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 تاريخ الحركة الرياضية األردنية من االستقالل حتى األلفية الثالثة

 
 * الشعار نزال علي عامر

 
 صـلخم

 مراحل وليوثق ليستقصي البحث هذا فكان ،األردن في الرياضية الحركة عن تاريخية ألبحاث األردنية الرياضية المكتبة تفتقر
 الرياضية والمنافسات األنشطة جميع توثيق على الباحث عمل وقد (،2000) العام وحتى االستقالل منذ الرياضية الحركة تطور
 القرن من الخمسينات بدايات مع بدأ قد الرياضية للحركة الحقيقي االنطالق أن إلى الباحث خلص وقد ،الطويلة الفترة هذه في

 بناء فترة وبامتياز تعد أنها كما ،واألهلية منها الحكومية للرياضة الراعية المؤسسات إنشاء فترة هي الفترة هذه وبأن ،الماضي
  .ككل الدولة فلسفة من جزء أصبح بالرياضة االهتمام وبأن، الرياضية المنشآت

 صيات لحل مشكلة البحث القائمة.التو  من مجموعة باقتراح الباحث قام فقد ذكرها الوارد النتائج على وبناء  
 التاريخ، الحركة الرياضية، األردن. :الدالة الكلمات

 
 المقدمة
 القفز أو تجاوزها يمكن ال التي الصفحة أحواله بكل وهو لحاضرها وأساسا   نهضتها وبواكير أمة أي لهامإ مصدر التاريخ يعد
 ومحاولة الخطأ مكامن من والتعلم دراسته فاألجدر مظلما   كان نا  ا في اإللهام والفخر واالعتزاز و درس إذا فهو مشرقا كان فان عنها

 .رافقته التي الضعف نقاط من واالستفادة تالفيها
 لقد بل ،المختلفة الحياتية والمجاالت األنشطة مجمل عن عزلها يمكن ال ماعيةاجت إنسانية ظاهرة باعتبارها الرياضية والتربية

 تلك أو األمة هذه تطور مدى على ومؤشرا   الشعوب حضارات من معينة تاريخية مرحلة على شاهدا   حاالتها من كثير في كانت
 ورفاهيتها. الشعوب تقدم على ودليال  

 البدايات في البحث ومحاولة إليه للوصول تسعى الذي ومستقبلها به تتنافس الذي حاضرها هو أمة ألي الرياضي والتاريخ
 الخطوات خطوا الذين الرواد أولئك ذكرى لتخليد محاولة وهي نعيشه الذي للواقع قدموا الذين األوائل عن للبحث محاولة هي األولى
 إليه. وصلنا ما إلى للوصول اياتالبد كانت كيف لفهم محاولة وهي عليه نتسابق الذي المضمار هذا في األولى
 الفصل خلو األردنية بالجامعة الرياضية التربية كلية في وفلسفتها الرياضية التربية أسس لمادة تدريسي خالل من الحظت ولقد

 قيةب في للمادة استقصاء وفي األردنية الرياضية التربية تاريخ عن للحديث إشارة أي من الرياضية التربية تاريخ عن المخصص
 .هم من تاريخنا الرياضيمالجزء ال لهذا أيضا افتقارها وجدت فقد المملكة في الكليات
 االنجازات وتتبع الحديثة األردنية الدولة نشوء منذ األردنية الرياضية الحركة تاريخ على الضوء إللقاء محاولة البحث هذا ويعد

 في بالفعل روادا   وكانوا الكثير لنا قدموا الذين أولئك إلى واإلشارة األولى االنجازات وتأريخ الرياضي الصعيد على تحققت التي
 الذي الطريق كانت منجزاتهم وبأن واألجداد اآلباء بتضحيات إليه وصلوا إنما إليه وصلوا ما بأن األبناء يعي لكي الرياضي العمل
 عليه. نحن ما إلى قادنا
 
 والرياضة البدنية التربية تاريخ دراسة أهمية
 عصور وعبر الدوام على ارتبطت ولقد اإلنسانية المجتمعات حركة تعكس التي الحيوية المجاالت أحد الرياضية التربية تعدّ 
 أعتبرت العصور من عصر في البدنية الكفاية األولى غايتها كانت حين ففي ألنفسهم ورؤيتهم وثقافتهم األفراد بنشاط مختلفة
 العالم. من أخرى طقةومن آخر عصر في واجتماعي ثقافي كتعبير
نما األهداف هذه على والرياضة البدنية للتربية الفلسفية الغايات تقتصر ولم  في الخاص فهمه الشعوب من شعب لكل كان وا 
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 البدني األعداد بين ما الغايات هذه تعددت ولقد الدولة لتلك العامة السياسة يخدم بما والرياضة البدنية التربية مفهوم توظيف
 التدريب لغايات البدني اإلعداد بين وما األولى البدائية العصور في الحال هو كما الحياة متطلبات ومواجهة البدنية لكفايةا لغايات

 أخرى حضارة في واجتماعي ثقافي كتعبير والرياضة البدنية التربية مفهوم وظف ولقد ،أخرى دولة في الدولة عن والدفاع العسكري
 على وكتدليل الشعوب من لشعب واالجتماعية الثقافية الهوية وحدة عن كتعبير الراقصة ركاتالح وأستخدمت ،الحضارات من

 والدينية. الوثنية الطقوس ذلك في بما معين اجتماعي لمكون األفراد هؤالء انتماء
 بما الدولة لتلك التربوية الغايات لتخدم ووظفت الدول من العديد في التربوية الوسائل أحد والرياضة البدنية التربية أعتبرت ولقد
 وقائية كوسيلة والرياضة البدنية التربية أخرى دول وظفت حين في الدولة تلك في التربوي النظام تخدم مباشرة نتاجات من تحقق

 الدولة. أو المنطقة ذات وفي غاية من أكثر تحقق قد وبالطبع، أفرادها تصيب قد التي األمراض من للكثير وعالجية
 لالستفادة الزمة ضرورة هو العلوم من معين مجال في حققوه ما ومدى المختلفة الشعوب ثقافات على طالعاإل نإومن هنا ف

 سبقه. لتاريخ امتداد إال هو ما حضاري أو ثقافي ،تربوي بناء أي بأن شك وال ،معرفة من إليه وصلوا ما على والبناء منها
 لرياضةوا البدنية التربية مجال في التاريخية المصادر -
 األولية المصادر -أ

 (ثر)األ أو اآلثار ـ1

 المتداول الثقافي التراث ـ2
 الرسمية السجالت المدونة السجالت ـ3
 الشخصية السجالت -4
 المصورة السجالت - 5
 البصرية و السمعية السجالت _6

 الثانوية: المصادر - ب
 (1) والرواة. والمؤرخين الباحثين كتابات -
 

 البحث مشكلة

 ال نهإاألردنية وفي حدود علم الباحث ف الرياضية الحركة تاريخ يخص فيما المصادر من يكفي ما هناك ليس بأن الباحث قديعت
 الرياضة تاريخ إلى بعيد وال قريب من ال يشير ما تحديدا   الرياضية التربية تاريخ مادة وفي الرياضية التربية كليات مناهج في يوجد

 الخصوص. هذا في بحث أي هناك ليس نهإف لباحثا علم حدود وفي األردنية
 الحراك بتوثيق معنية أقسام وجود وعدم الرياضي المجال في تاريخية دراسات إلى األردنية المكتبة افتقار إلى باإلضافة هذا

 األردنية. الرياضية المؤسسات في الرياضي
 
 البحث أهمية
 األردنية. الرياضية التربية تاريخ في أبحاث إلى تماما   األردنية المكتبة تفتقر حيث المجال هذا في نوعه من األول -
 .المعنية للهيئات األردن في الرياضية الحركة ريخالت رئيسا   مصدرا   -
 العليا. الدراسات وطلبة األردنية الرياضية التربية كليات لطلبة مرجعا   -
 
 الدراسة أسئلة

 الية:الت الرئيسة األسئلة عن لإلجابة الدراسة تسعى
 ؟الفترة هذه في األردنية الرياضية الحركة بدأت متى -
 األردنية؟ الرياضية للحركة التأسيس في أسهموا الذين األوائل الرواد هم من -
 الرياضية؟ للحركة الراعية المؤسسات تأسست متى -
 ردن؟لأل األولى الدولية المشاركات هي وما الدولية المحافل في حضور لألردن كان متى منذ -
 األردن؟ في شعبية األكثر الرياضات ما -
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 نجازات األفضل للرياضة األردنية؟اال ما -
 

 الدراسة أهداف
 التالية: األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه خالل من الباحث يسعى

 األردنية. الرياضية الحركة عن موثق تاريخي تصور وضع -

 األردن. في رياضيةال التربية تاريخ لمادة كمرجع البحث هذا اعتماد -

 األردنية. الرياضية الحركة تاريخ على الرياضية التربية كليات في طالبنا طالعإ -
 الرياضية. اهتماماتهم خالل من لألردنيين االجتماعية الحياة واقع على طالعاإل -
 معني رياضي اتحاد كل في خاص قسم إنشاء على االولمبية واللجنة الرياضية االتحادات في على المعنية الجهات حث -

 واألرشفة. بالتوثيق
 

 الدراسة فروض

 .المنظم الرياضي الواقع إلى العشوائية الحالة من االنتقال فترة الفترة هذه كانت -

 الزمنية. الفترة هذه في مرة ألول الرياضات من العديد ظهرت -
 .الرياضية الحياة في متأخرة مراحل في دورها والتدريبية التعليمية األسس أخذت -
 الرياضة. واقع تطور في الرياضية للمؤسسات التنظيمي البناء أسهم -
 

 الدراسة محددات
 التالية: بالمحددات الدراسة هذه إجراء خالل الباحث التزم

 ،ولمبيةاأل )اللجنة األردن في بالمشكلة المعنية والمؤسسات الهيئات إداريي على الدراسة هذه إجراء تم البشري: المحدد
 .إليهم الوصول أتيح الذي األوائل من والرواد الرياضية( الحركة رواد وهيئة للشباب األعلى المجلس ،الرياضية التحاداتا

 األردن. في المعنية الهيئات على الدراسة هذه إجراء تم المكاني: المحدد
 .1/6/2016 والفترة 1/11/2015 بين ما الفترة في المعلومات وجمع الدراسة هذه إجراء تم الزماني: المحدد

 
 الدراسة حدود

 التخيل دقة في تؤثر وقد الدراسة قيد الموضوع عن المعلومات دقة في تؤثر قد طويلة زمنية فترة تناول الدراسة حجم
 .واالستنتاجات

 

 الدراسة مصطلحات
 يلي: كما تعريفها يمكن التي المصطلحات من العديد إلى الدراسة تعرضت

 المستقبل. لمواجهة الواقع فهم في تساعد استنتاجات إلى للوصول، الماضية لألحداث والمحايدة لعلميةا الدراسة التاريخ: -
 نتاجات من عنها نتج وما، الرياضية للممارسات المعززة واإلجراءات والمنافسات النشاطات مجمل هو الرياضية: الحركة -
  .سلفا   متوقعة

 الجزء في بوقوعها األوسط الشرق تتوسط ،آسيا غرب جنوب في تقع عربية لةدو  ،الهاشمية األردنية المملكة األردن: -
 ان.عم مدينة وعاصمتها، العربية الجزيرة شبه لمنطقة والشمالي ،الشام بالد منطقة من الجنوبي

 
 الدراسة إجراءات

 .وأهدافها الدراسة لطبيعة لمالئمته التاريخي المنهج الباحث استخدم :الدراسة منهج
 :المعلومات مصادر

 واألشخاص والوثائق والسجالت كاآلثار أولية مصادر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 والرواة والمؤرخين الباحثين كتابات مثل ثانوية مصادر
 :الدراسة مجتمع
 البحث بمشكلة عالقة لهم الذين االعتباريين واألفراد األهلية والهيئات الحكومية المؤسسات من الحالية الدراسة مجتمع يتكون

 األردنية. المملكة في
 بطريقتين: الدراسة بخصوص المعلومات بجمع الباحث قام وقد

 الرياضيين من الروادو  الرياضية االتحادات إداريي مقابلة

 :اإلدارية الدراسة إجراءات
 :التالية اإلجراءات إتباع تم فقد الدراسة بهذه الخاصة علوماتالم جمع بهدف

 .الرياضية التربية كلية إدارة من المعلومات على الحصول مهمة لتسهيل المعنية الجهات مخاطبة
 .الدراسة موضوع األشخاص من عدد مع شخصية مقابالت بإجراء وقام المعنية للجهات ميدانية اتبزيار  الباحث قام
 

 والمصادر مراجعال
 صعوبة الباحث واجه وقد الدراسات من غيرها مع مقارنة جدا نادرة األردن في الرياضي المجال في التاريخية الدراسات تعدّ 
 المراجع من مجموعة اعتمدت فقد عليه وبناء   ،به مرتبطة أو البحث لموضوع مشابهة متعلقة دراسات على العثور في بالغة

 :التالي النحو على المشابهة
 المحاوالت حدأ (2006) في والصادر الدقس يوسف لمؤلفه تاريخية محطات ،األردنية الرياضية الحركة كتاب يعتبر -1
 الرياضية الحركة تطوير لمؤتمر المقدمة العمل أوراق بأحد الكاتب استعان وقد األردنية الرياضية الحركة تاريخ لتوثيق الجادة
 من ابتدء   عشرية عقود إلى وقسمها الرياضية الحركة تاريخ عن صفحات ثمان وفي ضبمقت بشكل للحديث (1993) في المنعقد

 .األردنية الدولة نشوء مع أي الماضي القرن من العشرينات
 النشاط تخدم ومؤسسات الرياضي المجال في مختارة مواضيع عدة إلى التاريخي العرض بعد كتابه في الكاتب يتعرض
 الخدمات لواقع بإحصائيات ويدعمها الشباب وزارة سجالت في المذكورة البيانات على الفصول من فصل كل في ويعلق الرياضي
 المجاالت. شتى في الرياضية

 من لعدد متقدمة لفترات المهمة المصادر أحد ويعتبر ومختصرة رئيسة لمحطات سريع بمرور تاريخيا الكتاب يستعرض
 عمر من مبكرة لمراحل للتأريخ افتقاره مع الرياضي المجال في الثمينة كتبال أحد وهو الرياضي بالشأن تعنى التي المؤسسات

 الدولة.
 تاريخ األردن في والشبابية الرياضية الحركة رواد "هيئة ب والمعنون الرياضية الحركة رواد هيئة عن الصادر الكتاب في -2

 المصادر جميع بان والملفت األردن في اضةالري عن نبذة صفحة عشرين في الكتاب يستعرض ،2014 العام في "وانجازات
 من األولى الفترات عن الحديث عند خاصة 1992 العام في الرياضية الحركة تطوير لمؤتمر المقدمة التاريخية الورقة ذات تستخدم
 األردنية المشاركات ختاري يسرد ذلك وبعد ،بها مرت التي والمراحل ولمبيةاأل اللجنة إنشاء لتاريخ الكتاب يتعرض ثم اإلمارة تأسيس
 .ولمبيةواأل العالمية والمشاركات 53 العام من ابتدءا العربية الدورات مستوى على

 إنشاء منذ الرياضية االتحادات نشأة وكذلك الرياضية األنشطة وأدارت أشرفت التي الحكومية المؤسسات لنشأة التطرق يتم كما
 األردن نادي بأسم نادي أول تأسيس إلى يشير الذي الرياضية األندية إنشاء تبعت إلى باإلضافة 1944 العام في رياضي اتحاد أول
 .(1929) العام في

 إلى الفصل ذات في تطرق حيث ،المملكة في والمرشدات الكشافة حركة عن تحدثت التي النادرة المصادر من الكتاب يعتبر
 الحركة اءأثر و  قيادة في دور لهم كان الذي األشخاص وأسماء بها مرت التي للمراحل واستعراض الكشفية الحركة تاريخ عن نبذة

 .الكشفية
 أسماء بإسهاب ويستعرض اجلها من أنشئت التي واألهداف الرواد هيئة إنشاء رافقت التي الظروف إلى الكتاب يتطرق ثم

 .الهيئة قيقهابتح أسهمت التي واالنجازات تأسيسها تاريخ من الهيئة إدارة على قامت التي اإلدارية المجالس
 الهيئة في المسجلة العمومية الهيئة لكامل الذاتية السير ويستعرض الكتاب يتحدث السابق االستعراض وبعد الكتاب مجمل في

 معلومات من يحويه لما والثناء الشكر يستحق كبير انجاز هذا ويعد الهيئة إلى حديثا انضموا الذين األعضاء أسماء إلى باإلضافة
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 .إجماال   والشبابية الرياضية الحركة اءأثر  في الفضل لهم كان الذين وائللأل وذكر قيمة
 كل إلى ويوثق األردن في الرياضية للحركة البعيد التاريخ من ونادرة جميلة بصور الكتاب يحفل األخيرة المائة الصفحات في

 إلى أيضا افتقاره ومع سابقة إلصدارات طوروم منقح جهد الكتاب ،الرياضية الحركة اءأثر  في همواسأ الذين واألشخاص األحداث
 .عليها والقائمين وروادها الهيئة عليه تشكر ومميز قيم جهد يبقى انه إال الدولة تاريخ من األولى للسنوات التأريخ
 عم وبتعاون جنكات سمير الرياضي اإلعالمي يتعرض " ومؤسسوها روادها األردن في والشباب الرياضة ،"الرواد كتابه في -3
 لهم أتيح ممن الرياضيين الرواد ذاكرة إلى باإلضافة الوثائق بعض على معتمد تاريخي استعراض إلى الدويري اهلل لطف الرواد أحد
 .رياضية أحداث من به مر ما ويوثق يدون أن

نشاء تأسيس رافقت التي الظروف الكاتبان يستعرض  وحقيقة أجلها من أنشئت التي واألهداف الرياضية الحركة رواد هيئة وا 
 هؤالء ذكريات إلى بحاجة إننا حيث الباحث بها يقوم التي الدراسة هدف خدمة مصلحة في يصب انجاز الهيئة هذه بأن األمر
 يذكر كما تكريمهم وتم الرياضية الحركة واكبوا الذين األوائل بجمع الهيئة هذه جهود توجت وقد ،الرياضي تاريخنا توثيق في الرواد
 .الرياضية الحياة تطور في بدورهم عرفانا بهم تليق التي االمتيازات بعض الهيئة ومنحتهم عمارهمأ وحس الكتاب

 وكرة األوقات تلك في شيوعا األكثر بأنها يبدو التي القدم كرة وهي تاريخيا رياضية ألعاب أربعة بدايته في الكتاب يستعرض
 عبر األردن بها شارك التي والدولية العربية الدورات بأسماء قوائم ضعي ذلك وبعد ،اليد كرة إلى باإلضافة الطاولة وكرة السلة
 مشاركة في األردن مشاركة وتمثل 1929 العام إلى تعود التي الصورة تلك الكتاب بها يحفل التي الصور أجمل من ولعل ،تاريخه
 .المضمار اهذ في عنها نبحث التي النوادر من ولعلها وهذا آنذاك السوري بردى نادي مع خارجية
، فاألصغر عمرا األكبر من ابتدءا لهم الذاتية السيرة ويستعرضان الرياضة في الرواد من عدد إلى الكاتبان يتطرق ذلك بعد

 مميزة للحظات الكتاب يوثق الرياضية الحركة نشوء في جميعا همواسأ لرواد ذاتية سيرة وثالثون مئة عن يزيد ما لسيرة وباستعراضه
 ،الماضي القرن من والسبعينات الستينات إلى وصوال الدولة لتأسيس األولى السنوات بين يتنقل حيث ،األردني ريخالتا في ورائعة

 رفعة في جميعا أسهموا وتأسيسه نشوءه منذ األردن به حفل الذي والجغرافي اإلثني التنوع هذا هو الرواد هؤالء قراءة في والمالحظ
 األردني التاريخ في االجتماعية للحياة التوثيق في البحث هذا خالل من الباحث قصده ما وهذا ،تطوره في والمساهمة وبناءه األردن

 الواحد الهدف بوتقة في واإلثنية الجغرافية مشاربهم مختلف على الناس صهر في أسهمت وكيف الرياضية الحركة خالل من
 .الواحد والوطن
 لهؤالء الذكريات دمج وعدم ،الرياضة من أنواع أربع عن فقط والحديث نيفوالتص للتبويب االفتقار الكتاب قيمة من ينتقص وال
 على الضوء إلقاء في أسهمت التي القليلة المصادر من ولعله والثناء الشكر يستحق عظيم جهد فالكتاب زمني تسلسل في الرواد
 .عام بشكل البلد وتاريخ الرياضي تاريخنا
 دور عن الخامس المجلد في الثاني الجزء من صفحة مئة وفي مامسر الدكتور يتحدث الشركسية" "األمة موسوعته في -5

 التي األردنية للدولة األولى البدايات منذ وطويل مسهب استعراض وفي ،األردنية الرياضية الحركة وتطوير تأسيس في الشراكسة
 كل وعن الشراكسة يمارسها كان التي تالنشاطا كل عن مامسر الدكتور يفصل األردنيون الشراكسة استقرار فترة مع ترافقت
 كدولة األردن انتهجه الذي والديني القومي التوجه وهو آخر واقع عن الحديث هذا يعكس وربما تأسيسها في أسهموا التي األلعاب

 .التأسيس منذ
 من مهم لمكون يؤرخ رىأخ بطريقة أنه إال تحديدا الشراكسة تاريخ إلى مامسر الدكتور األسبق والوزير العالمة يؤرخ فبينما
 .الرياضية وتحديدا المجاالت كل في األردن نهضة في حقيقي دور لهم وكان بهم يعتز الذي األردني المجتمع مكونات

 من العشرينات منذ الرياضية والمهرجانات والبطوالت اللقاءات من للعديد توثق التي والصور الرياضية باألحداث زاخر الكتاب
 األردنية الدولة عمر من طويلة لفترة تؤرخ ونادرة مهمة تاريخية وثيقة يجعله مما ،الحالي القرن بدايات إلى وصوال الماضي القرن

 .روادها أشهر من الموسوعة مؤلف يعتبر التي الرياضي المجال في خاصةو 
 ،(1991) في والصادر كاتجن وسمير حسونة مفيد للمؤلفين الثمانينات" عقد في األردنية الكرة ،الطفرة "سنوات كتاب في -8
 الممتاز الدوري نتائج يستعرض ثم ،(1989) العام وحتى الثمانين منذ الوطني للمنتخب والنتائج األرقام سجل عن الكاتبان يتحدث
 .أيضا   الفترة لذات والكأس الدرع ،الكؤوس كأس ونتائج والهدافون الفترة لذات

 الباحث ويرى ،ثناياه في آخر شيء إلى يتطرق ولم سنوات عشر لفترة المحلية البطوالت لنتائج سجل كونه عن يزيد ال الكتاب
 واألرشفة. بالتوثيق الصلة وذات المعنية المؤسسات من المطلوب الدور هو هذا بأن
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 كرة عن للحديث الرئيسة المصادر أحد بشتاوي وعمر عزت كنعان لمؤلفيه قرن" نصف في األردنية القدم "كرة كتاب يعتبر – 9
 لسرد يتعرضان ثم ،(1985) العام وحتى اإلمارة نشأة منذ القدم كرة عن للحديث منه األولى الصفحات يفردان والذي األردنية لقدما

 في األبرز والحراس والهدافون الرياضية األندية لمسيرة نبذة عن الكاتبان يتحدث ذلك وبعد األردنية للفرق المحلية البطوالت نتائج
 .اللعبة حكام وكذلك القدم كرة مسيرة

