤة األردنيؤؤؤة

 الثاني.

• International Scientific Conference at the 

Faculty of Physical Education - Alexandria 

2006 

  المؤتمر العلمي الدولي في كلية التربية الرياضية– 

 .2006اإلسكندرية 

• Sports Conferences in Cairo / Alexandria / 

Jordan / Lebanon, 2004. 
  شاركت في مؤتمرات علمية رياضية في



 .2004القاهرة/اإلسكندرية/األردن/لبنان 

• Sports seminars and lectures in Jordan, 

Egypt and the United States. 
  شاركت في ندوات ومحاضرات علمية رياضية في

 األردن ومصر وأمريكا.

Seminars for women and Jordanian women 

specifically / Arab States League, Cairo. 
 خاصة بالمرأة والمرأة األردنية  شاركت في ندوات

 بالتحديد / جامعة الدول العربية ، القاهرة.

  

 

 

 

Leagues and accreditations      : الدورات التدريبية 

 والعلمية والتحكيمية

I have participated in the following Leagues as a Referee  

 Name of Session: Table Tennis 

 
 كرة الطاولة.اسم الدورة : 

 Name of Session: Volleyball.  : كرة الطائرة.اسم الدورة 

 Name of Session: Handball  : كرة اليد.اسم الدورة 

 Name of Session: Badminton  : الريشة الطائرة.اسم الدورة 

 Referee License for badminton / 

Jordan Federation for badminton. 
لعبة الريشة الطائرة / االتحاد األردني  إجازة في تحكيم

 للريشة الطائرة.

 Training for Disabled Sports / 

Jordan Sports Federation disabled. 
دورة تدريبية لرياضة المعوقين / االتحاد األردني لرياضة 

 المعوقين.

 Referee License for volleyball. .إجازة تحكيم كرة الطائرة 

 

 

 

 

Management positions:                                  :المناصب اإلدارية  

 

 President of the Jordanian 

Federation of Sport for All of 2000 

until now. 

رئيسة االتحاد األردني للرياضة للجميع من عام  -1

 وحتى اآلن. 2000

 Director of physical activity at the 

University of Jordan / Amman 1994 

until 2004. 

مديرة النشاط الرياضي في الجامعة األردنية  -2

 .2004وحتى  1994عمان /

 Assistant Director of the Department 

of sporting activities at the University 

of Jordan / Amman 1993. 

ة مساعد مدير دائرة النشاطات الرياضية في الجامع -3

 .1993األردنية /عمان 

 Division Chief, indoor sports 

activities at the University of Jordan / 

Amman 1992. 

رئيسة شعبة النشاطات الرياضية الداخلية في  -4

 .1992الجامعة األردنية /عمان 

 Senior Sport and table tennis coach 

and feather plane at the University of 

Jordan / Amman since 1988 and even 

1992. 

مشرفة رياضة ومدربة كرة طاولة وريشة طائرة  -5

وحتى  1988في الجامعة األردنية /عمان منذ عام 



1992. 

 professor in  Mansuriyah in Kuwait 

for a period of ten years from 1977 to 

1987 

أستاذة في مقررات المنصورية في دولة الكويت  -6

 .1987 – 1977دة عشرة سنوات لم

 a secondary teacher, at Wadi Seer / 

Amman, 1976. 
 .1976 ،وادي السير / عمان ،ثانوي علمةم -7

 

 

 

Volunteer work:                                  :األعمال التطوعية  

 

 - President of the Jordanian 

Federation of Sport for All until now. 
 رئيسة االتحاد األردني للرياضة للجميع حتى اآلن. -

- Chairperson of the Committee 

on women's sports- the Supreme 

Council for Youth and Sports / 

Amman 2002. 

رئيسة لجنة الرياضة والمرأة المنبثقة عن المجلس  -

 .2002األعلى للشباب والرياضة / عمان 

- Chairperson of the Committee 

on Women's football at the 

University of Jordan and the first 

to introduce this sport to the 

Jordanian women 

رئيسة لجنة كرة القدم النسوية في الجامعة  -

 األردنية، وأول من عمل قدم نسوي في األردن.

