السيرة الذاتيــــــــــــــــة
جهاد عيسى محمد قطيشات
االســــــــــــــــــم:
عميد
الرتبة
األردنية
الجنسيــــــــــــــة:
رقم الجـــــــــوال:
0772102225
البريد اإللكتروني:
jihad_122@hotmail.com
عمـــــــــــــان  /االتحاد الرياضي العسكري األردني
العنــــــــــــــوان:
المؤهالت العلمية (البدء باألحدث)
سنة التخرج
الشهــــــــــــــــــادة
بكالوريـوس تربية رياضية  /الجامعة األردنية
1989
دبلوم أدارة عامة  /الجامعة األردنية
1996
الخبـــــــــــــرات العمليــــــــــــة
عدد السنوات
جهة العمــــــــــل
الوظيفة /المسمى
القوات المسلحة األردنية
مدير االتحاد الرياضي العسكري األردني
 27سنة
االتحاد األردني لكرة اليد
مدرب المنتخبات الوطنية لكرة اليد
 7سنوات
نادي السلط الرياضي
مدرب نادي السلط األردني
 10سنوات
القوات المسلحة األردنية
مدرب المنتخب العسكري لكرة اليد
 18سنة
الجامعة األردنية
مدرب منتخب الجامعات األردنية
 4سنوات
وزارة التربية والتعليم
مدرب المنتخب المدرسي
 3سنوات
وزارة الشباب األردنية
عضو االتحاد األردني لكرة اليد /رئيس
 4سنوات
لجنة المنتخبات الوطنية
وزارة الشباب األردنية
عضو االتحاد األردني لكرة الطائرة رئيس
 3سنوات
لجنة المنتخبات الوطنية
رئيس اللجنة الرياضية لنادي السلط األردني
نادي السلط الرياضي
 7سنوات
الدورات  /المؤتمرات  /ورش العمل
عنوان الدورة  /المؤتمر/ورشة العمل
ت
دورة مدربي كرة اليد الدولية  /جامعة اليبزيغ (المانيا)
1
دورة تدريب دولية  /جامعة بودابست  /هنجاريا
2
البرنامج الكندي إلعداد المدربين الوطنيين  /األردن (4مستويات)
3
دورات تدريب االتحاد الدولي لكرة اليد(قطر  +مصر  +تونس  +تايالند)
4
دورات التدريب المحلية  /االتحاد األردني لكرة اليد
5
دورات إعداد بدني  /األردن  +مصر  +اإلمارات  +الجزائر
6
المشاركة في بطوالت العالم العسكرية عدة مرات (رئيس الوفد األردني)
7
المشاركة في بطوالت االتحاد العربي العسكرية عدة مرات (رئيس الوفد األردني)
8
رئيس الوفد األردني العسكري لعدة ألعاب
9
دورة ضباط الميدان الجامعيين
10
دورة الصاعقة التأسيسية
11
دورة المظليين
12
دورة األمن والحماية الخاصة
13
قائد حرس السفارة األردنية /بيروت
14

1
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5
6
7
8

المهـــــــــــــــــــارات (نبذة ذاتية مختصرة)
إتقان اللغة االنجليزية
حاصل على دورة باللغة األلمانية
إتقان الحاســـــــــــــــــب() ICDL
مهارات تنظيمية و إداريــــــــــــــة
مهارات إدارة الوقـــــــــــــــــــــــت
مهارات االتصال والقدرة على إنشاء والحفاظ على عالقة عمل جديدة مع الناس من
مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية
االحترام واالعتماد على الذات
العمل كفريق واحد  /لقد عملت في عدة فرق مختلفة
االهتمامـــــــــــــــــات
الرياضة بمختلف أنواعها
المطالعة