 القدم كرة اتحاد سجالت ثم ومن البعيدة للفترات األخبار تناقل على واعتمد القدم كرة تاريخ على سريع مرور عن عبارة الكتاب
 جعله مما ،الرياضات من واحد نوع عن للحديث والمقتضبة الجادة المحاوالت أحد وهو ،(1985) العام ولغاية الحقة مراحل في
 .البحث هذا مصادر أحد

 فصول أربعة من العميري تيسير و القريني عثمان الرياضي اإلعالمي لمؤلفيه " األردنية الكرة فرسان " كتاب يتألف – 10
 البطوالت مسيرة الكاتبان يسرد الثاني الفصل وفي ،الممتازة الدرجة أندية وانجازات مسيرة منه األول الفصل في الكاتبان يفصل
حصائيات الرسمية األردنية  الكرة قطبا عن للحديث التالي الفصل ويفردا ،(2002) العام وحتى إقامتها تاريخ من بطولة لكل وا 
 .العربية البطوالت في األردنية المشاركات إلى الكاتبان يشير األخير الفصل وفي ،وانجازاتهم األردنية

 كامل وغطى (2002) العام في صدر حيث، القدم كرة حول المتوفرة بالمصادر قورنت ما إذا نسبيا حديثة تاريخية مادة الكتاب
 األردنية. الكرة لمسيرة الممتازة السجالت احد ويعتبر، العام هذا حتى التفاصيل

 فقد ،تحديدا واربد عموما الشمال منطقة في القدم كرة تاريخ على المهايرة حسين لمؤلفه " الكروي اربد تاريخ " كتاب ركز - 11
 وانتقاال الفترة تلك عن عاصروهم من أو األوائل الرواد بذكريات واستعان األربعينات عقد منذ تاريخية بنبذة ابهكت الكاتب استهل
 افرد الثاني الباب وفي ،الكروية والنشاطات األندية من العديد تأسيس حيث اربد في القدم لكرة الذهبي العصر الستينات لعصر
 عن للحديث الثالث الباب افرد فيما ،تحديدا والكروي الرياضي القطاع في اربد أهل نم الرواد جيل عن للحديث صفحاته الكاتب
 الصور من لمجموعة الكاتب يفرده الرابع الباب وفي ،وانجازات العبين من األردنية القدم لكرة قدمته وما الشمالية الكرة انجازات
 .الكروية الشمال ذكريات عن لتتحدث

 هذا لمثل نكون ما أحوج ونحن ،األردنية الخارطة من كجزء له وتؤرخ نشاطها وترصد بذاتها نطقةم تغطي ممتازة مادة الكتاب
 .الوطنية واألرشفة التوثيق حالة يعزز الذي التوثيق
 للعبة التاريخي التطور الكاتبان يستعرض التسعينات مطلع إلى اإلمارة عهد من األردنية السلة بكرة المعنون الكتاب في - 12
 مارست التي واألندية األردنية المالعب إلى اللعبة ادخلوا الذين الرواد ويستعرضان الماضي القرن ثالثينيات في نشأتها منذ السلة
 .األردن في أقيمت التي والخارجية المحلية البطوالت جميع الكاتبان يستعرض ذلك وبعد ،االتحاد قيام قبل األولى والبطوالت اللعبة

 يعتبر وبحق األردنية السلة كرة عن للحديث قيم جهد الكتاب، السلة لكرة الدولي القانون الكاتبان يستعرض خاص فصل وفي
 انتشارها. على ساعدت التي والظروف السلة كرة تاريخ لقراءة وحيوي مهم مرجع

 طوق أبو المنعم عبد لمؤلفيه ،الدولي" والقانون خارجية لقاءات ،محلية بطوالت ،تاريخ ،األردن في "المبارزة كتاب -13
 حين إلى األردن في المبارزة بتاريخ الكاتبان ويعرفنا ،بإصدارها لهم بالفضل يدان التي الرياضية الكتب سلسلة أحد عزت وكنعان
 .األردن بها شارك التي والخارجية المحلية البطوالت يسردان ذلك وبعد المبارزة اتحاد والدة

 المبارزة. عن الحديث عند حقيقيا مرجعا اعتباره ويمكن األردن في المبارزة مسيرة عن ثتتحد التي النادرة المصادر أحد الكتاب
 األردنية الطائرة الكرة كتاب جاء عزت وكنعان الطوق أبو المنعم عبد للمؤلفين الرياضية اإلصدارات سلسلة ضمن – 14
 ولجان لالتحاد المتعاقبة اإلدارية للهيئات بعرض تابالك يبدأ ،التسعينات بداية وحتى الطائرة كرة نشأة منذ زمنية فترة ليغطي
 .لالتحادات المنتسبة األندية الحقا ويعدد ،الوطنية للمنتخبات والالعبات الالعبين وابرز الوطنية المنتخبات ومدربو التحكيم

 والدرع الكأس وبطوالت ونتائجهم انطالقته منذ الدوري مباريات كامل وبالتفصيل الكاتبان يستعرض الفصول بقية وفي الحقا
 خارج حدثت التي البطوالت بقية عن الكتاب يتحدث الحق فصل وفي كذلك والثالثة الثانية الدرجة بطوالت سجل وكامل أيضا
 المنتخب وانجازات األردن في الدولية والمباريات الناشئين وبطوالت االتحاد لبطولة فصل يفرد ذلك وبعد ،والكأس الدوري إطار

 .العسكري
 األخير الفصل يفرد أن قبل، الطائرة الكرة في األكبر الحضور لها كان أندية ثالث عن الكتاب يتحدث األخير قبل الفصل في
 الرسمية. الدولية والقواعد الطائرة كرة قانون عن للحديث

 حين في ،الكتاب إصدار تاريخ 1992 العام وحتى االتحاد نشأة منذ الرسمية والنتائج اللقاءات لكامل سجل عن عبارة الكتاب
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 عن غيره يتوافر ال جيد سجل ويبقى ،الفترة تلك عن شيء يذكر لم حيث االتحاد قبل ما وفترة األولى البدايات لتوثيق يفتقر انه
 .الطائرة الكرة

 تاريخ عن ثللحدي فيه فصل ويفرد القوى العاب عن به يتحدث العمايرة علي لمؤلفه وأرقام تطور ،األردنية القوى العاب - 15
 العربية من بمثيالتها األردنية لألرقام ومقارنة واآلسيوية العربية البطوالت في األردنية المشاركات ابرز إلى يتطرق ثم ومن األلعاب
 .والعالمية

 ،2000 العام إلى 1983 العام ومنذ القوى العاب جميع في األردنيون الالعبون حققها التي النتائج لسجل مهمة وثيقة الكتاب
 وأخيرا والعالمي واإلقليمي المحلي الصعيد على انجازات حققوا الذين الالعبين من مجموعة عن للحديث الكتاب من جزء ويفرد

 .القوى العاب حقل في الرواد من لمجموعة الذاتية السيرة عن الكاتب يتحدث
، عليها الحصول في الكاتب يفلح لم سابقة فتراتل وينتقص، األردنية القوى العاب تاريخ من متأخرة لفترة مهمة وثيقة الكتاب

 القوى. العاب عن المتوفر الوحيد السجل ولعله
 تاريخ المجتهد الكاتب ويستعرض والصيد الرماية على الضوء يلقي كتاب " وانجازات تاريخ ،األردن في والصيد الرماية " -16
 وابرز اللعبة رواد الحقا ويستعرض االتحاد إنشاء خالل من عبةالل تنظيم إلى وصوال الدولة لنشأة األولى العصور منذ الصيد

 التي وبطوالته العربي واالتحاد محليا الرماية على المتعاقبة االتحادات عن الحقا ويتحدث ،مارسوها الذين الالعبين
 .للعبة الدولي القانون عن للحديث كامل فصل يفرد ثم ومن ونتائجهم والدولي والقاري المحلي المستوى على والمشاركات،أقامها

 من العديد حققت قد األردنية المشاركات أن إال الممارسين من معينة فئات في محصورة تكون تكاد الرماية لعبة أن على
 من وغيرها اللعبة هذه في تحققت التي والنتائج االنجازات توثيق في الكتاب لمؤلف الفضل ويعود ،اللعبة مستوى على االنجازات
 .المؤلف إليها تطرق التي األلعاب

 اللعبة هذه إلى تعرض الذي الوحيد يكون ويكاد بلدنا في الرياضية الحياة جوانب من جانب عن للحديث ملحة ضرورة الكتاب
 إصداره. تاريخ وحتى

 ،الباحث علم حدود في التايكواندو عن يتحدث الذي الوحيد المصدر " ذهبية انجازات ،األردنية التايكواندو " كتاب يعد – 17
 ويخصص األردن في نشأتها عن يتحدث ثم ومن األصلي موطنها وفي العالم في اللعبة عن مختصرة تاريخية بنبذة الكتاب يبدأ
 على األردنية االنجازات عن ذلك بعد الحديث ويبدأ ،لها والممارس الرسمي الداعم الحسن األمير سمو عن للحديث النشأة من جزء

 منذ والخارجية الدولية االنجازات سجل كامل الكاتب يدون ثم الحسين دورة انجاز من ابتداءا والعالمي سيويواآل العربي الصعيد
 األبواب بقية ويفرد وانجازاتهم اللعبة أبطال عن للحديث الصفحات بعض الكاتب يفرد ذلك بعد ،2001 العام وحتى االتحاد تأسيس
 ،والمدربين والحكام اللعبة قانون عن للحديث

 والناس اللعبة لنشأة تاريخي حقيقي توثيق إلى ويفتقر عام ثالثين مدى على األردنية واالنجازات للبطوالت موثق سجل الكتاب
 .اللعبة عن للحديث يتيم مصدر يبقى ولكنه ،األندية وكذلك األولى والمراكز مارستها التي

 1991ال في والصادر عزت وكنعان طوق أبو المنعم عبد ئيللثنا التسعينات مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة كتاب – 18
 في المالكمة واقع لمالبسات جميل لسرد بدايته في يتعرض حيث األردن في المالكمة عن يتحدث الذي الوحيد الكتاب يكون قد

 مشاركاتنا تاريخ عن ثم ومن المالكمة لعبة نشأة في أسهموا الذين األوائل لألبطال بإسهاب ويتعرض الدولة نشأة من األولى العهود
 .وحكامها اللعبة لقانون الحقا الكاتبان ويتعرض البطوالت هذه في للنتائج وتوثيق والعالمي والمحلي العربي المستوى على

 هذا على والشكر الثناء ويستحق الشأن هذا في القليلة المراجع من مهم ومرجع األردن في المالكمة عن زخمه مادة الكتاب
 المجهود.

 األردني التنس " كتابه وما األردنية الرياضة تاريخ لدراسة وتأليفهم جهدهم أفردوا الذين القالئل من عزت كنعان يعتبر -19
 عبارة والكتاب عديدة أردنية رياضات عن بها تحدث التي العديدة الكتب أحد إال (1993) في والصادر " قرن نصف في مسيرة
 وهذا ،اللعبة قانون إلى باإلضافة ،المملكة في أقيمت التي البطوالت لجميع وتوثيق ألردنا في التنس لنشأة تاريخي وصف عن
 األردني. التنس عن الحديث عند الوحيد يعد وربما التقدير يستحق كبير جهد
 

 والمصادر مراجعال مناقشة
 يمكن التي االستنتاجات من موعةمج الباحث وجد فقد، البحث لمشكلة تعرضت التي والدراسات المراجع لكامل استعراض وفي
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 كالتالي: تلخيصها
 ،المصارعة ،السباحة ،الكاراتيه: مثل الرياضات بعض عن تتحدث التي المراجع إلى قطعيا   الرياضية المكتبة افتقار :أوالا 
 عنهن. تتحدث مراجع دوجو  لعدم الرياضات لهذه يتطرق لم الباحث فان وبالتالي والجودو األثقال رفع، الطائرة الريشة، الفروسية
، الكتاب بها صدر التي الزمنية الفترة وبحدود، وحيد مرجع على الرياضات ببعض المتوفرة المراجع من كثير اقتصرت :ثانياا 

 .(2000) العام ولغاية التاريخ بعد البحث صعوبة من ضاعف مما، الكتاب صدور بعد معلومات أية يوثق أو يسجل ولم
 المجال هذا في األول البحث هذا ويعتبر، اإلطالق على علمي بحث بأي األردن في الرياضية لتربيةا تاريخ يحظى لم :ثالثاا 

 الباحث. علم حدود في
 باستثناء ،األردنية الرياضية الحركة تاريخ األردنية الرياضية التربية كليات في والدكتوراه الماجستير رسائل تطرق لم :رابعاا 
 بلعاوي. غالب للباحث السلة كرة تاريخ في يتيمة ماجستير رسالة

 في المعلومات في نقص خلق مما، غيرها دون معينة زمنية فترة على المراجع بعض في الواردة المعلومات اقتصرت :خامساا 
 اللعبة. ولنفس أخرى عقود
 
 األردنية لرياضيةا الحركة تاريخ

 بما فةالمختل الحياة مناحي على ذلك وأنعكس، استقالله على األردن حاز أن بعد والتبلور باالتضاح األردنية الدولة معالم بدأت
 وأهلية رسمية مبادرات لتبني الساحة إعداد في أسهمت قد عشوائية من شابها ما على السابقة الفترة أنب خاصة، الرياضية ذلك في

 الرياضي. للعمل التنظيمية البيئة قاعدة تطوير على عملت
 بالتطور استمرت التي التأسيس حديثة الرياضية والمؤسسات األندية مستوى على تطوراتبال حافل عهد الخمسينات عهد فكان

 للرياضة الراعية المؤسسات تطور إلى وصوال  ، الرياضية للمرافق التحتية البنية في البناء عهد جاء أن إلى، عهد بعد عهدا
 والشباب. بالرياضة متخصصة بوزارة وشمولها
 للمجتمعات والثقافي اإلنساني يرالتعب مظاهر أحد باعتبارها الرياضية للحركة الالزم االهتمام نعير أن لزاما كان هنا ومن
 األردنية. الرياضية الحركة لكامل واألرشفة بالتوثيق
 ومع الثالثة األلفية بداية إلى وصوال   األردنية الدولة استقالل منذ الرياضية الحركة تاريخ استعراض سنحاول الدراسة هذه ففي
 ضعف ومع عام خمسينال الحاضر وقتنا إلى تقارب التي الدراسة تتناولها التي الطويلة الزمنية الفترة بحكم المهمة بصعوبة اإلقرار

 عليها يبنى أن يجب التي األولى اللبنة بمثابة يعد البحث هذا بأن يرى الباحث نإف الزمنية الفترة لهذه وندرتها المتوفرة مصادرال
 مضافة قيمة ذو يجعله مما المجال هذا في األول يعد البحث هذا بأن علمنا إذا خاصة الرياضية الحركة لتأريخ أخرى محاوالت
 .الخصوص وجه على والرياضية األردنية للمكتبة حقيقية

 شاطالن عن الزمن من عقد كل في ونتحدث عشرية عقود إلى الزمنية الفترة تقسيم إلى الباحث فسيلجأ الدراسة هذه ولتحقيق
 المصادر في وردت كما ظهورها قدم حسب الرياضية األلعاب جميع عن الحديث إلى وسيصار الفترة تلك في حدث الذي الرياضي
 .الفترات تلك في الرياضية للمؤسسات التنظيمي التطور إلى الوقت بذات ويشار المتاحة
 من الرياضية التربية خريجي من األول الجيل عاد مابعد األردنية الرياضة في تدب الحياة بدأت، (1960-1951) األول العقد
 في وتم، الرياضية واالتحادات األندية على المدرسية النشاطات وانعكست المعارف وزارة مدارس في عملوا حيث، المصرية المعاهد

 الدراجات، السباحة، السلة، الطاولة، القدم كرة العاب على لإلشراف العام الرياضي اإلتحاد عن منبثقة لجان تشكيل الفترة هذه
 (2) السكسك. الرحمن عبد السيد برئاسة، التحضيرية االولمبية اللجنة تشكيل تم 29/03/1957 في الحقا  ، القوى والعاب
 

 القدم كرة
 غربيةال الضفة أندية انضمام إلى وباإلضافة األندية من للعديد الماضي العقد نهاية في المتأخر التأسيس أسهم سابقا ذكرنا كما

 جراء من بهم ألم الذي القسري التهجير أثر على أردنية بأندية الفلسطينيين الالعبين من العديد التحاق وكذلك الدوري بطوالت إلى
 (3) .األخص على القدم وكرة عموما الرياضية الحركة بتنشيط وأخرى بطريقة أسهمت العوامل هذه كل ،النكبة

 وتوقف الدوري بطولة يخطف أن واستطاع الصراع الجزيرة نادي دخل 1952 العام في وتحديدا باالنتظام الدوري استمر
 1955 األعوام في الجزيرة وتبعه 1954 بالعام األهلي فاز ثم ومن يليه الذي بالعام الدوري
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 منذ طويل غياب بعد أخرى مرة بباللق ليظفر الفيصلي عاد حيث 1959 ولغاية 1956 العام في الدوري توقف بينما،
 (4).1945لعامأ

 كرة كتاب في المرفقة الصور بحسب السوري الجيش فريق مع األهلي النادي فريق التقى فقد الخارجية المشاركات صعيد وعلى
 نادي مع الفيصلي النادي فريق التقى كما (5)، تحديدا انقرا وفي 1954 العام في تركيا في لعب كما ،األهلي فصل األردنية القدم

 (6).الحقا الفيصلي النادي رئيس العدوان مصطفى المرحوم صفوفه ضمن وكان 5819 العام في سبالقد الموظفين
 شباب مركز اسم يحمل وبقي ،الحقا األردنية الكرة مسيرة في شأن له أصبح الذي الوحدات نادي تأسس 1956 العام في

 ،األولى الدرجة لصفوف انتقل عندما 1975 معا حتى6819 منذ الثانية الدرجة دوري ضمن شارك وقد ،1986 عام حتى الوحدات
 (7).الحقا الممتازة
 دخل حيث ،1964 العام في وتحديدا الحسين نادي تأسس حيث الستينات منتصف إلى كروي ركود بفترة الشمال منطقة مرت

 معا الفريقين خاض وقد األولى الدرجة مصاف إلى بهم وصلت اربد في متميزة كروية نوعية نقلة إحداث في العربي النادي مع
 )مخيم الكرمل ،سوم كفر ،الرمثا مثل األندية من العديد تشكيل بعدها وتم آنذاك الجزائرية للثورة دعما الجزائر منتخب مع لقاءا

 لقاءات عدة 1966 العام شهد وقد (8) متقدمة مستويات على الحقا تنافس أصبحت التي األندية من وغيرها سابقا( الحصن
 نادي وفاز اربد بلدية ملعب على طولكرم في الزراعية الحسين كلية فريق على العربي فريق فاز حيث الشمال ةألندي خارجية
 والطليعة والوحدة والنداء درعا مثل سورية فرق مع لقاءات عدة العربي وخاض اربد في بالقدس الموظفين نادي فريق على الحسين
 (9).اربد بلدية ملعب على السوري بردى نادي على فوزا الحسين وحقق

 العربية الدورة ضمن جرت التي كتلك إقليمية مباريات تحكيم في بالمشاركة حكامنا وبدأ التحكيم مهنة تطورت الفترة هذه وفي
  (10).6119 العام في عمر منير الحكم يدي على المغرب في

 كما (11) حاليا( الجامعة )مكان الزراعية لجبيهةا مدرسة فريق بها فاز والذي 5119مالعا في المملكة مدارس بطولة متأقي كما
 (12) .شبيب ملعب على الزرقاء في ودية بطولة أقيمت

 
 المالكمة
 وكذلك ولبنان سورية من أبطال استقدام خالل من خارجية لقاءات يخوضوا األردنيون المالكمون أصبح الخمسينات بداية في
 في البريطاني الجو سالح مقر في تقام كانت التي اللقاءات جميع في الفوز اواستطاعو  البريطاني الجو سالح مالكمي مع لعبوا
  (13).البريطاني الجو سالح لفريق مدربا أصبح ذاته البكري أن حتى ،ماركا في بالقاعدة مغلقة قاعة

 المدربين أكبر يدي على وتدرب عمان في االيطالي السفير من دعوة بعد أوروبا في باالحتراف باشر قد البكري أن إلى ويشار
 .وأوروبا واسبانيا فرنسا أبطال مع اللقاءات من العديد وخاض هناك

 حيث الميداليات على للحصول يشاركون األردنية المالكمة أبطال كان بيروت في الثانية العربية الدورة وفي 1957 العام في
 الميدالية لسان أبو محمد وحقق الخفيف لوزن لبرونزيةا األزرعي وقبيل الوسط لوزن الذهبية الميدالية السعود أبو أحمد حقق

 .البرونزية
 

 األرضي التنس
 سمير المرحوم دولة يرأسه كان والذي التاج جبل في الرياضي عمان نادي تأسيس تم 1952 يف وتحديدا العقد هذا بداية في
 ديب وريمون الخليل أحمد ،الشرابي نظام لمث الرياضة هذه مارسوا الذين الشباب من مجموعة لوائه تحت ينضوي وكان الرفاعي
 رسمية بطولة أول أقيمت حيث 1959 مللعا وصوال لهواتها وملتقى ياضةالر  لهذه مركزا كانت مالعب ثالثة تشييد تم وقد ،وغيرهم
 (14). للتنس
 الشرابي تتويج تمو  والعبة العب 40 بها شارك بطولة أقام حيث ،1955 أل منذ البطوالت إقامة على عمان نادي دأب وقد
 ثم (16) .5719 بطولة في الشرابي من وانتزعها عاد الذي (15) .ديب ريمون التقليدي غريمه على تفوقه بعد الرجال لفردي بطال
 (17) .6219 عام حتى البطولة بإقامة النادي واستمر 59ال في ديب توج بينما 5819 بطولة في بطال ليتوج الشرابي عاد

 إدارتها الطيب أبو جميل محمد األستاذ تسلم حين 1959 العام منذ المعلمين دار في التنس الشباب رسما الفترة ذات وفي
 تأهيله وأعاد الطائرة عليها يمارس كان التي المالعب احد استخدم أن بعد للطلبة الحر النشاط برامج ضمن التنس رياضة وأدرج
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 النادي أنشأ الخمسينات وبمتصف الفترة هذه وفي (18) ذاته الطيب أبوو  الهادي عبد محمد د. ،حمدان محمد د. ومنهم واضائته
  (19). نطاقها واتساع اللعبة انتشار في ساهما ملعبين األرثوذكسي

 
 السلة كرة

 كرة على اإلشراف أيضا بها مناطا وكان السلة كرة لجنة سميت العام الرياضي االتحاد عن منبثقة 1952 العام في لجنة شكلت
 بطولة أول نظمت التي (20) فراج وردرك درويش طاهر ،الطويل سليمان ،غزريان فاهي ،المفتي رفعت: السادة من وتألفت الطائرة
 اللجنة ومنحت الثانية الدرجة ببطولة الثاني األهلي النادي وفريق األولى الدرجة ببطولة الكهرباء فريق وفاز األردن في رسمية
 (21) .ثانيا زكريا مروان والطيار أوال صوصة طوني وكان ةالسل بكرة العبين ألفضل شرف أوسمة

 الدورة في األردن مثل والذي بالسلة وطني منتخب أول تشكيل وتم 1953 في السلة لكرة الدولي لالتحاد األردن انتسب
 في األولى المدرسية ةالعربي البطولة في األردن شارك كما يانغزر  فاهي رسمي مدرب أول بمرافقة صربم األولى العربية الرياضية
 (22). 5419 عام بيروت
 ،الفيصلي ،األهلي أندية بها اشترك عهده في بطولة أول تنظيم في وشرع السلة لكرة األردني االتحاد تأسس 1957 عام في
 واشتركنا ،يروتب في الثانية العربية الدورة في اشتركنا العام ذات وفي ،األهلي بها فاز والوطني ،الهويشمن ،الهومنتمن ،األردن
 وريمون عمر سعيد دوليان حكمان مرة وألول به لدينا أصبح الذي العام ذات وهو المغرب في 1961ال في التالية الدورة في كذلك
 .ثالثا بهم التحق الذي خورما ممدوح إلى باإلضافة زبانة
 