-President of the Jordanian 

Federation of Sport for All 2000 - 

2008. 

 – 2000رئيسة االتحاد األردني للرياضة للجميع  -

2008. 

- Member of the higher 

committee for the ninth session of 

the Arab cycle Hussein / Amman 

1999. 

عضو لجنة عليا للدورة العربية التاسعة دورة  -

 .1999الحسين / عمان 

- Member of the Public Relations 

Committee for the symposium 

Hussein, Director of the 

coronation / Amman 1999. 

عضو لجنة العالقات العامة لدوة الحسين ومدير  -

 .1999التتويج / عمان 

Member of the Jordanian 

delegation to the session Hussein / 

Amman 1999. 

عضو في الوفد األردني المشارك في دورة  - -

 .1999الحسين  / عمان 

- Member of the Jordanian 

Federation of Table Tennis 1976-

1993 / Amman. 

 1993-1976عضو االتحاد األردني لكرة الطاولة  -

 عمان. /

Member of the Jordanian Union 

of badminton in 1994 / Amman. 
 /1994عضو االتحاد األردني للريشة الطائرة عام  -

 عمان.

- Member of the Jordanian Chess 

Federation in 1995 / Amman. 
عضو االتحاد األردني للشطرنج عام  -

 عمان./1995

- Member of the Jordanian Union 

of Sport for All 1995 / Amman 
عضو االتحاد األردني للرياضة للجميع عام  -

 عمان/1995

- Secretary of the Royal Sports 

Federation for Chess in 1996 / 

Amman. 

أمين سر االتحاد الملكي الرياضي للشطرنج عام  -

 عمان./1996

- Secretary of the Sports 

Federation of Jordanian 

universities in 1996 / Amman. 

أمين سر االتحاد الرياضي للجامعات األردنية عام  -

 /عمان. 1996



 

Member of the Sports Federation 

of Jordanian universities from 

1996 until 2004 / Amman. 

عضو االتحاد الرياضي للجامعات األردنية من  -

 /عمان. 2004حتى عام  1996

Vice President of the Arab Union 

for women's football in 2000 - 

2005 / Amman. 

نائب رئيسة االتحاد العربي لكرة القدم النسوية عام  -

 عمان./2005 – 2000

Member of the Committee on 

Women's Football Union Jordan 

Jordanian Football Association, 

2005. 

عضو لجنة كرة القدم النسوية األردنية التابعة  -

 .2005لالتحاد األردني لكرة القدم ،

 Her Majesty Queen Rania Al-

Abdullah Sponsored first 

tournament on Jordan for 

women's football at the 

University of Jordan in 1997. I 

was responsible for organizing 

this tournament and I was the 

Director of the Department of 

sporting activity in this year. 

أول بطولة  رعت جاللة الملكة رانيا العبد هللا -

بتاريخ األردن لكرة القدم النسوية داخل األردن في 

والتي كنت مسؤولة  1997الجامعة األردنية عام 

عليها هذه البطولة وأنا مديرة لدائرة النشاط 

 الرياضي في هذا العام.

The first to introduce Women 

football in Jordan, and to 

organize its first Arab 

Championship at Jordan 

University. The Championship 

was sponsored  by his Highnesses 

Princes Prince Hamzah Bin Al 

Hussein and Prince Ali Bin Al 

Hussein, HRH Princess Aisha 

Bint Hussein and Princess Zein 

Bint Hussein, 2000. 

انشأ  لعبة كرة القدم النسوية في األردن أول من  -

،وعمل بطولة كرة قدم عربية نسوية في الجامعة 

األردنية وبرعاية أصحاب السمو األمراء سمو 

األمير حمزة بن الحسين وسمو األمير علي بن 

الحسين وسمو األميرة عائشة بنت الحسين وسمو 

 .2000األميرة زين بنت الحسين،

- Participation in the 

International Scientific 

Conference of the Faculty of 

Physical Education in Cairo in 

the Arab League. 

المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية  -

 الرياضية في القاهرة في جامعة الدول العربية.

I was honored by presenting a 

speech on the Jordanian 

Women's Sport  to all Arab states 

in 2005. 

ولي شرف إلقاء كلمة عن رياضة المرأة      -

 .2005األردنية من جميع الدول العربية 

Head of Delegation of the 

University of Jordan for 

Taekwondo,  at the World 

University Championship / 

Moscow, 1996. The team won the 

bronze medal. 

رئيسة وفد الجامعة األردنية للتايكوندو ، بطولة  -

الجامعات العالمية /موسكو،وحققت الدولة عدد من 

 ضمن المنافسات. 1996الميداليات البرونزية عام 

Head of Delegation of the 

University of Jordan for women's 

football in the first Arab 

Championship in Egypt and the 

third place winner/ bronze medal 

holder, 1998. 

رئيسة وفد الجامعة األردنية لكرة القدم النسوية في  -

البطولة العربية األولى في مصر والفائز بالمركز 

 .1998الثالث والميدالية البرونزية 

Head of Delegation of women's 

football for the University of 

Jordan for the Arab 

championship, Egypt won the 

championship’s Cup/ first place. 

رئيسة وفد كرة القدم النسوية للجامعة األردنية  -

للبطولة العربية من الجامعة إلى مصر والفوز 

 بالبطولة العربية وكأس المركز األول.



 

Asian Conference on Women 

IOC in Lebanon, head of the 

Commission 2003. 

في لبنان حضورة  IOCمؤتمر المرأة اآلسيوية  -

 .2003كرئيسة للجنة 

- Women's Conference in Dubai 

2004 Women and Sport 

(continued Olympic Committee). 

رياضة المرأة )تابع  2004مؤتمر المرأة في دبي  -

 للجنة االولمبية(.

 

 

 

 

Skills:         المهارات  
 

 

 

 The ability to use computers is (excellent). 

 The ability to do administrative work. 

 The ability to teach Health and recreation 

materials for all disciplines. 

 The ability to teach education materials for 

all disciplines. 

 The ability to use English( good). 

 

  The ability to relate to the students’ issues, 

discuss any problem related to the 

university’s facilities or environment and 

help them solve it. 

 

  Organizing activities and events that will 

increase the effectiveness of the university as 

an environment rich of services. 

 

 Supporting student ideas to enrich the 

general atmosphere at the university. 

 

 

 .)القدرة على استخدام الحاسب اآللي بشكل )ممتاز 

 .القدرة على القيام باألعمال اإلدارية 

   المواد التي تختص بقسم القدرة على تدريس

 الصحة والترويح.

   بشكل )جيد( اللغة االنجليزية استخدامالقدرة على . 

 

 مشاكلهم  القدرة على حل قضايا الطلبة و مناقشة

وكل ما يتعلق منها بمحيط الجامعة و خدماتها 

 .مرفقاتها و

 

  من شأنها زيادة لتي ا الفعالياتتنظيم األنشطة و

 .فاعلية الجامعة كمحيط غني بالخدمات

 

  الجو العام بالجامعة إلثراءدعم األفكار الطالبية. 

 

                                                                                                

 

     عناوين الرسائل:

 

Master Thesis 

 ( A comparative study of aspects of attention in the 

tennis players in Jordan ). 

and  Control Center( PHD Thesisi Table tennis

motivation in relation to the level of performance of 

the table tennis players in Jordan). 

 

 دراسة مقارنة لبعض مظاهر اإلنتباه لدىرسالة الماجستير)  

 . (العبي ألعاب المضرب في األردن 

 

 

 

مركز التحكم والدافعية وعالقتهما بمستوى  رسالة الدكتوراه ) 

 (.العبي تنس الطاولة في األردن األداء لدى



 

                                                                  Research:                                                                            األبحاث:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizational climate and its  

relationship to the development of the 

performance of Physical Education 

activity supervisors at the University of 

Jordan. 