 المبارزة
 بأن المصادر تشير حيث ،األردن في ( الحالي بشكلها) المبارزة عن أنباء أية الباحث علم حدود في العقد هذا قبل يذكر لم
 مطلع في بريطانيا في العسكرية هرست ساند كلية في دراسته خالل للمبارزة الممارسين من كان طالل بن الحسين الراحل الملك

 أستعين فقد الغاية لهذه وتحقيقا ،1955 العام في المسلحة القوات تشكيالت في المبارزة تمارس بأن وجه قد وبأنه الخمسينات
 التحق وقد )السابر( العربي والسيف )فلوريه( الشيش )االبيه( المبارزة سيف: المبارزة في أسلحة الثالث لتدريب بريطاني بمدرب
 األنواع في للتخصص أخرى بدورة تبعت شهرا عشر لثمانية استمرت مختلفة عسكرية وحدات من جنديا 12 تدريبية دورة بأول

 بيروت في الثانية العربية الرياضية الدورة في للمشاركة منتخبنا أهل مما ،القدس في حنينا بيت مدرسة في وذلك ورةالمذك الثالث
 مشاركة أول هذه وتعد الدورة أنهى قد لتوه كان الذي وهو المبارزة فضية على بالحصول انجازا إبراهيم رسمي البطل حقق وقد

 .بالمبارزة خارجية أردنية
 من ممكن قدر أكبر وتدريب اللعبة نشر بهدف مختلفة عسكرية وحدات على المدربين توزيع تم العربية الدورة في ةالمشارك بعد
 وأخذت ،والفرقية الفردية اللقاءات لها تقام وأصبحت ،التدريب معاهد في الرياضي التدريب برامج ضمن من وأصبحت الالعبين
 من األقل على واحد نوع أجاد قد العسكرية الكلية من تخرج ضابط كل أن لدرجة والشرطة المسلحة القوات صفوف بين باالزدهار

 . بها التحقوا التي وحداتهم إلى ونقلوها المبارزة أنواع
 دورة الجزيرة نادي عقد فقد ،اهتماماتها ضمن من المبارزة جعل األندية بعض حاولت الخمسينات نهاية وفي األثناء هذا في
 محمود ،هليل علي مثل األجسام بناء العبي خاصة الرياضيين من العديد بها التحق ،أشهر أربع ولمدة المبارزة في تدريبية
  (23). حلمي وفيصل إبراهيم كوجان ،كعوش

 
 والصيد الرماية

 دليل برفقته كان وقد جوالتهم في والصيادين الرماة مرة من وألكثر شارك قد الحسين الملك جاللة بأن الخمسينات في ويذكر
 .الطبيعية الحياة على حفاظا وذلك والطيور الغزالن رماية بمنع ملكي قرار اصدر أن إلى ،الصيد طلعات خالل البادية قوات من

(24) 
 ميدالية أول مع موعد على األردن كان حيث ،بيروت في أقيمت التي الثانية العربية الدورة في المشاركة شرف لألردن كان ولقد
 تاريخ في األبرز الميدالية وهي 600 من نقطة 550 وسجل الحرة البندقية رماية في نجار إبراهيم العبنا حققها الرماية في فضية

  (25) ،الرماية بفعالية مشاركاتنا
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 اليد كرة
 ،األردن إلى الطيب أبو جميل محمد السيد يدخلها أن قبل تعرف لم حيث ،األردن في نسبيا الظهور حديثة اليد كرة لعبة تعدّ 

 بعمان المعلمين معهد في معلما عين أن فبعد ،1958 عام العربية مصر بجمهورية الرياضية التربية معاهد في دراسته نهاءإ بعد
  (26) .اللعبة فنون وتدريبهم تعليمهم على وعمل المعهد طالب من اليد كرة في أردني فريق أول تشكيل على عمل

 الحسين ومدرسة الحسين وكلية ورغدان الصناعة مدرسة مثل المعلمين هدلمع المجاورة المدارس في اليد كرة انتشرت الحقا
 العديد لمعلمي والتدريبية التطويرية الدورات من العديد التربية وزارة عقدت حيث ،المدارس لبقية االنتشار في واستمرت اإلعدادية

 (27) .اللعبة تمارس التي رسيةالمد رقالف من الكثير تشكيل في أسهم مما ،اللعبة انتشار لزيادة المدارس من
 ،اربد في العربي والنادي الجزيرة ونادي األردن ونادي األهلي النادي تبناها حيث ،النوادي إلى المدارس من اليد كرة انطلقت

 التي الثةالث العربية الدورة في اللعبة هذه في مرة وألول األردن شارك فقد المستوى تطور ومع االنتشار في االتساع هذا أثر وعلى
 في أسهم مما ،الثالث المركز على حصوله بعد البرونزية بالميدالية يفوز أن اللعبة حداثة مع واستطاع 1961 بالمغرب أقيمت
 التربية وزارة قبل من اعتمادها إلى باإلضافة هذا ،نشاطاتها إلى تضيفها األندية من الكثير وأصبحت وانتشارها اللعبة شعبية زيادة
 (28) .المسلحة القوات وكذلك السنوية بطوالتها في

 أن بعد الرابع، للمركز الوطني منتخبنا ترتيب تراجع 1965 عام بالقاهرة الرابعة العربية الرياضية الدورة في منتخبنا شارك كما
 واإلثارة. لتشويقبا تتميز جديدة كلعبة ملفتة بصورة يتضاعف بها االهتمام وبدأت العربية، الدول من كبير عدد إلى اللعبة دخلت

(29)  
 

 الطاولة كرة
 أربع على رابعا األردن حل وقد بدمشق أقيمت التي الطاولة كرة في خارجية عربية بطولة بأول األردن شارك 1955 العام في
 السعودي. وصباح حداد عواد، جالل وائل، الكردي مصطفى الالعبون: األردني الفريق مثل وقد، مشاركة دول

 للسيدات وبفريق سكجها زهير له يضاف الفريق بذات اإلسكندرية في الثانية العربية الدورة في األردن اركش 1956 العام في
 فيما فرق ست بين رابعا ترتيبا الرجال فريق أحرز حيث ،فاخوري وألن المفتي فتوة ،ناصر سامية: ب ممثل تاريخه في مرة ألول
 رئيس بعضويته وفاز الطاولة لكرة عربي اتحاد أول تأسس البطولة هامش وعلى ،فرق أربع على الرابع المركز السيدات فريق احتل
 ضيا فوزي السيد وبرئاسة األردني الطاولة كرة اتحاد والدة 5719 العام شهد حين في (30)..ضيا فوزي السيد األردني الوفد

 .1958 في الدولي لالتحاد انتسب والذي ،عازر وعائدة خماش خالد ،الشهابي خالد ،نوار فايز: من كل وعضوية
 منهم كل واستطاع للسيدات وآخر للرجال بفرق أيضا األردن وشارك 1960 العام في لبنان في الثالثة العربية البطولة أقيمت
 البرونزية. الميدالية تحصيل

 
 القوى العاب

 قبل من المناسبة الرعاية تلق لم الرياضة هذه أن إال، األردن في القوى العاب وتبني إدخال في الفضل األهلي للنادي كان
 (31) السبعينات. عقد حتى والعسكرية المدرسية الرياضات من رياضة وبقيت، األخرى الرياضية األندية

 في القوى العاب فعاليات ببعض العربي المستوى على األردن شارك فقد، العقد هذا في الخارجية المشاركات صعيد وعلى
 في أقيمت التي الرابعة المدرسية العربية الدورة في التربية وزارة شاركت وكذلك1953 عام كندريةباإلس األولى العربية الدورة
 (32) والوثب. والرمي الجري بفعاليات 1954لبنان

 عام كل نهاية في سنوية بطولة لها وأقامت، المدارس في القوى العاب قاعدة توسيع في والتعليم التربية وزارة أخذت بعدها
 الطيب أبو حسن د. الخمسينات: في اللعبة أبطال ومن، (33) المواهب. من العديد اكتشاف في أسهم مما، المحافظات فةلكا دراسي
 توفيق (34)، بالزانة والقفز، العالي الوثب، الطويل الوثب مسابقات في 5819و، 5719، 5619 المدارس بطوالت على حاز الذي

 1500 و 400 سباق في الثانوية اربد لمدرسة ممثال 51و، 50، 49 لألعوام عارفالم وزارة مهرجانات في شارك الذي حتاملة
 لمدارس الميل سباق في األول المركز حقق الذي الجيالني ياسين وكذلك (35) المدارس. مستوى على المملكة بطولة على وحصل
 المركز 53 عام م400 سباق في األول كزالمر  أحرز الذي قاقيش فهد المدرسية الرياضة أبطال ومن (36). 1958 عام المملكة
 كان كما األردن في بالعصا القفز مارس من أول يعتبر الذي المورلي ووليد (37). 1952 عام م1500و م400 سباقي في الثاني
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  (38). 5119و، 50، 49 لألعوام لمملكةا لمدارس بطال
 حقق وقد، 1957 عام لبنان في أقيمت التي يةالثان لعربيةا الدورة في باشتراكه ذهبية عربية ميدالية أول على األردن وحصل

 في ديةالحدي الكرة بدفع الذهبية الميدالية الطيب أبو حقق كما (39) الرمح. برمي الذهبية الميدالية الطيب أبو جميل محمد العبنا
  (40) .1958 عام القاهرة بطولة

 برئاسة، الدراجات رياضة إلى باإلضافة القوى العاب لرعاية لجنة لأو  األردنية االولمبية اللجنة شكلت، الفوز هذا أثر على
 (41) العاص. عثمان موسى السيد آنذاك االولمبية اللجنة عضو
 
 (1970-1961) ثانيال العقد

 يةاألردن االولمبية اللجنة إلدارة مجلس أول تشكيل تم حيث "، ملحوظا تطورا الفترة هذه في للرياضة الراعية المؤسسات تطورت
 أعيدو  االجتماعية. الشؤون وزارة إشراف وتحت اوهان كريم اللواء برئاسة، لها األساسي النظام وضع بعد 16/02/61 بتاريخ
 الرياضة على باإلشراف أعمالها وباشرت، لها رئيسا جميل بن ناصر الشريف سيادة وانتخب العام بنفس أخرى مرة تشكيلها
  (42) األردنية.
 المؤسسة وأعطيت ،16/10/1966 بتاريخ أعمالها وباشرت، الشباب رعاية مؤسسة بتأسيس آخر تطور طرأ أعوام عدة بعد

 حلها تقرر التي، األردنية االولمبية اللجنة وأعمال والكشفية الرياضية الهيئات على اإلشراف وتولت واإلداري المالي االستقالل
  (43) ناديا. 43 إلى 19 من الفترة هذه في نديةاأل عدد وازداد (70/1966) رقم الشباب رعاية قانون بموجب

 عن مسئولة المؤسسة بموجبه أصبحت والذي، الشباب رعاية قانون (13/1968) رقم القانون صدر 13/01/1968 بتاريخ
 مؤسسةال أصدرت كما، الشباب رعاية مؤسسة بعهد أردنية اولمبية لجنة أول تشكيل وتم، الرياضية واالتحادات االولمبية اللجنة
 لوائح عدة المؤسسة أصدرت كما، الدولية االولمبية اللجنة مبادئ مع تماشيا األردنية الوطنية االولمبية اللجنة وثيقة العام بذات

 لكشافة العامة للقيادة الداخلية والالئحة، الرياضية لالتحادات الداخلية الالئحة أهمها وكان، الرياضي العمل تنظم وتعليمات
 (45) الماء. على التزلج اتحاد تأسيس تم كما (44) دن.األر  ومرشدات
 االتحاد، الطائرة لكرة األردني االتحاد، الطاولة لكرة األردني كاالتحاد االتحادات من عدد الفترة هذه في تأسست قد وكانت
 األردني اإلتحاد، السلة لكرة دنياألر  اإلتحاد، للمالكمة األردني اإلتحاد، األثقال لرفع األردني اإلتحاد، القوى أللعاب األردني

 .المائية للرياضات
 

 القدم كرة
 جديد فريق مولد كان العام هذا وفي (46)1966 العام وحتى متتالية سنوات ثمان باللقب الفوز الفيصلي أستطاع الفترة هذه في
 الحرب مع ترافقا وذلك 1967 نذم أخرى مرة توقف الدوري بأن ويبدو (47) الرمثا نادي وهو إال القدم كرة في شأن له كان

 .األردن من الغربية الضفة على اإلسرائيلية
 تشير كما العراقي النقل فريق مع اإلسالمية الكلية مالعب على الجزيرة لعب فقد خارجية فرق مع المشاركات صعيد وعلى
 عام األولى العرب بكأس األردني خبالمنت شارك وقد ،52 ص الجزيرة فصل في األردنية القدم كرة كتاب من األرشيفية الصور

 العرب بكأس 6619 العام في ياألردن المنتخب شارك كما (48)،6419 عام الكويت في الثانية العرب وكأس بيروت في 6319
 (49) بغداد في أقيمت التي الثالثة

 العراقي المنتخبان التقى 1966 العام وفي، هناك والتقاه المصري الدوري بطل الزمالك نادي األردن زار 1964 صيف وفي
 معه وتعادل المصري الزمالك نادي مع الفيصلي التقى 6919 العام وفي (50) اإلسالمية" العلمية الكلية ملعب على وديا واألردني

 (51) الدولي عمان إستاد على
  (52) .6319 العام يف الدولية الشارة لىع يحصل أردني حكم أول خورما ممدوح كان فقد التحكيم مهنة لتطور واستمرار

 
 المالكمة
 على الحصول ملحوظ وبتراجع األردنيون المالكمون استطاع 1961 بالمغرب البيضاء الدار في الثالثة العربية الدورة في
 الرابعة الدورة في يتيمة ميدالية على قاسم عوض حصل حين في ،برونزية على واألزرعي السعود أبو بواسطة فضية ميدالية
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 (53) 6519 بالقاهرة
 

 األرضي التنس
 انضم عندما 1962 العام حتى وأجانب عرب من لمنتسبيه الرسمية المباريات بتنظيم وديب الشرابي برئاسة عمان نادي استمر

 .االنضمام هذا بعد عمان نادي مباريات فتوقفت حسين الملك نادي إلى النادي
 بدأت ،للتنس لجنة وشكلت أراضيها على للتنس مالعب ستة خصصت التي 1968 في الرياضية الحسين مدينة إنشاء ومع
 .أعضائه بين اللقاءات بتنظيم المدينة نادي وقام وأكثر أكثر االنتشار في اللعبة

 
 السلة كرة

 شارك حيث العربية األردن مشاركات واستمرت (54) األردن في لآلنسات فريق أول األرثوذكسي النادي شكل الفترة هذه في
 .1965 القاهرة في الرابعة ورةالد في منتخبنا
 وهيئات أندية مثلت فريق 17 بمشاركة السلة كرة صاعقة بأسم 1967 في تشكيله إعادة بعد له بطولة أول بإقامة االتحاد بدأ
 يالدور  صدارة انتزاع األردن نادي استطاع 1967 العام الدوري وفي ،األرثوذكسي الغريم على تغلبه بعد األهلي بها فاز ،رياضية

 حتى بها محتفظا وبقي صدارته األهلي استرد 1968 العام وفي الدوري انطالقة منذ مرة ألول خسرها والذي األهلي النادي من
 دوري في مرة ألول للوصافة األرثوذكسي صعد فيما ،الدوري اكتمال لعدم 1980و 79 لعامي الموسم توقف فيما ،1976 دوري

 سجل إلى اللقب األهلي فيها ضم ،األولى الدرجة ألندية 8/5/1970 بتاريخ الصاعقة نظام ىعل إلزامية بطولة االتحاد وأقام ،70
 مع لعب وقد مامسر خير محمد المدرب بإشراف 1968ال في باألردن السلة كرة في نسوي منتخب أول وتشكل ،السابقة األلقاب
 المجموعة خارج اللعب الوطني منتخبنا به يجرب الذي الوقت ذات وهو ،1970 العام في مرة ألول دمشق في السوري المنتخب
  (55) .آنذاك السوفييتي االتحاد في لقاءات ونظم العربية
 الحسين مخيم شباب مركز فريق بلقبها فاز ،فرق خمس وبمشاركة الثانية الدرجة لفرق الدوري بطولة مرة وألول انطلقت كما

  (56).الثاني بالمركز اربد الحسين فريق حل فيما
 ولمدة الصاعقة نظام على 1967 في بالقدس المسيحية الشبان جمعية ملعب على أقيمت التي البطولة في فرق سبع ركتشا
 مركز ملعب وعلى اختيارية صاعقة بطولة االتحاد أقام وقد ،ثانيا األهلي وجاء بالبطولة الفوز األردن نادي فريق استطاع ،يومين
  (57).بطال األهلي بها توج ،6819 في فرق ثمان وبين عمان جبل شباب

 واعدي على فوزهم بعد اربد مخيم اعدو أو  مركز بها وفاز 17 سن تحت اشئينللن إلزامية بطولة 1968 في االتحاد وأقام
 تغلبه بعد األهلي النادي فريق بالبطولة وفاز 17 سن تحت للناشئين الثانية الصاعقة االتحاد أقام 2/6/1969 وبتاريخ ،األهلي
  (58).اربد مخيم كزمر  على
 

 المبارزة
 والمستلزمات المعدات كافة المسلحة القوات لها وفرت حيث للمبارزة الذهبية الفترة 1967 وحتى 1957 بين ما فترة تعد
 الكلية ،المشاة مدرسة: مثل المراكز من بعدد تمارس استمرت ولكنها 1967 حرب ظروف بعد بتراجع منيت التي ،الالزمة

  (59). تحديدا لبنان في خارجية دورات في المدربين بعض شارك وقد العسكرية
 والصيد الرماية

 الخيار ووقع بهما مختص نادي إنشاء قرر فقد والرماية الصيد لعملية وتنظيما 1962 العام في وتحديدا الستينات بداية في
 فواز الشريف سيادة المؤسسين أبرز من وكان ،التيرو بنادي وسمي ماركا في الملكي السباق نادي أرض على النادي هذا بتأسيس

  (60).عمرو وياسر الشامي سليم ،خرفان غالب ،فرحان أنور ،خوري قسطندي ،فارس نجيب ،المعشر أنيس ،البندك أنطون ،مهنا
 فريقين بين الرسمية غير المنافسات وتقام للرماية والحمام البدائية الماكينات تستعمل بحيث آنذاك التراب رماية تمارس وكانت

: أمثال األسماء من العديد البطولة على وتناوب ،أسبوع كل في بطل تسمية ويتم وحمامة صحن أو صحن على النادي ذات من
 سمير ،خرفان فواز ،حداد نشأت ،فارس حبيب ،القسوس زياد د. ،سروجي زكريا ،عودة خلدون ،البندك ،المعشر ،ادلبي إحسان
 .شراري وحميد رسفا فارس ،سروجي روبيد ،البندك
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 الدورات في نتائج أحرزوا الذين لالعبين يسجل حيث ،أفرادها بين اللعبة لتطوير اهتمامها جل المسلحة القوات أولت وقد
 من فريقنا وتمكن بعدن المرابطة البريطانية القوات مع للرماية العسكري فريقنا التقى وقد " ،المسلحة القوات من بأنهم العربية

 بمجموع وتفوق 1963 في قبرص في والتقاهم ورجع ،1962 ثاني تشرين في عمان في لقائهم عند األول المركز على الحصول
  (61).الصحون بإسقاط البريطاني الفريق فاز حين في العالمات
 بالدورة الفضية بالميدالية نجار إبراهيم بطلنا فاز حيث العربية الدورات في طيبة نتائج رماتنا تحقيق أثر وعلى 1965 العام في
 ومقره الملكي والصيد الرماية نادي تأسيس تم ،1965ال في القاهرة في الرابعة بالدورة أيضا بالفضية عرسان وعيد الثانية العربية
 وتنفيذا ،سويتها ورفع اللعبة لرعاية للنادي خاص نظام بوضع إبراهيم رسمي المسلحة بالقوات الرماية مدرب كلف وقد ،األزرق
 .الواجبات بهذه لتقوم 1966 العام في الطبيعة لحماية الملكية الجمعية أسست فقد البرية األردن وطيور الحيوانية الثروة ظحف لمبدأ

 
 اليد كرة

 لكرة األردني االتحاد مظلة تحت اليد كرة لعبة في رسمية بطولة أول انطالق األردن شهد 1961 -1960 الرياضي الموسم في
 بدأ وعندها 1965 عام اتحاد أول إدارة مجلس نوار أبو اهلل عبد السيد يترأس أن قبل الرحمن عبد طالب سيدال برئاسة والطائرة اليد

  (62)للعبة. الدولي االتحاد إلى اليد لكرة األردني االتحاد انضم 1966 عام وفي باللعبة، الرسمي االهتمام
 

 الطاولة كرة
 على وحصل ثانيا السيدات فريق حل فيما رابعا الرجال فريق فيها حل يالت عمان في الرابعة العربية البطولة األردن نظم
 االتحاد من وحرصا ،1966 العام في العربي لالتحاد الرابع العمومية الجمعية اجتماع األردن واستضاف كما الفضية الميدالية
 فقد الوقت ذات وفي 1966 العام في هيف أبو سعيد الخبير عليها اشرف تدريبية دورة عقد فقد الكوادر تطوير على األردني
 الثانية التحكيمية الدورة أقام كما جعفر رضوان السيد مصر جمهورية من وتحديدا الوطنية المنتخبات لتدريب مدربين استقدم
 في شارك كما 1966ال في ستوكهولم / السويدي انجبي نادي بطولة في منتخبنا شارك فقد العالمي الصعيد وعلى ،العربي لالتحاد
  (63) .6919ال في بألمانيا أقيمت التي 30ال العالم بطولة

 
 الطائرة كرة

 بعض على يشرف االتحاد بدأ حيث، والطائرة اليد لكرة األردني االتحاد بتأسيس الطائرة لكرة الرسمية البداية 1961 العام كان
 األندية وتشجيع الحكام بإعداد وبدأ، تقالمس اتحادا وأصبح اليد كرة عن االتحاد انفصل حيث 1966 العام وحتى النشاطات
 إليه. لالنتساب
 تخرجوا ممن الرياضية المعاهد وخريجي السابقين الالعبين السيما الحكام من بعدد اللعبة نشاطات بإدارة االتحاد استعان وقد

 تيسير ،عدس حلمي ،جالصال خالد ،بزادوغ محمد ،مامسر خير محمد ،السعيد نظمي ،الطيب أبو جميل محمد ومنهم مصر من
 للحكام امتحان أول بوضع قامت حكام لجنة تشكيل تم 1967ال في والحقا، الهسي احمد و الهنيدي منذر ،غزال محمد ،الناظر

 .سليمة علمية أسس على الحكام من متخصص كادر تشكيل بهدف المستجدين
 النادي وحل األهلي النادي أوال به فاز والذي ،1968ال في العام الدوري بطولة االتحاد أطلق ،اللعبة عناصر اكتمال أثر على
 في همواسأو  ،1967 حرب أثر على غزة مدينة من وفدوا قد البارزين الالعبين من العديد بأن بالذكر والجدير ،الثاني بالمركز االولمبي
 .وغيرهم الخطيب سىعي ،القمصان أبو خالد ،عبده أبو عيد ،عبيد أبو خليل ومنهم الطائرة الكرة وتشجيع تطوير

 استطاع وقد ،بدمشق العربية الدورة في األردن مشاركة بسبب البطولة تقم لم حيث ،1976 العام باستثناء باالنتظام الدوري استمر
  (46). كذلك األولى للمرة 7019 العام في االولمبي النادي حمله بينما، األولى للمرة 6919 العام في الدوري كاس حمل من األردن نادي

 األردني الجيل منتخب التقى حيث، ودولي محلي حضور النسوية الطائرة للكرة وأصبح كذلك الفتيات بين باالنتشار الطائرة كرة بدأت
 (65). 1969 في السوري النهضة منتخب النسوي
 حيث ،خارجيا معهم بااللتقاء أو يةخارج لفرق األندية وفرق والجامعية الوطنية فرقنا باستضافة الدولية اللقاءات من العديد أقيمت وقد

  (66). 7019 العام في الوطني المنتخب على دمشق منتخب فاز فيما ،69 في السوري النهضة نادي على االولمبي النادي فاز
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 القوى العاب
 أعماله ةبممارس االتحاد وبدأ، الطويل سليمان السيد برئاسة 1961 العام في القوى أللعاب مستقل رياضي اتحاد أول تشكل
 اختراق مسابقات إلى االتحاد نشاط وامتد (67) السعيد. نظمي المرحوم برئاسة للحكام لجنة أول وشكل المشاركين قاعدة وتوسيع

 عمان من كل في 1968 عام للعبة عامة بطولة أول أقام أن إلى ،63 العام في الضاحية الختراق بطولة أقام حيث، الضاحية
 إبراهيم الالعب به فاز والذي عمان إلى وصوال الغور في الكرامة منطقة من انطالقا مرة ألول اراثونالم سباق نظم كما، واربد

  (68) الحواجرة.
قامة، مدارسها في اللعبة تبني في التربية وزارة استمرت  وتطوير اللعبة في المشاركة قاعدة من وسع الذي السنوي مهرجانها وا 

قامة أرقامها  بها فاز التي بالقدس جراح الشيخ مالعب على التربية وزارة إقامتها التي البطولة ومنها، لكوادرها التدريبية الدورات وا 
  (69) الحديدية. الكرة دفع في للمدارس بطال البطاينة هزاع احمد د.

 يوم " هعلي يطلق سنوي مهرجان أقامت حيث، تطويرها في بارز دور لها وكان، القوى بالعاب المسلحة القوات اهتمت كما
  (70) القوى. العاب مسابقات كافة يتضمن الميدان"

  (71) .1965 العام في القاهرة في أقيمت التي العربية الدورة في شارك فقد، الالحقة العربية بالدورات األردن مشاركة واستمرت
 
 (1980-1971) ثالثال العقد

 وامتازت، الرياضية االتحادات خطط اعتماد فيها وتم ،1970 امع بداية في األردنية للرياضة الخطة لجنة الفترة هذه في شكلت
 اإلتحاد، للبولنج األردني اإلتحاد، العام العسكري االتحاد تأسيس تم كما، العالمية االولمبية الدورات في بالمشاركة الفترة هذه

 لرياضة األردني واالتحاد التزلج اتحاد ،لشطرنجا اتحاد، للتايكواندو األردني اإلتحاد، للسباحة األردني اإلتحاد، للرماية األردني
  (72)المعوقين.
 الوزارة عن وصدرت، الشباب رعاية قانون إلغاء بعد والشباب للثقافة وزارة أول بتأسيس أيضا العقد هذا في الرياضة تطورت

 لكشافة العامة القيادة ونظام لشبابا وزارة تنظيم ونظام الرياضية األندية ونظام الرياضية ولالتحادات االولمبية للجنة أنظمة
  (73) األردن. ومرشدات
 تأسيس توسع كما، األردنية بالرياضة النهوض وسبل التحديات حدد والذي، للرياضة مؤتمر أول عقد أيضا الفترة هذه في
  (74) ناديا. 239 األندية عدد وأصبح االتحادات عدد وازداد، الرياضية والمجمعات المدن

 
 القدم كرة

 ليفرض الفيصلي عاد جديد من الدوري انطالقة ومع (75) األهلي النادي عن انشقاقه أثر 7619 العام في عمان نادي أسست
 العامين في مجددا بها بالظفر الفيصلي يعاود ثم 75 لعام األهلي النادي ليخطفها 1974 حتى البطولة ويحتكر جديد من سطوته
 بعدما الوحدات نادي مرة وألول الدوري انتزع عندما 1980 العام وحتى أيضا عامين ةلمد الفوز األهلي يعاود ثم 1977و 1976
  (76) .الممتاز الدوري يسمى أصبح
 من الجزيرة فصل األردنية القدم كرة كتاب في الصور تشير كما 1976 العام في السوري الكرامة فريق الجزيرة فريق قابل وقد
 على الفوز من ( والحسين العربي )تفاهم الشمال فريق استطاع الشمال وفي، 52 ص زيرةالج فصل في األردنية القدم كرة كتاب
 .1975 عام جرت التي المباراة في 2/1 األلماني زيجن فريق

 دمشق في أقيمت التي القدم لكرة العسكرية كالبطولة خارجية رياضية بطوالت إدارة في األردنيين الحكام من مجموعة أسهم وقد
 وآسيوية عربية مباريات بإدارة وقاموا الفيفا شارة على حصلوا الحكام من جديد جيل ظهر السبعينات بداية ومع ،1971 أل في

 باش أحمد ،سليمان حسين ،منصور طالل أمثال العالم وكأس آسيا وكأس االولمبية التصفيات في ومهمة عال مستوى على
  (77) .وغيرهم صالح وعادل
 

 المالكمة
 بطولة ولتكون للمالكمة المملكة بطولة للمالكمة األردني االتحاد تشكل أعقاب في للمالكمة الرسمية طوالتالب باكورة كانت
 البطوالت إقامة في المتعاقبة االتحادات واستمرت للشباب الحسين مدينة في المغلقة بالقاعة وجرت 1971 لموسم األولى األردن
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 الموسم نفس في بطولة من أكثر المواسم بعض في تقام كانت مثلما 87و 83 ،82 ،81 باستثناء بانتظام سنويا للملكة العامة
 ..1991 العام وحتى

  (78) ملحوظا أردنيا تفوقا وشهدت 8/6/1972 في الدولي عمان إستاد في أقيم قد للمالكمة األول الدولي الودي اللقاء كان
 بميدالية الفوز من الليل أبو العبنا واستطاع 1974 العام في انلبن نظمها التي العربية االستقالل بطولة في العبونا شارك وقد
 1977 – القاهرة في العسكرية العالم بطولة في العسكري الرياضي االتحاد شارك كما (79) المشاركين. بقية وخسارة واحدة ذهبية

 دولة. 21 من مالكم 168 وبمشاركة
 فضيتين على الحصول من العبونا واستطاع باكستان نظمتها التي ةالدولي البطولة في أيضا األردن شارك 7819 العام وفي
 أحد على التغلب من فقط سرور أحمد وتمكن أيضا 7819 العام في السوفيتية أرمينيا في فريق شارك كما (80)برونزيات. وأربع

  (81) .العبينا من لثمان وخسارة السوفييت الالعبين
، دمشق في السورية الداخلي األمن قوى فريق مع لقاءا 1979 في القادسية ريقف شارك فقد األندية مشاركات صعيد وعلى

 احمد مالكمنا وتمكن 1979 العام في األردنية الجامعة صالة على جورجيا بطل السوفييتي الفريق مع العسكري منتخبنا والتقى
 3 في عسكرية فرق ست بمشاركة محلية لةبطو  العسكري االتحاد ونظم (82). 4/1 لمنتخبنا وخسارة وحيد فوز تحقيق من سرور
 .1979 حزيران

 أية على العبونا يتحصل ولم 1980 بغداد في أقيمت التي للمالكمة األولى العربية الدورة في األردن شارك فقد وبالمقابل
 .نتائج
 

 السلة كرة
 أكثر االتحاد ونظم اسبانيا في تجمع إلى فريقا 1972 عام في وأرسل األردن إلى باسكت الميني أدخلت 1971 عام حقبة في

 وفاز والحسين العربي ،األرثوذكسي ،األهلي أندية بين نسوي دوري أول أقيم كما ،التحكيم دورات وأقام وتجمع ومهرجان بطولة من
 ادوع بغداد في 7419 العام في السلة بكرة للرجال عربية بطولة بأول الوطني المنتخب وشارك (83) األهلي النادي فريق بها

 الدورة في منتخبنا اشترك كما ،1981ال في تونس بطولة عن وتغيب القاهرة في 78 للرجال الثالثة العربية البطولة في واشترك
 وحل السعودية في للشباب األولى العربية البطولة انطلقت 1979 العام وفي 1976ال في دمشق في الخامسة العربية الرياضية

 النادي اختطف حين ،1976 العام حتى متصدرا األهلي النادي بقي المحلي الدوري مستوى وعلى الثالث المركز في فريقنا
 عاد أن إلى وصيفا السنوات هذه مدى على األهلي وكان 1990 العام وحتى طويلة لفترة بالزعامة واحتفظ البطولة األرثوذكسي

 .1983 عاملل األولى الدرجة فرق بطولة االتحاد ألغى بينما جديد من باللقب وظفر
 ،1976 موسم باستثناء مواسم عشر مدى على بانتظام الدوري أقيم فقد الثانية الدرجة دوري مستوى وعلى العقد هذا وفي
 ،اربد مخيم من كل واحدة مرة بها وفاز مرتين وجرش مرتين الوطني عليها حاز فرق عدة البطولة على تناوب حيث ،1980
 .تمنوالهومن عمان ،الزرقاء مركز ،السلط

 
 المبارزة
 من العديد وعقد جديد من اللعبة تنشيط في الفضل لبنان في التدريبية الدورة من عودته بعد الصيفي يوسف للمدرب كان
  (84) .المشاة مدرسة في التدريبية الدورات

 
 والصيد الرماية

 الضابط حصل فقد ،المحلي ىالمستو  على اللعبة بتطوير همتسأو  الرماية في األبرز هي المسلحة القوات مشاركة كانت
 توقة أسهم وقد ،دولة 41 وبمشاركة واشنطن في أقيمت التي الدورة في ملم 38 مسدس لرماية الذهبية الشارة على توقة حسين
 (85) .والشرطة المسلحة القوات أفراد بتدريب الدورات من العديد خوضه وبعد الحقا

 ،1974 العام في الملكي الرماية نادي تأسيس تم فقد والعالم المنطقة في هامثيالت تضاهي ولكي الرماية لعبة تطوير سبيل في
  (86) .الحديثة االولمبية الميادين ولتوفير قاعدتها وتزداد ولتنتشر الرماية هواية ممارسة على األردني الشباب لتشجيع
 رماية في والفضية الذهبية الميدالية بطالناأ أحرز حيث ،فارقة عالمة1976 في الخامسة العربية الدورة في مشاركتنا كانت وقد
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 القوات فريق من وكالهما عياط وخليف سمارة معاشي محمد البطلين يدي وعلى وراقدا جاثما ،واقفا أوضاع ثالث البندقية
 كوريا في أقيمت يالت واألربعين الثانية الدولية البطولة في وذلك المتفوقين للرماة أخرى ذهبية ميدالية وحقق عياط "وعاد ،المسلحة

  (87) ."1978 في
 االولمبية باأللعاب تاريخه في مرة وألول األردن شارك حيث ،الرماية بلعبة االولمبية الدورات في األردن مشاركات باكورة كانت

 اقاألطب رماية في العبين وستة البندقية رماية في العبين سبعة من وفد األردن مثل وقد ،1980 في موسكو في جرت التي
 للرماة وفرصة االولمبية األلعاب في باالشتراك يبادر أن لألردن ممتازة فرصة كانت وقد ،للوفد رئيسا بركات أمير إلى باإلضافة

 (88) .المعمورة أرجاء من العبين مع يتنافسوا بأن
 

 اليد كرة
 التأسيسي المؤتمر في نوار أبو اهلل عبد السيد شارك أن بعد 1975 عام العربي االتحاد في مؤسسا   عضوا   األردن أصبح
 .التنفيذي مكتبه وفي طويلة لفترات األسيوي التحاد في عضوا األردن أصبح كما السعودية، في عقد الذي العربي لالتحاد

 األلقاب على للمنافسة فرق عدة انضمت ثم ومن السبعينيات، بداية حتى اليد كرة بطوالت سجل على األهلي النادي سيطر
 العربية األندية بطولة في األردن تمثيل شرف نال الذي عمان نادي في استقرت حتى والحسين الجزيرة منها الدوري؛ لةبطو  أبرزها
 .1980 عام الدوري أبطال

 عام بسوريا الخامسة الدورة في الثالث المركز حقق فقد العربية والبطوالت اللقاءات في الوطنية منتخباتنا مشاركات صعيد وعلى
 .1979 بالكويت الثالثة فلسطين كأس بطوالت في شارك كما،دولة 12 ركةبمشا 1976

 إلى سارعت السبعينيات عقد نهاية فمع فاعلية، أكثر واآلسيوية العربية اللقاءات في األردنية األندية مشاركات وجاءت
 عام سوريا في الثالثة العربية األندية بطولة في األهلي النادي فريق عبر مشاركة أول وكانت العربي، االتحاد بطوالت في المشاركة

 (89) .1980 عام البحرين في أقيمت التي الخامسة البطولة في عمان نادي يشارك أن قبل ،1978
 

 الطاولة كرة
 العالم بطولة في شارك حيث والدولية العربية مشاركاته في واستمر الطاولة لكرة اآلسيوي لالتحاد 1971 العام في األردن انضم

 شارك 72 العام وفي أيضا العام ذات في السابقة يوغسالفيا في أقيمت التي 32ال العالم وبطولة 1971ال في اليابان في 31ال
 33ال البطولة في شارك حيث مشاركاته في فريقنا واستمر الصين في أقيمت التي األمريكية اإلفريقية اآلسيوية الصداقة بطولة في
 شارك فقد العربي المستوى وعلى 1979 العام في بكوريا 35ال والبطولة 1977 عام ببريطانيا 34ال البطولة وفي 1975 الهند في

 في أيضا   شارك كما فيها الفضية بالميدالية الرجال فريق فاز التي 1976 بالعام دمشق في الخامسة العربية الدورة في فريقنا
 البطولة في أيضا وشارك البرونزية الميدالية على سيداتال فريق حصل حيث 1977ال في المغرب في الخامسة العربية البطولة
 الذي الناشئين فريق البطولة هذه في شارك وقد 1980 سوريا في السابعة البطولة في وكذلك بفريقين 1978بال ليبيا في السادسة

 الخارج من المدربين استقدام في اداالتح واستمر البطولة هذه في البرونزية بالميدالية السيدات فريق فاز فيما الثامن المركز احتل
 .1980 العام في (يونج هو )لي صيني مدرب استقدم حيث

 
 التايكواندو

 كوريا إلى جذورها وتعود القديمة األلعاب من إجماال النفس عن الدفاع والعاب والجودو الكاراتيه وشقيقاتها التايكواندو لعبة تعدّ 
 من كبير عدد لها أن إال ،نسبيا متأخر بوقت األردن إلى دخلت أنها ومع ،1973 في للعبة الدولي االتحاد تأسس وقد،تحديدا

 .والدولية المحلية البطوالت مستوى على االنجازات من العديد وحققت الممارسين
 بأن جاللته أمر 1973 العام ففي ،طالل بن الحسين الراحل الملك إلى األردن إلى الكاراتيه لعبة إدخال إلى الفضل يعود
 وقد ،المسلحة القوات أفراد صفوف بين الفردية الجاهزية تطوير في دور من لها لما المسلحة القوات صفوف ضمن اللعبة تمارس
 .بممارستها ومدنيين عسكريين من األفراد جميع يشجع ولكي بنفسه جاللته مارسها
 للتايكواندو األردني االتحاد ينهح في سمي وقد النفس عن الدفاع أللعاب رياضي اتحاد أول تأسس 1979-05-14 في

 عن الدفاع العاب رياضات نشر بهدف للتايكواندو الالعبين أبرز أحد يعد الذي حسن األمير سمو ترأسه وقد والجودو والكاراتيه
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  (90) .باللعبة تعنى التي التدريب مراكز ولتنظيم المجتمع شرائح كافة من وممارستها النفس
 في أخرى مشاركة تلتها ثم ،1979 العام في تايوان في المفتوحة الدولية البطولة في بالكاراتيه ردنيةاأل المشاركات باكورة كانت

 األردن بحصول البحرين دولة في الثالثة المشاركة في انجاز أول وتحقق ،ألمانيا في جرت التي الرابعة العالم بطولة في العام نفس
 أول أن إلى ويشار ،)السيزم( األوسط الشرق ارتباط مركز ببطولة فضيات وثالث نذهبيتي بميداليتين وفوزه الثاني المركز على

 وموسى حميد غازي ،العساف مخلد الفضية أحرز حين في نزال وسامي ضبعان موسى األبطال يدي على تحققت ذهبية ميداليات
 األردنية التايكواندو فرضت الحين ذلك ومنذ ،البرونزية الميداليات شاهر وسهيل إبراهيم محمود ،سالم نايف من كل وأحرز ،بديوي

 (91). واآلسيوية العربية المحافل كافة في حضورها
 حصلوا بينما ،برونزيات بثالث الفوز العبينا استطاع ،1980ال في الجنوبية كوريا في جرت التي العسكرية العالم بطولة في
 الدولية االولمبية اللجنة واعترفت العام ذات في تايوان في جرت التي الرابعة اآلسيوية البطولة في برونزيات وخمس فضية ميدالية
 .1980 في رسمي كعضو الدولي التايكواندو باتحاد

 
 الطائرة كرة

 األردن كان 75 العام وفي ،الدولي لالتحاد ذلك بعد وانتسب، 1971 العام في الطائرة للكرة اآلسيوي لالتحاد اتحادنا انتسب
 (92).7519 العام في بغداد في تأسس الذي العربي االتحاد لتأسيس سباقا

 العقد بداية ففي ،الطائرة الكرة مالعب في دائم حضور لها وكان الطائرة بالكرة اهتمت جديدة أندية ظهرت العقد هذا في
 الحسين ركزم تمكن الحقا ،باللقب الفوز من االولمبي تمكن 1972 في وتاليا،الدوري ببطولة الظفر من األردن نادي استطاع
 )نادي الوحدات مركز تمكن 1974 العام في ،79و 77 مواسم في وكررها وعاد الدوري بطولة على الحصول من مرة وألول

 حيث ،األردنية البطوالت كل في وحاضرا قويا منافسا أصبح والذي تاريخه في األولى للمرة باللقب الظفر من ( الحقا الوحدات
  (93).0819 و 7819 بمواسم الفوز كرر

 النادي على تغلبه بعد بها الفوز من الوحدات تمكن حيث األردن كأس باسم جديدة بطولة االتحاد أطلق 1975 العام في
 وحل البطولة بكأس الظفر من الحسين مركز استطاع ،فرق ثمان بمشاركة أقيمت حيث ،1978 حتى البطولة وتوقفت ،االولمبي

 .الثاني المركز في البقعة مركز
 مع كذلك والتقى ،1975ال في األمريكية الجامعة فريق مع لآلنسات األردنية الجامعة فريق التقى ،النسوية الطائرة صعيد على

 بنتيجة 7919 في األمريكية الجامعة فريق على الفوز من تمكن حين في ،كالهما في وخسر ،7919 في العراقي الطلبة فريق
3/0.(94)  

 وحتى التالية لألعوام البطولة توقفت ثم ،بها الفوز من االولمبي تمكن ،20 سن تحت شئينللنا بطولة أول أقيمت 1977 في
 .1981ال

 فمن، العقد هذا في اللقاءات من العديد والمدرسية والجامعية والنادوية الوطنية فرقنا خاضت الخارجية اللقاءات صعيد وعلى
  (95).مختلفة اتلقاء في مرة 20 الفوز من فرقنا تمكنت دولي لقاء 45 ضمن
 مدينة في أقيمت التي األوسط الشرق ارتباط بطولة غمار خاض حين خارجي لقاء أول في العسكري منتخبنا اشترك كما
  (96).7719 عام الرياض

 
 الشطرنج
 نالوط في اللعبة بهذه المتخصص الوحيد ويعد باللعبة تعنى رسمية هيئة كأول الملكي الشطرنج نادي تأسس 1972 العام في
 المتعارف العلمية والقواعد األنظمة وفق وصقلهم الالعبين وتدريب اللعبة نشر على تأسيسه منذ النادي عمل وقد، حينه في العربي
 عليها.

 في بالمشاركة وبدأ للشطرنج الدولي لالتحاد العام نفس في وانضم، للشطرنج األردني الملكي االتحاد تأسس 1974ال في الحقا
 جريس، عرفات الملك عبد بالالعبين1974 فرنسا في أقيمت التي االولمبيادات في شارك حيث، يعقدها التي ةالدولي الفعاليات

 الشوملي سمير، الشهوان يحيى، قبطي سمير الالعبين الوفد ضم وقد، 1976 ليبيا واولمبياد،المالح سهيل و حمام محمد، حداد
 زيد جدد العبون به شارك وقد.1980 ومالطا جديد كالعب بكر افظح شارك ،1978 األرجنتين اولمبياد وفي ،السقا وعاهد
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 .البخاري مالك و البخاري رضوان ،البطيخي حسين ،الكيالني
 ،نظمها التي والبطوالت المؤتمرات في وشارك ،1975 عام للشطرنج العربي االتحاد تأسيس في األردني االتحاد شارك وقد
 واإلناث للذكور الناشئين بطولة ،للرجال الفردية كالبطولة السنوية المحلية البطوالت إقامة على االتحاد دأب ،المحلي الصعيد وعلى
 من للمستجدين مفتوحة وبطوالت الوطنية المنتخبات تشكيل بطولة ،األندية بطولة أقام كما ،12و ،16 ،20 سن لتحت

  (97)الالعبين.
 