 

2. Building standard levels for some 

elements of physical fitness. 

 

3. Reasons for the reluctance of 

students of Physical Education for 

sporting activities. 

 

4. Pressures of life and their 

relationship to the accomplishment 

level among some players of individual 

and collective sports activities in 

Jordan. 

 

5. Relationship between the admission 

policy for students of Physical 

Education/ University of Jordan 

(compete and exceed policy), and the 

self-concept of those students. 

 

6.Knowledge/ Cognitive abilities of 

table tennis coaches in Jordan. 

 

7. Cognitive test for  Scouts in Jordan. 

 

8. Trends in the use of Internet at the 

University of Jordan of graduate 

students of the Faculty of Physical 

Education. 

     

 

 

 

 

المناخ التنظيمي وعالقته بتطوير أداء مشرفي  .1

 دوائر النشاط الرياضي في الجامعة األردنية.

 

 

بناء مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة  .2

 البدنية.

 

 

أسباب عزوف طالبات التربية الرياضية عن  .3

 ممارسة األنشطة الرياضية.

 

الضغوط الحياتية وعالقتها باإلنجاز والمجاراة  .4

لدى العبي بعض األنشطة الفردية والجماعية في 

 األردن.

 

 

عالقة أسلوب القبول )تنافس وتفوق( لمفهوم  .5

الرياضية في  يةالذات لدى طلبة كلية الترب

 الجامعة األردنية.

 

الحصيلة المعرفية لدى مدربي كرة الطاولة في  .6

 األردن.

 

 

إختبار معرفي لبعض المهارات الكشفية لمرحلة  .7

 الكشاف في األردن.

 

 

إتجاهات طلبة الدراسات العليا في كلية التربية  .8

الرياضية نحو إستخدام شبكة اإلنترنت في 

 الجامعة األردنية.

 

 

 



 

 arch to be publishedRese  :                                                     األبحاث قيد النشر:

 

 

                                                                  
 

                                                
i  

1. The role of  Sports department at the 

University of Jordan in promoting 

women’s sports on campus and reduce 

the challenges and obstacles that 

hinder their participation. Female 

students’ Perspective. 

 

2. The role of the sport's university's 

departments in reducing sports 

violence at the University of Jordan 

from the point of view of faculty 

members. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  The Role of the Athletic Mother of 

Bringing up Athletic Generation. From 

the Perspective of the Members of the 

Faculty of Physical Education/ University 

of Jordan. 

 

 

 

4.  The role of “sport for all” concept in 

enforcing the aims of the community 

school from the perspective of 

governmental and private heads of 

schools in Jordan. 

 

5. The ability of physical education 

students, to apply skills assigned to them 

in the course of tennis games and its 

impact on their performance/ faculty 

members’ perspective.     

دور اإلدارات الجامعية الرياضية بتشجيع  .1

رياضة المرأة والحد من التحديات 

والمعوقات التي تعترض طالبات كلية التربية 

ردنية من وجهة نظر الرياضية بالجامعة األ

 الطالبات أنفسهم.

 

 

 

 

لحد من با دور اإلدارات الجامعية الرياضية .2

الرياضي بالجامعة األردنية من وجهة  العنف

 .أعضاء هيئة التدريسنظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

دور األم الرياضية  في تنشئة جيل رياضي   .3

يعود على مجتمعه باإلنجازات الرياضية من 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية 

 .التربية الرياضية بالجامعة األردنية
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أهداف المدرسة المجتمعية من وجهة نظر 

ة في مديري المدراس الحكومية والخاص

 .األردن
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تطبيق المهارات الموكولة إليهم بمادة ألعاب 

المضرب وأثرها عليهم بالميدان التربوي 

 من وجهة أعضاء هيئة التدريس.