 (1990-1981) ابعالر  العقد

 الثقافة وزارة أو الشباب وزارة مسمى تحت وزارات عدة تشكيل بعد، للشباب متخصصة رةوزا أول تأسست العقد هذا في
  (98) والرياضة. الشباب عن المسئولة الجهة الشباب وزارة أصبحت وعليه، والشباب

 في والحقا وظيفته بحكم االولمبية للجنة رئيسا الشباب وزير وأصبح الشباب وزارة خالل من مهامها االولمبية اللجنة ومارست
  (99) الشباب. رعاية لقانون استنادا (18/1987) رقم األردنية االولمبية اللجنة نظام صدر 8719 عام

 اتحاد، الرياضي اإلعالم اتحاد، الرياضي الطب اتحاد تأسست حيث، الرياضية اإلتحادات من عدد تأسست الفترة هذه في
 التنس اتحاد، للبريدج األردني اإلتحاد، الجودو اتحاد، المبارزة اتحاد، الشركات اتحاد، المدرسية الرياضة اتحاد، للجميع الرياضة
تحاد، الفروسية اتحاد، الدراجات اتحاد، المصارعة اتحاد، األرضي  الرياضي. الشرطة وا 

 
 القدم كرة

 باستثناء رقف عشر عددها وكان، الثمانينات عقد في الممتاز الدوري بفرق األولى بالدرجة تلعب التي الفرق سميت
 النخفاض عشرة إلى العدد ويعيد قراره عن االتحاد يعدل أن قبل فريقا 12 إلى العدد ارتفع حيث 1985و 1984 موسمي

 (100)المستوى.
 متتاليين عامين على بالدوري الظفر من ممتازة محاوالت وبعد الرمثا نادي استطاع العقد لهذا الكروي الموسم بداية في
 وليعود 1984 في الدوري على الحصول وحيدة مرة في عمان نادي ويتبعه 1983 العام في لظهوربا الفيصلي ليعاود

 أخرى مرة الفيصلي وليعود يليه الذي بالعام الفوز الوحدات ليعاود ،1986، 1985 مواسم في بالدوري ليظفر الفيصلي
 (101). 9019و 8819 لألعوام الدوري على ويستحوذ
 الدرع ببطولة وسميت الممتازة الدرجة ألندية جديدة بطولة إقامة خالل من القدم كرة نشاطات تتسع بدأت العقد هذا في
 في جميعها أسهمت ،الكؤوس كأس تدعى جديدة بطولة وكذلك والثانية واألولى الممتازة أندية بها تشارك التي الكأس وبطولة
 .األردنية للكرة الذهبية الفترة الثمانينات فترة تعدّ  حيث ،الجماهيري اإلقبال وزيادة واإلعالمية الرياضية المنافسة تنشيط

 وبعد السنوات مرور ومع والثالثة والثانية األولى الدرجة أندية بدايتا لتضم ،1980 عام األردن كأس تنظيم فكرة جاءت
 وفق تقام البطولة كانتو  ،واألولى الممتازة الدرجتين فرق على المشاركة اقتصرت بالممتازة تعرف األولى الدرجة أصبحت أن

 ،87 ،83 ،81 ،80 مواسم في مرات 5 بالكأس يظفر أن الفيصلي استطاع انطالقتها ومنذ مرة من المغلوب خروج نظام
 1990 موسم في واحدة مرة الفوز للرمثا وكان 1988و 85 ،82 مواسم في بالكأس االحتفاظ الوحدات استطاع بينما 1989
 (102). 8619 في واحدة مرة والعربي 8419 في أيضا واحدة مرة والجزيرة
 تقام مبارياتها كانت ،الممتازة الدرجة بفرق خاصة بطولة وهي ،القدم لكرة االتحاد درع بطولة والدة 1981 العام وشهد

 من أول انه الجزيرة لنادي ويسجل ،مرحلتين من الدوري نظام على ومؤخرا مرتين من وتارة مرة من المغلوب خروج نظام وفق
 بمواسم مرات ثالث الوحدات فاز حين في ،8619بال االنجاز كرر ثم ومن (103) 8119ال في البطولة درع حمل

 مرة الفيصلي وفاز 1985 و 1984 في مرتين عمان نادي وتفوق 1990و 1989 بموسمي الرمثا فاز بينما 88و،82،83
  (104). 8719 في واحدة

 حال وفي الكأس وبطل الدوري بطل بين تجمع فإنها نظامها وحسب 1981 عام مرة ألول الكؤوس كأس بطولة نظمت
 5 الفيصلي حقق فقد النتائج وفي (105) الكأس بطل ووصيف الدوري بطل بين تجمع فإنها بالبطولتين الفريق نفس فوز

 والجزيرة مرة سبالكأ الوحدات وظفر انتصارين الرمثا حقق بينما الثمانينات عقد خالل الكؤوس كأس بطولة في انتصارات
 (106).8819 لموسم البطولة االتحاد يقم لم حين في واحدة مرة بالكأس
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 المالكمة
 وخسارة وتعادل فوزين وحققوا األردنية الجامعة وبصالة السوفييتي جورجيا فريق مع 8019 أيار 24 في مالكمينا التقى

 وخسر واحدة فضية سرور احمد مالكمنا خاللها أحرز التي دبغدا في للشرطة العربية البطولة جرت 8319 العام وفي (107).واحدة
  (108).دول ست مع أخيرا ترتيبنا وجاء القاضية بالضربة مرة ألول

 وتكررت ،للشباب الحسين بمدينة رم بصالة 1983 العام في عسكرية فرق خمس بمشاركة دورية بطولة العسكري االتحاد وأقام
 بغداد في للمالكمة الثانية العربية البطولة في المشاركة وتكررت (109).أيضا عسكرية قفر  أربع بمشاركة 8419 في أخرى نسخة
 تعادل حيث السوري الفريق مع األردني الفريق التقى 8519 العام في (110) الفضية بالميداليات العبونا واكتفى 8419 في أيضا

 .4/4 بنتيجة المنتخبان
 في رابعا يحل أن األردن استطاع 1986 في بغداد في أقيمت التي دول ثمان مشاركةوب للمالكمة الثالثة البطولة وفي 86 وفي
 بالحصول السادس بالمركز وحل دول تسع وبمشاركة للمالكمة الرابعة العربية البطولة األردن استضاف 1987 العام وفي، البطولة
 برونزيات. وثالث واحدة فضية على

 29 بتاريخ رم بصالة بينهما جرى الذي اللقاء في العراق مالكمي على صريحا افوز  مالكمونا حقق أيضا 1987 العام وفي
 بصالة العراقي الطيران نادي مع جمعه الذي اللقاء 1988 في البقعة نادي استضاف فقد األندية أنشطة صعيد وعلى، ثاني تشرين

 نتائج اللقاء بهذا وحقق البريطاني برمنجهام دينا المغلقة صالته على أيضا الوحدات نادي واستضاف ،الضيف الفريق بها فاز رم
 .ممتازة
 فيما فضية على عقيل بسام الالعب فيها وتحصل 1988 في تركيا في أقيمت التي الدولية البطولة في العبونا شارك كما
 8819 في انيالعم المنتخب مع العبونا التقى وكذلك (111).منهما لكل برونزية على يوسف ورضوان شحادة محمد من كل تحصل
 نظيره مع اللقاءات بجميع الفوز من العبونا وتمكن سيئول اولمبياد في للمشاركة لالستعداد عمان في وجوده خالل وذلك

 البطولة في شاركت عربية دول ست بين من الرابع المركز على الحصول من مالكمونا استطاع 8919 العام وفي (112).العماني
  (113).ضيتينف وميداليتين بدمشق الخامسة
 بواسطة ذهبية ميدالية أول حصدهم بعد جديد من التفوق من العبونا استطاع دمشق في 1989 الخامسة العربية الدورة في
 الوطني منتخبنا التقى 8919 أوائل وفي (114) للمالكمة. قوية بعودة إيذانا برونزية وخمس فضية ميداليات وثالث سرور أحمد

 لقاءات أربع بواقع صعبا فوزا مالكمونا وحقق للشباب الحسين بمدينة رم بصالة السوري نظيره مع ليدو  ودي لقاء في للمالكمة
 (115).لسوريا ثالث مقابل

 به تعادل رم صالة على ودي بلقاء السوري الشرطة مالكمي مع الوحدات نادي فريق األندية نشاطات صعيد وعلى التقى كما
 (116).8919 العام في وذلك الفريقين

 
 األرضي التنس

 ستة بناء وتم ،1980 العام من شباط في وتحديدا للعبة اتحاد تأسيس أثر وعلى التنس للعبة حقيقية طفرة الفترة هذه شهدت
 وتم (117) الخارج إلى تدريبية دورات في الناشين بإيفاد االتحاد وباشر والالعبين االتحاد تصرف تحت وضعت 8219 في مالعب
  (118)اللعبة. انتشار بزيادة أسهم مما وناشئة ناشئ 60 من أكثر بها اشترك ،الخارج من مدرب بإشراف ينللناش مدرسة افتتاح
 عمان في األجنبية الجاليات العبي ومنتخب التأسيس حديث الوطني المنتخب بين ودي بلقاء بطوالته بإقامة االتحاد باشر وقد

 المملكة بطولة أقيمت ثم (119)" العام ذات في ملعبها على بطولة الملكية العلمية الجمعية نظمت "كما ،8019 العام نهاية في
 بطولة االتحاد أقام الفترة ذات وفي (120) 8119-08-28 في وذلك األعمار ولمختلف العب مئة عن يزيد ما وبمشاركة للتنس
 االتحاد أقام العام نفس وفي وكذلك ،بيظ أبو من فريق مع السيارات ونادي المدينة نادي تفاهم من المؤلف الوطني فريقنا بين

  (121). الفئات ولجميع الالعبين من العديد بمشاركة الرياضية المدينة مالعب على المفتوحة األردن بطولة
 لقاءات سلسلة في البحرين في شارك "ثم الفرنسي الفريق مع دولي لقاء وفي 1981-10-23 في الوطني منتخبنا التقى كما
 ثم (123) 8219 نيسان بشهر بغداد في نظمت التي األولى فلسطين بطولة في األردن شارك وقد (122)البحريني" نظيره مع ودية

 على أخرى بطولة أيلول بشهر العام ذات في وأقيمت للشباب الحسين مدينة مالعب على 9/04/1982 في المملكة بطولة أقيمت
  (124) السيارات نادي مالعب
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 منتخب مع فريقنا التقى للناشئين العرب بطولة في للمشاركة استعداده إطار ففي البطوالت من عديدال أقيمت 1983 العام في
 ثم ومن العام ذات من بنيسان المفتوحة األردن بطولة وتبعها للناشئين الربيع بطولة أقيمت ثم ومن شباط في األمريكية السفارة
 (125).أيلول شهر في المفتوحة األردن بطولة أخرى مرة أقيمت
 بطولة وأقام أيار شهر في عمان في ظبي أبو فريق االتحاد استضاف حيث اللقاءات من العديد كذلك أقيمت 1985 العام في
 بمناسبة 1985-07-21 في بطولة االتحاد أقام ذلك وبعد الرجال لفردي المملكة بطولة ثم الشهر ذات في للتنس المفتوحة األردن
 .12/11/8519 في وذلك للتنس الحسين مالعب لالعبي الثانية السنوية البطولة أقيمت والحقا (126).االتحاد مالعب افتتاح

 الفترة في أقام حيث العقد هذا نهاية وحتى التالية السنوات مدى على منتظم بشكل واللقاءات البطوالت إقامة االتحاد وتابع
 الرسمية أو منها الودية سواء العمرية الفئات ولجميع ولقاء بطولة 36 عن يزيد ما 1991 نهاية وحتى 1986 من الممتدة

 دول أربع وبمشاركة عمان في جرت التي سيئول نهائيات تصفية بطولة كذلك واستضاف العربية الفرق من العديد واستضاف
  لبنان أو سوريا ،بغداد ،بالكويت سواء الخارجية اللقاءات من العديد في وشارك كما ،عربية

 1986 في عمان واستضافت "1981 عام وذلك العربي االتحاد في عضوا األردن قبول تم االتحاد تأسيس أثر وعلى
 األردن قبول ثم ومن للتنس اآلسيوي لالتحاد 8719 في أيضا وانتسب (127)للتنس" العربي لالتحاد العمومية الجمعية اجتماعات

  (128) .سيئول لدورة االولمبية لتصفياتا األردن خاض وقبلها 8819 العام في الدولي االتحاد في كامل كعضو
 في تونس في الثالثة العربية البطولة في فشارك االتحاد تأسيس منذ بالمشاركة األردن بدأ فقد العربية المشاركات مستوى وعلى

 مدى وعلى نعما في السادسة العربية البطولة االتحاد واستضاف الخرطوم في الرابعة البطولة في المشاركة على وواظب 1980
 العام وفي ،إداريا أو تحكيميا فنيا سواء البطوالت من المستوى هذا تنظيم على مقدرته إثبات خاللها من االتحاد استطاع أيام سبعة

 مشاركة بدأت فقد الناشئين بطوالت مستوى وعلى ،الجزائر في أقيمت التي السادسة العربية البطولة في األردن يشارك لم 1988
 (129). 9219 بالعام دمشق في أقيمت التي السادسة إلى ووصوال 8319 العام في المغرب في الثانية البطولة منذ األردن

 في مشاركته وبدأ الدولية ديفيز كأس بطوالت في للمشاركة المجال فتح للتنس الدولي االتحاد في األردن قبول أثر وعلى
 الماليزي المنتخب األردن استضافت يليه الذي العام وفي الكويتي بالمنتخ استضاف حيث 1989 العام منذ ديفيز كأس تصفيات

  (130).التصفيات في المشارك الباكستاني المنتخب استضفنا 9119 العام وفي
 التنس لجنة تشكيل تاريخ فمنذ ،التنس للعبة اهتمامها جل صبت التي الرئيسة األندية أحد الرياضية الحسين مدينة نادي ويعتبر

 مع الودية واللقاءات الدورية البطوالت إقامة خالل من وتطويرها التنس لعبة تنظيم على اللجنة تعمل 12/02/1981 في النادي في
 النادي في التنس يمارسوا كانوا الذين الالعبين عدد ارتفاع بان شك وال ،اإلقليم في الدول من العديد وزيارة وخارجية داخلية فرق
 فعلى (131) لها الممارسين إعداد وازدياد اللعبة انتشار على شاهد خير إال 9319 العام في 226 إلى 8119 العام في 23 من
 زياراته وفي مالعبه على ولقاء بطولة 75 عن يزيد ما النادي نظم 1991 العام وحتى 1981 العام ومنذ النادي مسيرة مدى

 ونظمت المملكة مستوى على لها الممارسين عدد وزيادة التنس رياضة اءأثر  في أسهمت ،والدولية والودية الرسمية بين ما الخارجية
 (132).الملكية الرعاية وتحت 8919 العام من نيسان شهر في االحتفالية الصغار روابط مهرجانات كذلك

 
 السلة كرة

 شارك وقد ةعربي فرق ثمان مستوى على ثانيا فريقنا وحل 1983 في عمان في للرجال الخامسة العربية البطولة األردن نظم
 اليابان أمام وخسرنا االولمبية اآلسيوية بالبطولة منتخبنا شارك العام هذا في وتحديدا األولى النساء بطولة في النسوي فريقنا
 في الثالثة البطولة عن تغيب فيما الثاني بالمركز فريقنا وحل 1984 عام للشباب الثانية العربية البطولة عمان واستضافت،فقط

 البطولة ونظمت عمان عادت ثم 1988 في بالجزائر الرابعة الشباب بطولة في رابعا ترتيبنا جاء حين في 1986 معا القاهرة
 الخامسة العربية الرياضية الدورة في مشاركتنا وتبقى ،سورية بها فازت فرق 9 وبحضور 1990 العام في للشباب الخامسة
 .واستحقاق وبجدارة الدورة بذهبية فوزنا بعد واألغلى األجمل 1985 في بالمغرب

 بدولة أقيمت التي الذهبي السيف بطولة سيف على العسكري منتخبنا بحصول وذلك آخر تفوق األردنية السلة كرة وحققت
 سبع على الثالث المركز في فريقنا حل 1987 في بالقاهرة أقيمت التي السابعة العربية البطولة وفي 1987 في العربية اإلمارات

 نظم فقد األندية مستوى وعلى مشاركة فرق تسع وعلى 1989 في بدمشق الثامنة العربية البطولة في ثالثا حل كما عربية دول
 من نادي 11 وبمشاركة الرابع بالترتيب بها وحل عمان في أقيمت التي الخامسة العربية األندية بطولة 1990 في األرثوذكسي
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 .المشاركة العربية الدول
 عددا لبنان هومنتمن التقى حيث باللقاءات حافال العقد هذا كان فقد خارجية فرق واستضافة الخارجية المشاركات صعيد وعلى

 واستضاف اثنتين وخسر مباراة في وفاز رومانيا الوطني منتخبنا زار 1982 وفي ،1981ال في عمان في األردنية الفرق من
 وفاز كذلك األهلي مع التقى والذي أمامهم وخسر الرياضة قصر مالعب على 1985 في المصرية الشركات منتخب األرثوذكسي

 ،األردنية الفرق مع تدريبية مباريات عدة وخاض 1986 في عمان في تدريبيا معسكرا البحرين شباب منتخب أقام كما ،عليه
 خسرت فيما الجالء على مرتين الفوز الرجال فريق واستطاع عمان في السوري الثورة وآنسات رجال األرثوذكسي واستضاف
 وخاض ،أخرى وخسروا مرة الرجال وفاز مرة الفتيات خسرت دمشق إلى األرثوذكسي بها قام التي الزيارة وفي ،مرتين السيدات
 عدة المنتخب شارك كما ،فقط ماليزيا على الفوز استطاع هيدجز آند بنسون دورة في لقاءات عدة بماليزيا 1986 في منتخبنا
 النادي ملعب على السوري المجد فريق مع األرثوذكسي لعب كما ،1987بال حلب في أقيمت التي الءالج دورة في ودية لقاءات
 1989 وفي ،أيضا عليه التغلب من وتمكن الفترة وبنفس األهلي القاه والذي ،كبيرة وبنتيجة األرثوذكسي بها فاز 1987ب األهلي

 ضئيل بفارق معه وخسر حلب يرموك العام ذات في الجزيرة واستضاف ،أمامه وخسر العراق آنسات فريق الهومنتمن استضاف
 مع والتقى 1989 في األردن العراقي الشباب فريق وزار ،الفترة ذات في حلب يرموك على الفوز من األرثوذكسي تمكن بينما

 جرى الذي اللقاء في ياألهل آنسات أمام العراق آنسات وخسرت ،كذلك الجزيرة على وفاز لقاء في وفاز واحدة خسر مرتين األهلي
 وحل 1989 في هناك أقيمت التي والسالم الصداقة بطولة في منتخبنا شارك الكويت وفي ،1989 في األهلي مالعب على بينهما
 منتخبنا وخرج 1989بال بغداد في أقيمت التي الدولية صدام بطولة في المنتخب شارك كما ،مشاركة دول ثمان على رابعا فريقنا
 .مجموعته في رابعا حل أن بعد األول ورالد من فيها

 1991ال وفي ،محلي فريق 12 بها شرك ،السلة كرة في ثالثيات 1987ال في نظم الوطنية باألعياد االتحاد احتفاالت وضمن
 .وصيفا األهلي وحل بطال األرثوذكسي بها تربع فرق أربع وبمشاركة اآلنسات دوري بطولة نظمت

 بطولة على فرق عدة وتناوبت 1990 العام حتى مرات سبع وأقيم الفترة هذه خالل باالنتظام الثانية الدرجة دوري واستمر
 (133) .والكرك الهومنتمن ،الجزيرة ،نيالوط ،الكاثوليكي ،الزرقاء مركز ،الحسين مخيم: هي الدوري

 
 المبارزة
 في للعب فرنسي فريق قدوم مع موعد على ناألرد كانت حيث ،1983 العام وحتى الفترة هذه في تراجعت قد المبارزة بأن يبدو
عداد للعبة اتحاد تأسيس فقرر ،األردن  الصمادي محمد المتقاعد العميد وكلف ،الفرنسي الفريق لمالقاة فوري بشكل فريق وا 
 عانةاالست تم وقد ،المشاة مدرسة من المالبس واستعيرت الصيفي المدرب وبعضوية الفترة هذه في االتحاد أسس حيث ،بالمهمة
 مجمع بفريق اللقاء تم وبالفعل ،عقدها المنوي اللقاءات وتحكيم التدريب على لإلشراف األردنية الجامعة من الرملي عباس بالدكتور

 قد الفرنسيين بأن والمفيد ،للفرنسيين الحال بطبيعة انتهى والذي اللعبة مارسوا وأن سبق الذين الشباب وبعض المسلحة القوات من
 وبشكل لها الممارسين أحد كان حسن األمير سمو بأن خاصة ،باللعبة االهتمام من زاد وقد فريقنا لتدريب فرنسيا مدربا أوفدوا
 (134). منتظم
 أنواع مختلف في المسلحة القوات نجوم مع الشباب منتخب بها شارك الرياضة قصر وعلى بطولة أقيمت 14/12/1984 في
  (135). المبارزة لعبة لتنشيط مناسبة فرصة كانت حيث ،األسلحة
 حيث االولمبية انجلوس لوس دورة بعد ما إلى واستمر األولى المرة في عجل على شكل الذي االتحاد تشكيل أعيد ذلك بعد
 وتقابل بالمبارزة واشنطن جامعة بطولة على وحائز هناك طالبا يزال ال وكان جميعان أيمن بالالعب األولى وللمرة األردن اشترك

 اآلسيوي االتحاد ةبعضوي األردن فاز حيث اآلسيوي االتحاد اجتماعات أقيمت الدورة هامش وعلى ،أمامه وخسر طاليااي بطل مع
 األولى. للمرة

 معسكرا وأقام واإلقليمية العربية البطوالت في للمشاركة استعدادا القاهرة إلى الالعبين من سبعة االتحاد أوفد ،1985 العام في
 أبطال على فوزين تحقيق من عبيد أبو وليد العبنا خالله استطاع ،المصريين الالعبين من مجموعة مع به التقى هناك تدريبيا

 .مصر جمهورية
 علي العبنا بها حصل التي باإلسكندرية الشباب بطولة في 1986 العام في األردن وشارك االولمبياد بعد االتحاد تشكيل أعيد
 .زةالمبار  سيف في األول المركز على شحادة
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 حيث ،الرياضة قصر مالعب وعلى لفريقنا باإلضافة والكويت العراق بها شاركت مصغرة بطولة عمان استضافت 1986 وفي
 المبارزة سيف في وثالثا الفلوريه في الفرق مستوى على ثالثا األردن وحلت الفلوريه للعبة البطولة بلقب شحادة علي العبنا فاز

 (136). العراق من خسارته بعد ثانيا حل الذي اآلنسات فريق شارك وقد ،الشيش سالح في وثالثا
 تدريبية دورة لحضور العبين االتحاد وابتعث ،وخارجية محلية عديدة بطوالت ونظم جديد اتحاد شكل 1987 العام وفي
 مواقع على حصولال اللعبة على القائمين وتمكن الشعبية الصين من بمدرب استعان كما ،أسبوعين ولمدة الكويت في وتحكيمية

 (137). الصيفي ويوسف شحادة احمد ،خليل صبحي ،إبراهيم رسمي: أمثال العربي االتحاد لجان في قيادية
 (138).األنواع وبجميع األردن وبطالت أبطال فيها شارك ،الرياضة كلية مالعب وعلى 8819 في تنشيطية بطولة االتحاد وأقام

 (139). االتحاد بقيود المسجلين من العبا 60 بها شارك يومين مدى وعلى ياضةالر  قصر صالة في مفتوحة ببطولة وتبعها
 بالبطولة شارك وقد ،الملك جاللة ميالد عيد بطولة فعاليات الرياضية التربية كلية مالعب على أقيمت أيضا 1988 العام وفي
 الرياضية التربية كلية بحصول انتهت ،الفيصلي لناديوا الرياضية المدينة نادي ،األرثوذكسي النادي ،الرياضية التربية كلية العبو
 .رابعا الفيصلي حل فيما ثالثا واألرثوذكسي ثانيا المدينة نادي وحل للفرق األول المركز على

 دارس 41 بهما شارك ،1988 العام في وذلك والمدربين للحكام للمستجدين دورتين االتحاد عقد فقد والتدريب التطوير وبهدف
 (140). ودارسة

 النادي استضاف 1990 العام وفي ،حسن األمير سمو ميالد عيد وبمناسبة 30/03/1989 في مفتوحة بطولة االتحاد ونظم
 كما ،لها الممارسين قاعدة وتوسيع انتشارها ولزيادة األندية في لتمارس اللعبة نقل بهدف مالعبه على مفتوحة بطولة األرثوذكسي

 لتحفيز البطولة هذه في المثالية والالعبة الالعب اختيار وتم واإلناث للذكور 1990 العام نم تموز في تنشيطية بطولة أقيمت
 (141). اللعبة ممارسة على والشابات الشباب
 وجرت المفتوحة المملكة بطولة 1991 العام من تموز في االتحاد وأقام جديد من االتحاد تشكيل أعيد 1990 العام في

 (142). يومين مدار على والعبة العب 45 بها وشارك ،األرثوذكسي النادي صالة على تصفياتها
 حصل دول خمس وبمشاركة 1986 بغداد في الثامنة العرب بطولة في األردن شارك فقد الخارجية المشاركات صعيد وعلى

 الدولية صدام ببطولة ركناشا كما أيضا رابعا فيها األردن وحل للنساء العرب بطولة الفترة ذات في وأقيمت ،الرابع المركز فيها
 ببطولة شارك كما والالعبات الالعبين من بمجموعة 1988 العام في وذلك والعراق فلسطين ،الكويت فرق إلى باإلضافة األولى
 (143). األسلحة جميع في ثالثا مركزا األردن بها حصل التي ،الفترة ذات في الثانية الدولية صدام
 العربية البطولة عرش اعتلى حين ،شحادة علي العبنا يدي على وذلك المبارزة في غلىاأل االنجاز كان 1987 العام في
 بها شارك التي الذهبية بالميدالية فوزه بعد ،1987 آذار 29 ولغاية 25 من الفترة في اإلسكندرية في أقيمت التي للناشئين األولى
 1988 العام في بغداد في أقيمت عربية دول سبع بها شارك التي والناشئات الناشئين بطولة في األردن شارك وقد ،دول خمس

 مركزا العزب إيمان واحتلت خامسا مركزا القسوس لينا العبتنا احتلت حيث ،اإلناث مستوى على جيد موقع يحرز أن واستطاع
 الرياض في الثانية ةالبطول في شارك حيث الناشئين بطولة في المشاركة في األردن واستمر ،اآلنسات فردي مسابقات على سادسا

 العام من آذار بشهر بغداد في والناشئات للناشئين الثالثة العرب بطولة في شارك كما ،دول سبع وبمشاركة 1989 العام في
 .المبارزة سيف سالح في وخامسا الشيش في خامسا األردن بها حل أيضا دول سبع وبمشاركة 1990

 السعودية ،مصر ،العراق ،األردن باشتراك 1988 أول تشرين شهر في غدادب في التاسعة العربية البطولة نزاالت وجرت
 أقيمت فيما ،العبا 15 بين من الفردي ترتيب صعيد على الرابع المركز احتالل من شحادة أبو علي العبنا استطاع وقد وفلسطين
 ،شحادة علي الالعب بها مثلنا العب ئةم وبمجموع عربية دول 10 من واسعة بمشاركة 1989 بالعام الكويت في العاشرة البطولة

 االتحاد رئيس الصباح يوسف المرحوم لروح أحياءا ،أيضا 1989 في الكويت أقامتها التي الدولية البطولة في األردن شارك كما
 ،رزةالمبا سالح في العبا 32 مستوى على السابع الترتيب شحادة علي الالعب احتل وقد ،دول أربع بمشاركة السابق الكويتي
 .العبا 32 على 14 المركز في ملكاوي وائل حل فيما الشيش سالح في العبا 32 على 12 الترتيب الصيفي واحتل

 أربع مع خاضها التي المباريات جميع شحادة علي العبنا خسر حيث ،ضعيفة 1988 سيئول اولمبياد في مشاركتنا أتت بينما
 (144). وكوريا النمسا ،بلجيكا ،روسيا من أبطال

 
 والصيد الرماية
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 أول طالل بن محمد األمير سمو وكان للرماية األردني االتحاد أسس للرماية تنظيمي إطار إيجاد في ورغبة 1981 العام في
 (145)،الالزمة والعناية اإلهتمام اللعبة أعطوا الذين الرواد من كونه له رئيس

 في االتحاد أشرف وقد والودية منها الرسمية والدولية واإلقليمية ليةالمح والبطوالت اللقاءات من العديد بإقامة االتحاد باشر وقد
 فرق استضافة أو التنشيطية المحلية باللقاءات سواء وخارجية داخلية فعالية ثمانون عن يزيد ما على 1991 العام ولنهاية العقد هذا

 (146). خارجية وبطوالت لقاءات في بالمشاركة أو خارجية
 1982 في كونغ هونغ في الدولي االتحاد بإشراف جرت التحكيم في تدريبية دورة لحضور أردنيين حكام ثالثة تسمية تم وقد

 اولمبياد في األردن مشاركة بعد األردن في رسميين حكام كأول اعتمادهم تم والذي عودة وخلدون رجب محمود ،عياط خلف وهم
 حيث مرافقه من النادي طور وقد ،اللعبة واقع لتطوير سيرجيكوف السوفييتي هو أجنبي بمدرب 1982 في االتحاد استعان موسكو
 التدريبية الدورات إقامة على االتحاد دأب كما ،الميادين لهذه خاصة أجهزة وجلب مترا 25و مترا 50 لرمايتي جديدة ميادين أنشأ
 (147).2/5/9119 في أقيمت كالتي لألندية أو لألفراد سواء

 تشكيل وأعيد 1987 الثاني تشرين في بالجويدة ميادينه على المملكة مستوى على نسوية بطولة ولأ الملكي الرماية نادي أقام
 اختير حيث ،له المؤسسين من األردن وكان للرماية العربي االتحاد به أسس الذي العام ذات وهو ،1987 في أخرى مرة االتحاد
  (148).العربي االتحاد في عضوا زايد مصطفى المرحوم

 ،1984ال في انجلوس لوس في جرت التي االولمبية األلعاب في فريقنا شارك فقد االولمبياد في األردنية للمشاركات الواستكما
 سيؤول دورة وفي ،البندقية ورماية والسكيت التراب بفعاليات وذلك والمدرب الوفد رئيس إلى باإلضافة العبين سبع مثلنا وقد

 رقمها خالل من باليونان تقيم أردنية فتاة وهي يداكس بير اليانا بها ومثلنا فقط لسهما برماية األردن شارك 1988 االولمبية
 .ألتأهيلي

 
 اليد كرة

 الثمانينات عقدي وفي أعوام، لعشرة االتحاد درع بطولة فحمل اللعبة، سماء في العربي النادي اطل المحلي الصعيد على
 كبير عدد انضمام أثر اليد كرة لعبة لممارسة مستقال   أصبح الذي االتحاد ظلةم إلى االنضمام األردنية األندية توالت والتسعينات

 وغيرها. وكفرنجة.. الكتة وساكب وكفرسوم السلط أبرزها مظلته إلى األندية من
 سوريا في الرابعة فلسطين كأس بطوالت في أبرزها متعددة العربية والبطوالت اللقاءات في الوطنية منتخباتنا مشاركات كانت

 .1981 عام عمان في أقيمت التي السادسة العربية األندية بطولة في عمان نادي وشارك 1989 العراق في والسادسة 1986
 اتحاد استضاف 1987 عام ففي محدودة، تكون تكاد أقيمت التي البطوالت في األردنية المشاركات فان اآلسيوي الصعيد وعلى

  (149).1987 عام للسيدات األولى اآلسيوية البطولة استضاف ثم دولة، 11 بمشاركة العالم لكأس المؤهلة الرابعة البطولة اليد كرة
 

 الطاولة كرة
 على الحصول من السيدات فريق استطاع التي 1982 في بالمغرب أقيمت التي الثامنة العربية البطولة في األردن شارك
 واستمر ( البطيخي )سوسن السيدات فردي وبرونزية حواش( )لبنى الناشئات فردي ذهبية على والحصول،فيها البرونزية الميدالية
 التاسعة العربية البطولة هامش على 1984 في العربي لالتحاد العاشر االجتماع استضاف فقد بنشاطاته بالقيام الطاولة كرة اتحاد
 حصل فيما فضية ميدالية على اتالسيد وحصلت الذهبية الميدالية على الناشئين فريق بها تحصل التي عمان في أقامها التي
 تونس وفي، البطولة هامش على العاشرة التحكيم دورة وأقام حواش( )لبنى الناشئات فردي وفضية البرونزية على الرجال فريق
 ذهبية على السمهوري مها وتحصلت الثاني المركز على الحصول من السيدات فريق تمكن 1986 العام في العاشرة البطولة حيث
 زوجي ذهبية على وجاكلين ضياء مروان من كل وحصل السيدات فردي برونزية على الدقم جاكلين وحازت السيدات فردي

 في بمصر عشر الحادية بالبطولة فريق أي يحصل لم فيما ،المختلط زوجي فضية على زايد واحمد السمهوري ومها المختلط
 رشاد ناديا وحصلت ،الثالث المركز على حصل حيث مرة ألول اركيش الذي الناشئات فريق باستثناء ميدالية أية على 1988ال

 السعودية في دولية تدريب دورة وأقام 1984 عام الصين في لفرقنا تدريبي معسكر االتحاد أقام وقد ،الناشئات فردي ذهبية على
ق أيضا 1988ال في عشرة الرابع التحكيم دورة وأقام، ماكوين بيتر المدرب بإشراف 1990بال  دورة عقد فقد التدريبية الدورات امةوا 

 في زي جانج الصيني استقدم حيث الخارج من المدربين استقدام وكذلك سمون بيتر االنجليزي عليها اشرف 1989 في تدريبية
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 .1988ال في كوري بمدرب استعان فيما 1982
 38ال،1983 - اليابان 37ال، 1981 - يوغسالفيا 36ال العالم ببطوالت األردن شارك فقد الدولية المشاركات صعيد وعلى
 أقيمت التي العربية األندية بطولة انطالق 1989 العام شهد كما ،1989 – ألمانيا 40ال ،1987 – الهند 39ال ،1985 – السويد

 في أقيمت التي الثاني العربي االتحاد كأس بطولة في أيضا االتحاد وشارك رجال / الجزيرة نادي فيها مثلنا وقد سوريا في
 التأهل استطاعت التي الدقم جاكلين هي لالولمبياد أردنية فتاة أول تأهل 1988 العام شهد وقد ،أيضا   89 بالعام السعودية
 صدام كبطولة الدولية البطوالت من العديد في الوطنية منتخباتنا شاركت وقد ،سيئول الولمبياد السيدات فردي بفريق والمشاركة

 نيجيريا وبطولة ،1982 العام في الدولية تونس وبطولة ،1982 جاكرتا في السادسة اآلسيوية البطولةو  ،1981 العام منذ الدولية
 اآلسيوية البطولة وكذلك 1987و 85 لألعوام الدولية سوريا وبطولة ،1985ال في الدولية قبرص وبطولة ،1982 الثالثة الدولية
 (150) .8819 العام في اليابان في أقيمت التي التاسعة

 
 التايكواندو

 العبونا استطاع وقد ،والدولية واآلسيوية العربية المستويات كافة على دولي لقاء 26 قي األردن شاركت العقد هذا غضون في
 العالم بطولة وفي ،برونزيتين على الحصول العبونا استطاع 1982 الخامسة اآلسيوية البطولة ففي االنجازات من الكثير تحقيق

 البطولة في وبرونزيتين فضية العبونا حصد بينما ،دولة 48 من 25 المركز العبونا حقق سنغافورة في تأقيم التي السادسة
 عام الجنوبية كوريا في السابعة العالم بطولة في نتائج أية يحققوا ولم ،1984 عام الفلبين في أقيمت التي السادسة اآلسيوية
1985. 

 التي راجح لينا العبتنا وهي البطولة هذه في عربية لفتاة األولى المشاركة 1986 استراليا في السابعة اآلسيوية البطولة شهدت
 التي األولى العالم كأس بطولة وفي ،البطولة هذه في وبرونزية فضية على العبينا وحصل لمشاركتها تقديري كأس على حصلت
 التي العاشرة اآلسيوية األلعاب دورة في وبرونزية فضيات ثالث إحراز واستطعنا ،برونزيتين على العبونا تحصل أمريكا في أقيمت
 وأحرز أمريكا في األولى الجامعات بطولة في بفضية الفوز من أيضا كمال سامر واستطاع ،1986 عام ج كوريا في أقيمت
 (151). البطولة ذات في منهم لكل برونزية على الفول وخليل نويصر توفيق
 ،برونزيات وثالث فضية على الحصول استطعنا ،1987 في الجنوبية كوريا في أقيمت يالت الثانية العسكرية العالم بطولة في
 ،أيضا برونزية على بها وحصلنا اسبانيا في الثامنة العالم بطولة أقيمت العام ذات وفي

 فضية على العبونا تحصل حين في ،برونزيات وثالث بفضية الفوز العبونا استطاع السابعة الدولية بلجيكا بطولة وفي
 في للناشئين منتخبنا شارك 1988 العام في ،أيضا 1987 العام وفي فنلندا في أقيمت التي الثانية العالم كأس بطولة في وبرونزية
 العبونا وحصل ،الرجال برونزية على نويصر وتوفيق الفضية على الزعبي محمد الالعب بها وحصل الثامنة الدولية بلجيكا بطولة
 .نيبال في أقيمت التي الثامنة اآلسيوية البطولة في زياتبرون وثالث فضية على

 بميداليتين الفوز من العبونا واستطاع بها األردن شارك وقد سيئول دورة في رسمية كلعبة التايكواندو اعتمدت 1988 العام في
 لثالث الالعبين حصد بعد نالمنتخب ذهبية دورة 1988 في لوكسمبورج في أقيمت التي الدولية انديم كأس بطولة تعدّ و  ،فضيتين
 استطاع بينما ،برونزيتين على العبونا حصل القاهرة في الثالثة العالم كأس ببطولة 1989 وفي ،برونزيات وثالث وفضية ذهبيات
 ،أيضا برونزية على الحصول زيد أبو يوسف واستطاع التاسعة الدولية بلجيكا بطولة في ذهبية بميدالية الفوز من الزعبي محمد

 ،1989 العام في وبرونزية بفضيتين دول ثمان من الثالث المركز على العبونا تحصل بألمانيا الثالثة العالمية األلعاب بطولة فيو 
 العبونا شارك 1990 العام في ،أيضا   1989 في كوريا في أقيمت التي التاسعة العالم بطولة في نتائج أية العبونا يحرز لم بينما
 حدادين بادية الالعبات وحصلت ،برونزيات ثالث على بها وحصلوا 1990 بالعام اسبانيا في للجامعات نيةالثا العالم بطولة في

 توفيق واستطاع ،1990ال في أقيمت التي العاشرة الدولية بلجيكا بطولة خالل وذلك منهما لكل برونزية على صالح وحنان
 ست على العبونا بها وحصل ،1990ال في تايبيه في أقيمت يالت التاسعة اآلسيوية البطولة في ذهبية على الحصول نويصر
 يوغسالفيا في الخامسة العالم كأس بطولة وفي ،فضيتين على العبونا حصل اسبانيا في الرابعة العالم وبكأس ،برونزية ميداليات

 العالم بطولة في نتائج منتخبنا قيحق لم بينما ،برونزيات وأربع ذهبية وبرصيد الثاني المركز منتخبنا أحرز 1991بال أقيمت التي
  (152). 1991 في باليونان أقيمت التي العاشرة
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 الطائرة كرة
 واقتصرت ،واالولمبي األردن ،األهلي أمثال ،الدوري بطولة على تنافس كانت التي األندية من العديد العقد هذا في اختفى
 في أيضا مرتين باللقب ظفر الذي الحسين ونادي 1985و 82 مواسم في مرتين باللقب ظفر الذي الوحدات أندية على المنافسة
 أثبت أن بعد األكبر الحظ العودة لنادي وكان ،83 عام واحد بموسم الفوز من الزرقاء فريق تمكن حين في ،1989و 84 أعوام

 على تنافس التي يةاألند أبرز أحد بذلك وأصبح 1990 العام في و 1988 ،87 في انجازه وكرر وعاد ،1986 منذ القوي حضوره
  (153) .الطائرة الكرة

 في مرتين بالكأس الفوز من الحسين مركز استطاع ،1987 موسم بعد وتوقفت بانتظام تقم لم التي األردن كأس بطولة في
 86 موسمي في باللقب االحتفاظ من العودة وتمكن 1985 بموسم باللقب الفوز من الوحدات تمكن حين في 1984و 83 مواسم

 .التوالي على 1987و
 يفوز أن استطاع ،سوريا ،المغرب، العراق دول مع دولي لقاء 11 النسوي فريقنا التقى ،1986 العام وحتى 1981 العام منذ
 منهم. بلقائين
 في األردن في العراقي الفريق والتقى ،1980 في تونس في لآلنسات األولى العربية البطولة في النسوي فريقنا شارك كما
 كما ،1985ال في السوري المنتخب كذلك واستضاف ،عمان في المغربي المنتخب التقى 1982 وفي ،كذلك 1982 وفي 1981
  (154) .8819 عام اإلسكندرية في العربية البطولة في شارك
. رياتهامبا بكامل الفوز من النسوي فريقنا استطاع التي ،ولبنان سوريا فرق بمشاركة الثالثية الدورة بطولة أقيمت 8719 في

(155)  
 ،مراكز ثمان وبمشاركة بها الفوز من مادبا شابات مركز وتمكن ،1981 العام في الشابات لمراكز صاعقة أول أقيمت ومحليا

 البطولة وفي ،بها الفوز من عمان تدريب مركز تمكن 1984 في فرق تسع وبمشاركة الطائرة بالكرة نسوية بطولة أقيمت كما
 ببطولة الفوز من األردنية الجامعة فريق وتمكن ،بها الفوز من الوحدات تمكن ،فريق 14 وبمشاركة 1988 في المفتوحة النسوية
  (156) .محلية فرق سبع وبمشاركة 8919 في أقيمت التي اآلنسات
 على فرق عشر بطولة أول في اشترك وقد ،1983 العام في الدرع بطولة االتحاد أطلق ،والكأس الدوري بطولتي جانب إلى
 فيما ،1986و 85 لألعوام بها واحتفاظه ،بها فائز كأول اسمه تسجيل الحسين مركز استطاع ،واحدة مرة من المغلوب خروج نظام

  (157) .9119ال موسم وحتى البطولة توقفت والحقا ،8719و 84 بمواسم الفوز من للحسين الشرس المنافس الوحدات استطاع
 ولم ،تاله الذي بالموسم وكذلك بها الفوز من الزرقاء فريق تمكن حيث 1981ال في 20 سن تحت الناشئين بطولة استؤنفت

 85 وبموسم بها الفوز من الحسين شباب تمكن الذي 1984 العام منذ 19 سن تحت بطولة أقيمت حين في ،ذلك بعد البطولة تقم
 .1990 بموسم بدار  والحسين/ ،1986 بموسم والبقعة ،1988 ببطولة الفوز من الوحدات وتمكن ،1990و

 85 ،84 لمواسم بلقبها االحتفاظ من الوحدات فريق تمكن ،1984 العام منذ أيضا 17 سن تحت للناشئين بطولة أقيمت كما
 لمواسم البطولة تقم ولم الوحدات من انتزاعها من اربد / الحسين تمكن 1988ال وفي ،1987ال في تقم لم أنها حين في ،1986و

 . 1991و 90
 قبل متتالين عامين بها الفوز من الحسن تمكن فيما ،1984 للعام بها الظفر من الوحدات استطاع ،15 سن تحت بطولة وفي

 .1987 لموسم توقفت أنها حين في 1989و 88ال في بها الفوز العودة وعاود 1987ال في توقف أن
 شارك كما ،منها بثمانية الفوز من تمكنت ،1983 العام نهاية وحتى دولي لقاء 13 فرقنا خاضت الدولية اللقاءات صعيد وعلى
 نادي نظمها التي األولى العربية الحسين بطولة وفي ،1983 بالرياض أقيمت التي للناشئين األولى العربية البطولة في األردن
 .البطولة في ثانيا حل الذي الوحدات لنادي باإلضافة عربيين فريقين وبمشاركة 85ال في الحسين شباب

 حصل حيث 1982 العام في الباكستانية الهور مدينة في أقيمت التي العسكرية العالم بطولة في العسكري نتخبنام شارك كما
  (157) .مشاركة فرق ثمان ضمن السادس المركز على منتخبنا

 ادين استضاف كما ،عربية فرق تسع وبمشاركة ،1986 صيف في للرجال الرابعة العربية البطولة فعاليات عمان واستضافت
 فرق التقت العام ذات وفي ،المصري األهلي فريق بها فاز التي 1987ال في الدوري أبطال العربية لألندية السادسة البطولة العودة

 فريق تمكن حين في ،األردنية الفرق اللقاءات بكل الفوز من تمكنت عمان سلطنة فريق مع والوحدات والجامعة الوطني المنتخب
 .األردن في لقاءين في نمرتي الفوز من تايوان
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 أربعة األردن خسرت ،أردنية فرق مع لقاءات عدة لخوض 1989ال في المتحدة العربية اإلمارات منتخب األردن واستضافت
 شباب منتخب على العراق شباب منتخب فاز األمر وكذلك 1990 العام في األردن على بلغاريا فازت كما ،ثالث في وفازت
 .كذلك 1990 العام في األردن

 
 الشطرنج
، الحوراني الرحيم عبد الالعبين وبمشاركة ،1982 في سويسرا في عقد الذي االولمبياد في للشطرنج األردني االتحاد شارك

 .الريماوي بهجت هو التشكيلة في جديد العب ودخل 1984ال في اليونان اولمبياد في شارك كما ،الزعبي أنور
 الدوري بطولة، العمرية الفئات ولكافة المفتوحة المملكة بطولة ،المحلية بطوالته إقامة في االتحاد استمر المحلي الصعيد على
 ويشرف ،الدولية محمد األمير وبطولة األندية لجميع األردن كأس بطولة إلى باإلضافة ،والثالثة الثانية، األولى الدرجة ألندية
 الثالث. الدرجات على موزعة ناديا 36 على االتحاد
 زيد، البخاري مالك، بكر حافظ ،البخاري صفوان ،منهم العقد هذا في المملكة بطولة على الالعبين من العديد حاز ولقد
سماعيل، الشوملي سمير، الكيالني  عبد، محمود يوسف، قبطي سمير، البطيخي حسين، الشهوان يحيى، المالح سهيل، حمودة وا 

، حنتولي فراس، عابودي مروان، الريماوي بهجت، الخالدي وليد، السحيمات مصطفى، بليدي جاسر، عالن وائل، حبوش ربه
 .غرايبة ومروان التل منتصر، جرادات احمد، داوود محمد، الهرش الرحيم عبد، الحمدان يحيى

 ومها فرحة أبو إكرام، شحادة رقية، فرحة أبو ختام، الذهب أبو هنادي، العوري صافيناز ،بطوالت حققن الالتي الالعبات ومن
  (158).ريالعو 

 
 القوى العاب

 بكل بارزين حدثين الفترة هذه في االتحاد نظم، 1980 العام في الضاحية الختراق العربية البطولة في األردن مشاركة بعد
 نسائي بفريق مرة وألول األردن وشارك 81 العام في فلسطين( )كأس الثالثة العربية الضاحية اختراق بطولة وهما: واقتدار جدارة
 واللتين 1983 آب 22-19 من القوى أللعاب للنساء والثالثة للرجال الرابعة العربية البطولة نظم وكما العربية الدول العبات بجانب
 تحطيمهم خالل من مميزا حضورا العبونا بها سجل التي ،ومستوياتهم الالعبين عدد حيث من رياضي عربي تجمع أكبر ضمت

  (159) قياسي. رقم 48ل
 القوى أللعاب آسيا بطولة في شارك فقد، السابقة البطولة تنظيمه إلى فباإلضافة األردنية بالمشاركات زاخرا 1983 العام جاء

 القوى أللعاب الصداقة وبطولة، فنلندا – هلسنكي في القوى أللعاب العالم بطولة، تونس في للضاحية العربية البطولة، الكويت في
  (160) الكويت. في

 البطولة في وكذلك ،1982 في القوى أللعاب الدولية طوكيو بطولة في لمنتخبنا األولى المشاركة فكانت يالدول المستوى وعلى
 الختراق العربية البطولة العام ذات في األردن وشارك (161). 1982 عام الكويت في أقيمت التي القوى أللعاب الخامسة اآلسيوية
  (162) بغداد. في اإلخاء بطولة في ردناأل شارك 8419ال في وتاليا، البحرين في الضاحية
 و طوالبة امجد، غصاب إسماعيل، الفاعوري متعب: العبين بأربعة 1984 عام انجلوس لوس اولمبياد في األردن شاركت كما
 مميزة انجازات العبونا فيها وحقق، المغرب في السادسة العربية الدورة في العبونا شارك تاله الذي 1985 العام وفي ،بدر رائدة

 خديجة حققت حين في، المشي في كم 20ال لسباق رابعا مركزا وطوالبة، الماراثون في السادس المركز على غصاب بحصول
  (163) مسابقاتهن. مستوى على مشجعة نتائج دعاس امتثال و عطا فاطمة، عودة آمنة، المطري
، مصر في والشابات للشباب العربية البطولة في تنامنتخبا شاركت حيث، األردنية بالمشاركات أيضا زاخرا 1986 عام جاء
 من لندن سباق في المشاركة و سوريا في الرباعي الدولي اللقاء، كوريا في اآلسيوية الدورة، المغرب في المدرسية العربية الدورة
  (164)إفريقيا. دعم اجل

 العالم بطولة في مشاركتنا وكذلك ،1987 العام في سوريا في الدولي اللقاء وفي العراق في اإلخاء دورة في مشاركتنا تكررت
  (165) العام. ذات في ايطاليا في

 التي الرباعي الدولي واللقاء الضاحية الختراق العربية البطولة ،والشابات الشباب بطولة في األردن شارك ،1988 العام في
 مجلس لدول الماراثون لنصف األولى البطولة، تلقاءا خمس في األردن شارك تاله الذي العام في، دمشق في جميعها أقيمت
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 البطولة، القاهرة في الضاحية الختراق العرب بطولة، اسبانيا في العالمية للشرطة الماراثون سباق، عمان في وأقيمت التعاون
  (166) سوريا. في التحرير بطولة و القاهرة في العربية
 بها حصل التي دمشق" في نظمن التي الضاحية الختراق العرب ةبطول، مشاركات بثالث األردن شارك 1990 العام وفي
 الدولية والبطولة بغداد في التعاون مجلس لدول الماراثون لنصف الثالثة البطولة،(167) الذهبية" الميدالية على سريس عواد العبنا

  (168). العراق – الموصل في
 
 (2000-1991) الخامس العقد

، الشكل هذا على واستقرت، له النهائي الشكل المؤسسي والبناء الرياضة أخذت، والرياضة بابللش متخصصة وزارة تأسيس بعد
، الكاراتيه اتحاد، السكواش اتحاد، بوكسنج للكيك األردني اإلتحاد، األجسام لبناء األردني اإلتحاد مثل: اإلتحادات بعض وأنشئت
 للجميع. للرياضة األردني واالتحاد، المدرسية للرياضة األردني االتحاد، وكروالسن البلياردو اتحاد، الطائرة للريشة األردني االتحاد

(169)  
، للهيئة التنفيذي المكتب تشكيل تم حيث والشبابية الرياضية الحركة رواد هيئة 1994 العام في وتحديدا الفترة هذه في تأسست

 ربط على العمل عاتقها على أخذت التي، قناش مشهور دالسي برئاسة للهيئة إدارة مجلس أول انتخاب تم 21/06/1995 وبتاريخ
 لتطوير خبراتهم من واالستفادة وتكريمهم األوائل الرواد هم والذين الحركة أعضاء مع والتواصل، بحاضرها الرياضية الحركة ماضي
  (170) األردنية. الرياضية الحركة
 الرياضية الدورة وهو عالي وباقتدار مهم رياضي لحدث دناألر  تنظيم، 1999 عام نهايته في وتحديدا العقد هذا شهد كما
 هذه في األردن حصد فقد "، األردنية الرياضية الحركة لواقع مؤشر خير األردنية واالنجازات التنظيم كان وقد، التاسعة العربية
  (171) برونزية. 68و فضية 33، ذهبية ميدالية 26 الدورة

 القدم كرة
 1992 في فاز الذي الفيصلي وبين بينه السجال ويبقى 1991 العام في الوحدات بفوز الموسم ليبدأ باالنتظام الدوري استمر

 ،9919 لألعوام بالدوري واحتفظ الفيصلي وعاد (172) 97 العام وحتى متتالية أعوام ألربع به ويحتفظ الوحدات وليعود 9319و
  (173).2000و

 لموسمين الوحدات وتبعه مواسم ألربعة بالكأس الفيصلي احتفظ ثم ،91 العام في الكأس ببطولة بفوزه انتصاراته الرمثا استهل
  (174).أخرى مرة بالكأس ليظفر الوحدات عاد 2000 العام وفي ،موسمين به لالحتفاظ الفيصلي يعود أن قبل

 والوحدات ،مرتين بالدرع الفوز الرمثا استطاع فيما ،2000 العام وحتى مرات أربع االتحاد بدرع يظفر أن الفيصلي استطاع
  (175).9919 العام في البطولة ألغيت فيما ،منهم لكل واحدة لمرة سوم وكفر والحسين

 بكأس الفيصلي حظي حيث ،بالتناوب والوحدات الفيصلي فريقي على العقد لهذا الكؤوس كأس بطولة انجازات اقتصرت
. 9919 العام في البطولة تقام لم بينما ،2000 العام وحتى مرات أربع به االحتفاظ الوحدات استطاع فيما مرات لخمس الكؤوس

(176)  
 ،ثم 1998 عام الثانية النسخة وأقيمت ،الممتازة الدرجة أندية بمشاركة ،1997 عام مرة ألول الكرة خماسيات بطولة ونظمت

  (177)ذلك. بعد البطولة وتوقفت الثانية بالنسخة الفوز من الحسين شباب استطاع فيما الفيصلي األولى بالنسخة فاز وقد
 
 األرضي التنس

 في كوااللمبور في الماليزي المنتخب مع تقابل حيث الدولي ديفيز لكأس المؤهلة التصفيات في المشاركة في األردن استمر
. الغاية اتلذ ماليزيا و إيران استضاف 9319 يليه الذي العام وفي العام ذات في السنغافوري المنتخب استضاف ثم ومن 9219

(178)  
 

 والصيد الرماية
 البطل العبنا استطاع حيث ،األبرز 1992 في بدمشق جرت التي السابعة العربية الرياضية الدورة في األردنية المشاركة كانت

 200 من نقطة 190 مسجال التراب رماية في وذلك الدورة هذه في لألردن الوحيدة البرونزية بالميدالية الفوز من القسوس زياد د.



 الشعار علي نزال امرع                                                     ...                                    لحركة الرياضيةاريخ ات

- 662 - 

 على واإلشراف وتنظيم إقامة في المشاركة في االتحاد واستمر العرب األبطال مع شديدة منافسة بعد نقطة 225 من 213و
 بثمان 1994 العام ولنهاية شارك حيث ،الخارجية والبطوالت اللقاءات في المشاركة في استمر كما المحلية والبطوالت اللقاءات
  (179) .كذلك والحكام لالعبين والتطويرية التدريبية والمعسكرات الدورات عقد في االتحاد واستمر ،ةوخارجي داخلية فعالية وعشرون
 قد كان بعدما نغوي خالد هو فقط واحد وبالعب 1992 برشلونة بدورة األردن شارك فقد االولمبية المشاركات صعيد وعلى

  (180). مالعا بداية في بالقاهرة جرت قد التي العالم بطولة من تأهل
 

 اليد كرة
 في الثالث والمركز 1999 عام عمان في أقيمت التي التاسعة العربية الدورة في والسيدات للرجال الثالث المركز فريقنا حقق

 الحسين. دورة هامش على عمان في 1999 عام الثانية العرب كأس
 البطولة في األهلي وشارك ،1994 عام بسوريا ةالعاشر  العربية البطولة في العربي النادي شارك فقد األندية مستوى وعلى
 سجلت كما والعشرين، عشرة التاسعة البطولتين وفي 1996 عام بعمان عشرة الثامنة وفي ،1995 عام بالقاهرة عشرة السابعة
 المستوى دون كانت المشاركات هذه في أنديتنا نتائج لكن الكأس. أبطال العربية األندية بطوالت في مشاركات األردنية األندية
 1998 عام عمان في عقدت التي العالم أندية لبطولة المؤهلة اآلسيوية األندية بطولة في الثاني بالمركز حل الذي األهلي باستثناء
 الكويتي. كاظمة خلف

 اصةخ العربية، الكؤوس وكأس واألندية العرب كأس وبطوالت والناشئين للشباب العربية البطوالت في المشاركة جانب إلى
 في مشاركات للرجال لمنتخبنا كان كما، سنويا   تقام التي الدولية الحسن بطولة منافسات اتحادنا وينظم التسعينيات، عقد خالل

 .2001و 1999 مرتين آسيا غرب منطقة عن للرجال العالم كأس وتصفيات 1997 عام آسيا لقارة للسيدات العالم كأس تصفيات
(181)  

 اهتمت التي األندية وبقيت المطلوب، باالهتمام تحظ لم كما طويلة، لفترات مكانها تراوح بقيت فقد نسويةال اليد لكرة وبالنسبة
لغاء لتجميد عرضة الفئة بهذه  وعمان واألرثوذكسي األهلي ألندية يسجل التاريخ لكن طفيفة، إدارية أو مالية هزة كل مع فرقها وا 

 السبعينات، مطلع مدارسها في الفئة هذه بطوالت إلطالق السباقة التربية وزارة كانت أن بعد اليد لكرة نسوية فرق أول تشكيل
 والقوقازي، اربد والحسين والجزيرة وحرثا كفرسوم جمعية أندية في الفرق من المزيد لتشكيل قوية شرارة الثالثة األندية توجه وأعطى

 الدوري بطوالت لقب حرثا يخطف أن قبل طويلة لسنوات قاباألل على األرثوذكسي سيطر النسوية للبطوالت األولى المحطات وفي
 .الجزيرة من شديدة بمنافسة الماضية األعوام خالل والكأس

 حمدان، ساري الدكتور طريق عن 1992 عام مرة ألول اليد لكرة العربي االتحاد إدارة مجلس في مقعد على األردن حصل كما
  (182). نوار أبو اهلل عبد السيد طريق عن اآلسيوي داالتحا إدارة مجلس عضوية نال العام نفس وفي

 
 الطاولة كرة

 كبطولة البطوالت من العديد دائم وبشكل االتحاد ينظم حيث للعبة الممارسين تجاه بواجباته القيام في الطاولة كرة اتحاد استمر
 لالتحاد وينتسب ،الفئات لجميع المفتوحة ديةالفر  المملكة وبطولة األردن كأس بطولة ،االتحاد درع وبطولة األولى الدرجة أندية

 الطاولة لكرة الدولي االتحاد منح وقد ،لالتحاد العامة الهيئة مجملهم في يشكلون المختلفة بدرجاتهم اللعبة يمارسون نادي 1956
 منح وقد 1993 عام بالسويد ةالعمومي الجمعية اجتماعات خالل الرياضية النجازاتهم تقديرا األردنيين الرياضيين للقادة الجدارة درع

 ضيا مروان للسيد النظيف اللعب جائزة الدولية االولمبية اللجنة منحت كما ،الكردي ود.عصمت ،نوار فايز ،ضيا فوزي للمرحوم
 (183). االيطالية روما بمدينة 9519 العام في

 خالل 1999 في أخرى دورة أقام كما 1992 في دورة أقام حيث، والتطويرية التدريبية الدورات بإقامة االتحاد استمر وقد هذا
 أقام وقد ،والمنتخبات الالعبين مستوى تطوير على للمحافظة وصينيين وروس عراقيين المدربين من بالعديد واستعان العقد. هذا

 1992 األولى الدولية لاألشبا بطولة االتحاد ونظم كما ،1997ال في الدولي( )االتحاد الدولية للشارة العامين الحكام دورة االتحاد
 وحصل 1992 الثالثة العربي االتحاد كأس بطولة األردن في االتحاد ونظم 1993 األولى الدولية الناشئين وبطولة 1993 والثانية

 فضية على رشاد ناديا وحصلت الرجال فردي فضية على ضياء مروان حصل فيما الرجال فردي ذهبية على رضا العزيز عبد بها
 في السابعة العربية األندية بطولة ونظم كما السيدات زوجي فضية على عساف ورهف رشاد ناديا من كل وحصلت اتالسيد فردي
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 تفاحة وعلياء الرجال فردي برونزية على رضا العزيز عبد بها حصل التي 1997 السادسة العربي االتحاد كأس وبطولة 1995ال
 في وشارك كما ،1999 عمان في أقيمت التي التاسعة العربية الرياضية الدورة تنظيمه إلى باإلضافة السيدات فردي برونزية على
 فردي فضية على فيها الحصول النجار تتيانا واستطاعت 1999 بالعام بيروت في أقيمت التي السابعة االتحاد كأس بطولة

 .تفاحة علياء مع السيدات زوجي وذهبية السيدات
 في األرثوذكسي النادي رجال األردن مثل حيث العربية األندية بطوالت في األندية من العديد شاركت فقد األندية صعيد وعلى
 1992 في الجزائر نظمتها التي الرابعة البطولة فضية على عمان نادي سيدات فريق وحصل ،مصر نظمتها التي الثالثة البطولة

 مصر في أقيمت التي الخامسة البطولة في عمان سيدات نادي شارك وقد ،نتائج على الجزيرة نادي رجال يحصل لم فيما
 التي السابعة البطولة وبعد ،فيها األرثوذكسي النادي رجال شارك مصر في أقيمت التي 1994 السادسة البطولة وفي ،1993بال

 ريقبف عمان نادي شارك فيما الرجال بفريق الجزيرة نادي شارك وقد 1996 في الثامنة البطولة لبنان نظم ،عمان في أقيمت
 ،السيدات بفريق األرثوذكسي مثلنا فيما الرجال بفريق المدينة نادي ومثلنا 1998 في العاشرة البطولة أيضا لبنان نظم وقد ،السيدات
 (184). 9919 بالعام مصر في أقيمت التي عشر الحادية البطولة في البرونزية الميدالية على السيدات فريق وحصل
 حيث ،1996 عام مصر في أقيمت التي عشر الخامسة البطولة باستثناء العربية البطوالت من أي عن الطاولة اتحاد يغب ولم
 حقق وقد والناشئات والناشئين والسيدات الرجال بفرق سوريا في أقيمت التي عشر الثانية العربية البطولة في العقد هذا في شارك
 فريق وحقق ،1992 مصر في عشر الثالثة البطولة وفي ،الفضية على السيدات فريق حصل فيما البرونزية الميدالية الرجال فريق

 السادسة البطولة في الثاني المركز السيدات فريق حقق فيما ،دبي في أقيمت التي عشر الرابعة البطولة في الثالث المركز الناشئات
 فردي برونزية على ضياء وقيش وحصل السيدات فردي فضية على النجار تتيانا وحصلت 1998 عام بالمغرب أقيمت التي عشر

 فريق وكذلك الفضية الميدالية على السيدات فريق حصل 2000 العام وفي ،السيدات زوجي برونزية على وتفاحة وتتيانا الناشئين
 سوريا. في عشر السابعة البطولة في وذلك الناشئات
 في أقيمت التي الثامنة الدورة وفي ،1992ال في سوريا في أقيمت التي العربية الدورات في األردني الطاولة منتخب شارك وقد
 التي التاسعة الدورة وفي ،الرجال زوجي وبرونزية الرجال فرق برونزية على فيها الحصول فريقنا واستطاع 1997 عام بيروت
 يفرد برونزية على حصلنا كما الرجال فرق وبرونزية السيدات فرق فضية على الحصول استطعنا 1999 عمان في أقيمت

 .كذلك السيدات زوجي وبرونزية السيدات
 العام سيدني الولمبياد النجار تتيانا وتأهلت ،1992 برشلونة الولمبياد السيدات بفردي رشاد ناديا العبتنا تأهلت حين في
 ،1991 عام اليابان في 41 البطولة في شارك حيث الطاولة لكرة العالم ببطولة المشاركة في منتخبنا استمر وقد هذا ،2000
 45ال والبطولة ،1997 عام بريطانيا في 44 البطولة ،1995 الصين في 43ال البطولة ،1993 عام السويد في 42ال البطولة

 (185). 1999 العام في ماليزيا نظمتها التي
 كل في وليةالد صدام بطولة في شارك فقد ،واآلسيوية اإلقليمية الدولية البطوالت في المشاركات عن األردن يغب فلم وكذلك
 97 ،96 ،94، 93 لألعوام كذلك الدولية قطر بطولة وفي 2000 العام وحتى 1995ال منذ الدولية لبنان بطولة وفي ،نسخاتها

 نظمتها التي للشباب الدولية األلعاب وبدورة 1998ال في اإلسالمي العالم لدول المرأة لرياضة التضامن بطولة وفي ،1999و
 األلعاب ودورة ،1992 عام باليابان آسيا لغرب االولمبية بالتصفيات أيضا األردن شارك وقد ،اأيض 1998 العام في موسكو
 .1997 في للناشئين آسيا وببطولة 1996 للسيدات آسيا غرب وبتصفيات 1998 العام في أيضا   باليابان عشر الرابعة اآلسيوية
 عام السويد من كل في التدريبية الدورات من العديد في األردن شارك فقد ،الدولية التدريبية والمعسكرات الدورات صعيد وعلى

 ورومانيا 1997 قطر في تدريبية معسكرات في شارك فيما ،1996 مصر ،1996 لبنان ،1996 المجر ،1994 سوريا ،1993
 (186). الطاولة كرة في والدولية اآلسيوية ،العربية اإلدارية الهيئات من العديد في يشارك األردن أن إلى ويشار هذا ،1999

 
 التايكواندو
 وقد المستويات كافة وعلى مشاركة 51 إلى الدولية المشاركات عدد تضاعفت حيث ،األردنية بالمشاركات حافال العقد هذا كان

 حصد وقد ،الدولية المحافل من أية في المشاركة عن األردنية التايكواندو تغب ولم والميداليات النتائج من العديد العبونا حقق
 والحصول ذهبية حصد استطعنا 1992 ج كوريا في أقيمت التي الثالثة العسكرية العالم بطولة ففي مكان كل من الذهب العبونا
 سبع وعلى 1992 في األولى الدولية األرثوذكسي بطولة في األول المركز على الحصول ومن ،البطولة في الثاني المركز على
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 كما ،ذهبية ميداليات وأربع دول خمس على األول المركز على حصلنا بغداد في الدولية صدام بطولة وفي ،ذهبية 29 برصيد دول
 فريقنا تبوأ 1995 في العراق مع ودي لقاء وفي ،ذهبية ميداليات وأربع 1993 في البطولة ذات وفي المركز ذات على حصلنا
 1996 العام وفي ،ذهبية ميداليات وبست المركز ذات على حصلنا تاله الذي اللقاء وفي ،ذهبية ميداليات وبسبع األول المركز
 بطولة في األكبر الحصاد كان بينما ،ذهبيات وبثالث األول المركز على الحصول فريقنا استطاع الدولية مصر بطولة وفي

حدى األول المركز على بحصولنا 1996 في الدولية بريطانيا  ومركز الدولية قبرص بطولة في وذهبيتين ،ذهبية ميدالية عشر وا 
 ثالث وبرصيد مركزا 13 بين األول المركز على األردنية المراكز حصلت للمراكز الدولية بيروت بطولة وفي ،البطولة في ثاني

 في ،ذهبيات أربع ورصيد الثاني بالمركز بالحلول منتخبنا استطاع ،1997 بالعام بيروت في الثامنة العربية الدورة وفي ،ذهبيات
 ميداليات خمس على األردنية المراكز وتحصلت ،1997 في للمراكز الدولية ماليزيا بطولة في األردنية لمراكزا شاركت حين
 بريطانيا بطولة في وذلك مركزا 51 بين من األول المركز على األردن وحصل ذهبية ميداليات عشر العبونا حصد بينما ،ذهبية
 وفي ،1998 في الدولية قبرص بطولة في ذهبيتين على الحصول من نتخبنام واستطاع ،1997 في أقيمت التي للمراكز الدولية
 على السيدات حصلت حين في رجال األول المركز على منتخبنا حصل ،1998بال المغرب في أقيمت التي الثانية العربية البطولة
 بطولة وفي ،البطولة في العب أفضل لقب على صبري محمد الالعب حصل فيما ذهبيات ست مشترك وبرصيد الثاني المركز
  (187) .ذهبيات خمس على األردنية المراكز حصلت ،9819 العام في للمراكز الدولية بريطانيا
 األول المركز منتخبنا بها اعتلى التي 1999بال بعمان أقيمت التي التاسعة العربية بالدورة لمنتخبنا االنجاز ذروة كانت
 المشاركة حصيلة تعدّ و  ،أوزانهم قمم الجنسين من األردن أبطال وتزعم برونزيات أربعو  وفضية ذهبية ميداليات ست على وحصوله
 مما ،مجتمعة العربية الدول عليه حصلت ما بمجموع قورنت ما إذا جدا وفيرة والعالمية واآلسيوية العربية البطوالت في األردنية

 (188). األردنية لالنجازات الذهب من مخزنا تعدّ  التي اللعبة هذه في الواضح األردني التفوق يؤكد
 

 الطائرة كرة
 ثالث غياب وبعد، سنوات خمس الدوري لقب عن غياب بعد مجددا األضواء إلى العودة الوحدات استطاع العقد هذا بداية في
 (189) بها الفوز من العودة فريق تمكن التي 9119ال في لتقام الدرع بطولة عادت سنوات
 النهائية المباراة في 3/2 الوطني المنتخب على تغلبه بعد ،1991 عام النسوية البطوالت بآخر ةاألردني الجامعة فريق فاز
  (190)واحدة. مرة من المغلوب خروج طريقة على وجرت ،فرق ثمان بها شاركت التي بالبطولة
 صعيد وعلى في حداتالو  15 سن تحت الناشئين ببطولة فاز فيما ،1991ال في العودة 19 سن تحت الناشئين ببطولة فاز
 نادي على فوز تحقيق من الحسين شباب وتمكن ،الوحدات وعلى الحسين شباب على العراق شباب نادي فاز الدولية اللقاءات
. 9219 العام في ألمانيا في أقيمت التي 18ال العالم ببطولة العسكري منتخبنا شارك كما، أيضا 9119 العام في العراق شباب

(191)  
 

 الشطرنج
 ما والكأس الدوري بطوالت ضمن المشاركين الالعبين عدد وصل بحيث ممارسين لها وأصبح، اللعبة بنشر االتحاد تمراس
 ثانية درجة حكام 4 ،أولى درجة حكام 4و دوليين حكام 7 االتحاد ويضم ،دوليا تصنيفا منهم النصف يحمل العب 300 أل يقارب

  (192) ثالثة. درجة حكما 27و
 بطولة، للمناطق آسيا غرب بطولة ،الفئات لكافة الفردية العرب بطولة في االتحاد يشارك، الدولية اركاتالمش صعيد على
  (193) الفرقية. العرب وبطوالت والكأس الدوري أبطال العربية األندية بطولة، العربية المدن بطولة، اآلسيوية المدن

 في بغداد وتلتها القاهرة مدينة بها وفازت 1998 في أقيمت التي ،ةالعربي للمدن األولى البطولة السلط مدينة استضافت وقد
 بيروت في أقيمت التي آسيا مدن بطولة ذهبية على منصور سمير العبنا حصول للشطرنج األفضل االنجاز ولعل ،الثاني المركز

 (194) .2000 العام في
 

 القوى العاب
 التي والثامنة السابعة العربية البطولة في األردن شارك فقد، المستويات جميع وعلى، العقد هذا في األردنية المشاركات استمرت
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 اللقاء في شارك كما (195) العالي" الوثب ذهبية فؤاد الدين فخر العبنا بها حقق التي"،9319 و 91 األعوام في الالذقية في أقيمت
 "، 1997 في السعودية في أقيمت التي العاشرة وفي، القاهرة في التاسعة البطولة وفي، 1991ال في بغداد في العراق مع الثنائي
 مرات أربع األردن شارك فقد للشباب العربية البطولة وفي (196) فؤاد" الدين فخر العبنا بواسطة أيضا ذهبية على بها حصلنا التي

 لبنان" في الثامنة وفي، سوريا في السابعة العربية الدورة في وكذلك، سوريا في جميعها وأقيمت 2000و 98، 96، 91 لألعوام
 (198) قعوار" ندى بالعبتنا لإلناث القرص برمي أخرى "وذهبية(197) فؤاد" الدين فخر العبنا بواسطة ذهبية على بها حصلنا التي
، 1991 في اليابان في أقيمت التي العالم بطولة في بالمشاركة األردن واستمر، بعمان 1999 في التاسعة الدورة األردن ونظم

 .1999 اسبانيا، 1995 السويد ،1997 العالم طولةوب
 في العام ذات في األردن شارك فرنسا وفي، 1992 برشلونة في والعشرون الخامسة االولمبية الدورة في األردن شارك كما
 في بينالمرع نادي ببطولة أيضا   وشارك (199) الفضية" الميدالية على سريس عواد العبنا به وحصل "،الماراثون نصف سباق
 لبنان.

 كيلو 12ب الذهبية بالميدالية األردن وفاز "،الضاحية الختراق المرعبين نادي بطولة في األردن شارك ،1993 العام وفي
 سوريا. في الدولية التحرير وبدورة، العراق في دولية وببطولة، ألمانيا في العالمية البطولة وفي (200) سريس" عواد بواسطة ضاحية

 للشابات العالم وببطولة، هيروشيما في اآلسيوية الدورة في منتخباتنا شاركت فقد، األردنية بالمشاركات زاخرا 1994 العام وكان
 عشر الثالثة العربية وبالبطولة، ألمانيا في دولية وببطولة، لبنان في المرعبين نادي وببطولة، ببغداد التضامن بطولة، البرتغال في

 كذلك. الضاحية الختراق
 كما، الماراثون وسباق الضاحية الختراق الدولي السباق في شارك فقد، لبنان في مشاركتين األردن سجل ،1995 عامال في
 جاكارتا. في اآلسيوية والبطولة الدولية القطر بطولة، سوريا في التحرير بدورة شارك
 في للماراثون الدولي والسباق، يروتب في الضاحية الختراق عشر الرابعة العربية البطولة في األردن شارك، 1996ال في
 أتالنتا. في االولمبية الدورة وفي السودان
 الختراق آسيا بطولة في شارك كما، الدولية قطر وببطولة، المرعبين نادي بطولة في مشاركاته األردن أعاد ،1997 العام في

 الدين فخر العبنا بواسطة أيضا ذهبية على بها صلناح التي"، للرجال آسيا غرب وببطولتي، اليابان في والشابات للشباب الضاحية
 إيران. في أقيمتا التي للنساء اإلسالمي التضامن وبطولة (201) فؤاد"

 على تدريبيا معسكرا منتخبنا أقام كما ،1998 العام في ببغداد أقيمت التي الضاحية الختراق التضامن بطولة في األردن شارك
 لنصف الخامسة السنوية والبطولة الدولية قطر بطولة في شارك قد األردن وكان، أيضا راقالع في أقيمت ثانية بطولة هامش

 أقيمت التي القوى أللعاب اآلسيوية وبالدورة الصين في نظم الذي االولمبي اليوم في مشاركته إلى باإلضافة ،اليمن في الماراثون
 بانكوك. في

 مصر، الصين، أوكرانيا، بغداد في معسكرات أقام حيث ،1999 العام في ارجيةالخ التدريبية المعسكرات من العديد األردن أقام
 العاب مسابقات من بالعديد التاسعة العربية الدورة في األردن اشترك كما، الضاحية الختراق صنعاء سباق في وشارك، وألمانيا
 القرص" ورمي الحديدية الكرة دفع في تينذهبي ميداليتين على قعوار ندى العبتنا بها "وحازت، عمان في نظمت التي القوى

  (203) العالي" الوثب ذهبية على فؤاد الدين فخر حصل "فيما(202)
 في الضاحية الختراق التاسعة العربية البطولة في مشاركته فبعد، والدولية اآلسيوية األردنية بالمشاركات 2000 العام زخر
، تايالند في آسيا ماراثون بطولة، بإيران أقيمت التي الدولية الفجر بطولة في األردن شارك، بغداد في رمضان وبطولة، السودان
 وصوال (204) الحديدية" الكرة ذهبية على بها الحصول قعوار ندى الالعبة "واستطاعت ،اندونيسيا في عشر الثالثة اآلسيوية والبطولة
  (205) .2000 العام في سيدني اولمبياد في للمشاركة

 
 اتاالستنتاج

 بنتائج للخروج والوقت الجهد من الكثير يتطلب، الرياضية التربية مجال في دولة أي تاريخ من طويلة زمنية مرحلة توثيق أن
 الذين الرواد من الكثير أن هو صعوبة المهمة يزيد ومما، المجال هذا تغطي مصادر من يتوفر ما ضآلة مع ترافق إذا خاصة
 التي المعلومات يجعل مما ،والتوثيق التدوين على وليس ،معلومات من ذاكرتهم به عليهم ادتج ما على اعتمدوا قد الباحث قابلهم
 تقدير. أقل على الدقة عدم أو ،والنسيان للخطأ عرضة بها زودونا
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 التي المعلومات وعلى، المجال هذا في المتاحة والمراجع الكتب في ووثق دون ما على الباحث اعتمد فقد سبق ما على وبناء
 التالية: االستنتاجات إلى الباحث خلص وقد ،الرياضية االتحادات بعض بها ودناز 

 األردنية. االولمبية اللجنة في األمر وكذلك، واألرشفة والتوثيق بالتدوين مختص قسم ألي الشباب وزارة تفتقر :أوالا 
 من توافر وما، عليها تشرف التي اللعبة بخصوص والموثقة الدقيقة المعلومات إلى الرياضية االتحادات من الكثير تفتقر :ثانياا 
 االتحادات. به تلتزم مؤسسي عمل وليس االتحادات في العاملين بعض قبل من شخصي اجتهاد هو معلومات
 األردنية. الرياضية الحركة تاريخ إلى الرياضية التربية كليات مناهج في قطعيا يشير ما يوجد ال :ثالثاا 
نما، الرياضية ذكرياته يوثق لم الرواد من أي فأن ،حالتين باستثناء :رابعاا   متباعدة. بفترات ةأثر متن لمقابالت األمر ترك وا 

 األندية مستوى على األنشطة قاموس من واختفائها األلعاب من عدد انقراض لوحظ الرياضية الحركة تتبع خالل من :خامساا 
 واألفراد.

، تمارسها التي األندية عدد حيث ومن يمارسونها الذين األفراد عدد حيث من، تاريخيا األبرز الحضور القدم لكرة كان :سادساا 
 الشعبي. واالهتمام
 عدد، األندية عدد حيث من الرياضي بالتطور زاخرة فترة، بالدراسة الباحث لها تعرض التي سنة الخمسين كانت :سابعاا 
 .المشاركين وعدد، األردنية للساحة المدخلة األلعاب
 األردن وصلت، بدائية مالعب الخمسين قبل المتوفرة المالعب كانت حين ففي ملفت بشكل الرياضية المنشآت رتتطو  :ثامناا 

 منها. كثير في عالمية وبمواصفات المنشآت مستوى على متقدمة مراحل إلى عاما خمسين غضون في
، والدولي واآلسيوي العربي المستوى على ةالخارجي المشاركات الخمسينات بدايات ومنذ الفترة هذه في األردن خاضت :تاسعاا 

 األلعاب. بعض في ملفتا حضورا حققت وقد
 أسهمت تحتية بنى من وفرته بما أو كوادر من خرجته بما سواء، الرياضية الحركة تطوير في كبير دور للجامعات كان :عاشراا 

 الجامعية. بفرقها بمشاركاتها أو المنافسات من العديد بإقامة
 الحال عليه كان عما واسع مستوى وعلى وفعال مؤثر بشكل النشاطات من العديد في األردنية المرأة انخرطت :عشر حادي

 سابقا.
 الرياضية. المراكز من العديد إنشاء خالل من، مؤثرا رياضيا استثماريا دورا يلعب الخاص القطاع أخذ :عشر الثاني

 التوصيات:
 موضوع المشكلة على التغلب في تسهم قد مقترحات بمجموعة يوصي فانه اجاتاستنت من الباحث إليه توصل ما على بناء  
 تقدير. أقل على حدتها من والتخفيف البحث
 نهائيا. بها يكتب لم التي الرياضات بعض حول الكتابة على، الرياضي المجال في المؤلفين تشجيع :أوالا 
 حديثة. زمنية لفترات جديدة طبع بإصدار ةمعين رياضة حول كتبوا وأن سبق الذين الكتاب تشجيع :ثانياا 
 الرياضية. التربية بتاريخ الكتابة على والباحثين التدريسية الهيئات أعضاء تشجيع :ثالثاا 
 أبحاثهم. في التاريخي المنهج أغوار سبر على الرياضية التربية بكليات العليا الدراسات طلبة حث :رابعاا 

 والتوثيق باألرشفة مختصة أقسام إيجاد خالل من، للرياضة الوطنية الذاكرة لحفظ يلزم ما اتخاذ، الشباب وزارة على :خامساا 
 الرياضية. لألنشطة

يجاد، وانجازاتهم نشاطاتهم بتوثيق الرياضية االتحادات توجيه األردنية االولمبية اللجنة على :سادساا   اتحاد لكل كامل سجل وا 
 والنتائج.، شاركونالم األفراد، الفعاليات، األنشطة كامل يحوي

 الرياضية الحركة تاريخ حول الرياضية التربية تاريخ لمادة فصل بإضافة باألردن الرياضية التربية كليات تبادر أن يجب :سابعاا 
 األردنية.
 إرثا تبقى حتى وكتب ببحوث وتدوينها معلوماتهم وتوثيق بتسجيل، الرياضيين من األوائل الرواد وتشجيع حث :ثامناا  -
 القادمة. اللألجي



 2019، 3، ملحق 1، العدد 46، العلوم التربوية، المجّلد دراسات

- 667 - 

 
 ـــــــــوامشلهـا

 
 .16ص، العربي الفكر دار الفلسفة. ،التاريخ ،المدخل ،ةوالرياض البدنية التربية أصول ،(1998) .أمين، الخولي – 1
 .22ص، وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 2
 .9ص، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر ويبشتا و كنعان، عزت - 3
 .9ص، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر بشتاوي و كنعان، عزت - 4
 .44 45 ص الصور، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر بشتاوي و كنعان، عزت - 5
 (.27ص، القريني عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .رتيسي والعميري عثمان، القريني - 6

 .31 ص، القريني عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 7

 .39و 7 ص، المهايرة حسين اربد: الكروي. اربد تاريخ ،(2001) حسين، المهايرة - 8

 .41ص، المهايرة حسين اربد: الكروي. اربد اريخت ،(2001) حسين، المهايرة - 9
 .القدم كرة حكام فصل، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 10
 .14ص، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 11

 .14 ص، عمان قرن. نصف في األردنية القدم ةكر  ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 12

 ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 13
11. 

 .52ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 14
 .39ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 15

 .40ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 16

 .44ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 17
  .11ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 18

  .12ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 19

 ص، الشباب وزارة عمان: ومؤسسوها. روادها ،األردن في والشباب الرياضة، الرواد ،(1999) .الدويري سعد اهلل ولطف سمير، جنكات - 20
39)  

 ص، الشباب وزارة عمان: ومؤسسوها. روادها ،األردن في والشباب الرياضة، الرواد ،(1999) .الدويري سعد اهلل ولطف سمير، اتجنك - 21
40. 

 أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارات عهد من األردنية السلة كرة ،(1991) كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 22
 .8ص، طوق

 .8 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 23

 .13 ص، عزت كنعان عمان: وبطوالت. تاريخ األردن في والصيد الرماية ،(1994) .كنعان، عزت - 24
 .40 ص، عزت كنعان عمان: وبطوالت. تاريخ األردن في والصيد الرماية ،(1994) .كنعان، عزت - 25
 ص، الشباب وزارة عمان: ومؤسسوها. روادها ،األردن في والشباب الرياضة، الرواد ،(1999) .الدويري سعد اهلل ولطف ميرس، جنكات -26

46. 
، الشباب وزارة عمان: ومؤسسوها. روادها ،األردن في والشباب الرياضة، الرواد ،(1999) .الدويري سعد اهلل لطف و سمير، جنكات - 27

 .46 ص
، الشباب وزارة عمان: ومؤسسوها. روادها ،األردن في والشباب الرياضة، الرواد ،(1999) .الدويري سعد اهلل لطف و سمير، جنكات - 28

 .46 ص
29 )http://www.joc.jo/ar/sports - االتحادات / األردنية االولمبية اللجنة  
 ص، الشباب وزارة عمان: ومؤسسوها. روادها ،األردن في والشباب الرياضة، الرواد ،(1999) .الدويري سعد اهلل ولطف سمير، جنكات - 30

41)  
 ص، والتوزيع للنشر وائل دار عمان: .1ط .5/2 المجلد األديغة. الشركسية لألمة التاريخية الموسوعة ،(2009) .خير محمد، مامسر - 31

950. 
 .27ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 32
 .27، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 33
  .73ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 34
 .96ص، نعما وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 35
 .99 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 36



 الشعار علي نزال امرع                                                     ...                                    لحركة الرياضيةاريخ ات

- 668 - 

 .103 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 37
 .105، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 38
 .7ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 39
 .70ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 40
 .27ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 41

 .22ص ،وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية ةالرياضي الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 42

  .22 ص، وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 43

 .23ص ،وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 44

 .27ص، وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 45

 .9ص، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 46

 .الرمثا فصل، عمان رن.ق نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 47

 .27ص، القريني عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 48
 .12ص، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 49
 .28ص، القريني عثمان عمان: ة.األردني الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 50
 .38ص، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 51
 .القدم كرة حكام فصل ،عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 52

 .3 ص ،طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 53
 أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارات عهد من األردنية السلة كرة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 54

 .13ص، طوق
 أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارات عهد من ألردنيةا السلة كرة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 55

 .40+9ص، طوق
 أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارات عهد من األردنية السلة كرة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 56

 .37ص، طوق
 أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارات عهد من األردنية السلة رةك ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 57

  (34ص، طوق
 أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارات عهد من األردنية السلة كرة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 58

 .37ص، طوق
 .9 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 59
 .15 ص، عزت كنعان عمان: وبطوالت. تاريخ األردن في والصيد الرماية ،(1994) .كنعان، عزت - 60
 .186 ص، عزت كنعان عمان: وبطوالت. تاريخ األردن في والصيد الرماية ،(1994) .كنعان، عزت - 61
62- http://www.joc.jo/ar/sports - ( االتحادات / األردنية االولمبية اللجنة. 
 .7 ص الطاولة. لكرة األردني االتحاد منشورات - 63
  .الطائرة كرة اتحاد منشورات - 64
 .135ص ،طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 65
 .153ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 66
 .27 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 67
 .28 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 68
 .101، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب (.2001) .علي، العمايرة - 69
 .28 ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 70
 .27 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 71
 .23ص، وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد يئةه - 72
 .23ص، وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 73
 .23ص، وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية الحركة وادر  هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 74
 .عمان نادي فصل، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 75
 .9ص، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 76
 .القدم كرة حكام فصل، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .رعم بشتاوي و كنعان، عزت - 77
، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 78

  .46ص



 2019، 3، ملحق 1، العدد 46، العلوم التربوية، المجّلد دراسات

- 669 - 

، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى ارةاإلم عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 79
 .47ص

، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 80
 .48ص

، طوق أبو المنعم عبد عمان: لتسعينات.ا مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 81
 .48ص

، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة، (1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 82
 .96ص

 أبو المنعم عبد عمان: سعينات.الت مطلع إلى اإلمارات عهد من األردنية السلة كرة ،(1991) .كنعان، عزت و المنعم عبد، طوق أبو - 83
 .12ص، طوق

 .11 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 84
 .187 ص، عزت كنعان عمان: وبطوالت. تاريخ األردن في والصيد الرماية ،(1994) كنعان، عزت - 85
 .18 ص، عزت كنعان عمان: وبطوالت. يختار  األردن في والصيد الرماية ،(1994) كنعان، عزت - 86
 .188 ص، عزت كنعان عمان: وبطوالت. تاريخ األردن في والصيد الرماية ،(1994) كنعان، عزت - 87
 .50 ص، عزت كنعان عمان: وبطوالت. تاريخ األردن في والصيد الرماية ،(1994) كنعان، عزت - 88
89- http://www.joc.jo/ar/sports - االتحادات / األردنية االولمبية اللجنة. 
  .23و 22 ص، عمان ذهبية. انجازات، األردنية التايكواندو ،(2001) .احمد، الشريف - 90
 .26 ص، عمان ذهبية. انجازات، األردنية التايكواندو ،(2001) .احمد، الشريف - 91
 ائرة.الط كرة اتحاد منشورات - 92
 .25ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 93
 .135ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 94
 .154 ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة لكرةا ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 95
 .164ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 96
 .8ص ،2004، 1 العدد ،الملكي الشطرنج مجلة - 97
 .23ص، وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية حركةال رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 98 

 .24ص، وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 99
 .27 ص ،عمان الثمانينات. عهد في األردنية الكرة، الطفرة سنوات ،(1991) .مفيد وحسونة سمير، جنكات - 100
 .9ص، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 101

  .98 و 95 ص، القريني عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 102
 99 ص، القريني عثمان ن:عما األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 103

 90 ص، عمان الثمانينات. عهد في األردنية الكرة، الطفرة سنوات ،(1991) .مفيد وحسونة سمير، جنكات - 104
 104 ص، القريني عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 105
 87 ص، عمان الثمانينات. عهد في األردنية الكرة، الطفرة واتسن ،(1991) .مفيد وحسونة سمير، جنكات - 106
، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 107

 51ص
، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. عمطل إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 108

 58ص
، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 109

  (96ص
 ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 110

36 )  

، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 111
  (49ص

، طوق أبو المنعم بدع عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 112
  (50ص

، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 113
  (42ص

، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 114



 الشعار علي نزال امرع                                                     ...                                    لحركة الرياضيةاريخ ات

- 670 - 

 .42ص
، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 115

  .50ص
، طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من المالكمة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 116

 .57ص
 .12ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 117
 .63ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 118
 .58ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 119
  .50ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 120
 .53ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 121
 .64ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 122
 .60ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة رضياأل التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 123
 .67ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 124
 .70ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 125
 .73ص، عزت كنعان عمان: رن.ق نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 126
 .58ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 127
 .12ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 128
 (.171 – 153) ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 129
 .139ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 130
 .241ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 131
 .12ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 132
 أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارات عهد من األردنية السلة كرة ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 133

 .82-69 ص، طوق
 .11 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 134
  .16 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 135
 .18 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 136
  .12 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 137
 .21 ص، عمان ردن.األ في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 138
 .22 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 139
 .14 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 140
 .27ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 141
 .28 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 142
 .34 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت -143
 .43 ص، عمان األردن. في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد طوق وأبو كنعان، عزت - 144
 .25 ص، عزت كنعان عمان: األردن. في والصيد مايةالر  ،(1994) .كنعان، عزت - 145
 .67 ص، عزت كنعان عمان: األردن. في والصيد الرماية ،(1994) .كنعان، عزت - 146
 .79 ص، عزت كنعان عمان: األردن. في والصيد الرماية ،(1994) .كنعان، عزت - 147
 .35 ص، عزت كنعان عمان: والت.وبط تاريخ األردن في والصيد الرماية ،(1994) .كنعان، عزت - 148
 . http://www.joc.jo/ar/sportsاالتحادات / األردنية االولمبية اللجنة - 149
 .الطائرة لكرة األردني االتحاد منشورات -150
 .الطائرة لكرة األردني االتحاد منشورات – 151
  .40-30ص، انعم ذهبية. انجازات، األردنية التايكواندو ،(2001) .احمد، الشريف - 152
 .25ص ،طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 153
 .162ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 154
  .135ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 155
 .146ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 156
 .137ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 157
 .2004، 1 العدد ،الملكي الشطرنج مجلة - 158



 2019، 3، ملحق 1، العدد 46، العلوم التربوية، المجّلد دراسات

- 671 - 

  .19 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 159
  .29 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 160
 .19 ص، عمان وأرقام. تطور نيةاألرد القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 161
 .29 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 162
 .20 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 163
 .29 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 164
 .29 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 165
 .29 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 166
 .59ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 167
 .29 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 168
 .146ص، وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 169
  .35ص، وانجازات تاريخ، األردن في والشبابية الرياضية الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة - 170
  .38ص، الكبرى عمان أمانة عمان: .1ط األردنية. الرياضية الحركة ،(2006) .يوسف، الدقس - 171
 .9ص، عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر وبشتاوي كنعان، عزت - 172
  .38، 24 ص، نيالقري عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 173
  .98 ص، القريني عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 174
 .102 ص، القريني عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 175
 .106 ص، القريني عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 176
 .108 ص، القريني عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني - 177
  .139 ص، عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت - 178
 .184-146 ص، عزت كنعان األردن.عمان: في الصيدو  الرماية ،(1994) .كنعان، عزت - 179
 .46ص، عزت كنعان عمان: األردن. في والصيد الرماية ،(1994) .كنعان، عزت - 180
 .http://www.joc.jo/ar/sport االتحادات / األردنية االولمبية اللجنة - 181
 .http://www.joc.jo/ar/sports االتحادات / األردنية االولمبية اللجنة - 182
 .http://www.joc.jo/ar/sport االتحادات / األردنية االولمبية اللجنة -183
 الطائرة. لكرة األردني االتحاد منشورات -184
 الطائرة. لكرة األردني االتحاد منشورات - 185
 .الطائرة لكرة األردني االتحاد منشورات 186
  .40-30 ص، عمان ذهبية. انجازات ،األردنية التايكواندو ،(2001) .احمد، الشريف - 187
 .25ص، عمان ذهبية. انجازات، األردنية التايكواندو ،(2001) .احمد، الشريف - 188
 .140ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 189
 .147ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 190
 .165 ص، طوق أبو المنعم عبد عمان: األردنية. الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو - 191
 .http://www.joc.jo/ar/sports االتحادات / األردنية االولمبية اللجنة - 192
 .http://www.joc.jo/ar/sports االتحادات / األردنية االولمبية اللجنة - 193
  .43ص، 2004، 1 العدد ،الملكي الشطرنج مجلة - 194
 .58ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 195
  .58ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 196
 .58ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 197
 .65 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 198
 .59 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 199
 .59 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 200
 .58ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 201
 .65 ص، عمان وأرقام. ورتط األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 202
 .58 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 203
 .65 ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 204
 .31ص، عمان وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة - 205
 

http://www.joc.jo/ar/sports192
http://www.joc.jo/ar/sports192
http://www.joc.jo/ar/sports193
http://www.joc.jo/ar/sports193


 الشعار علي نزال امرع                                                     ...                                    لحركة الرياضيةاريخ ات

- 672 - 

 عـالمراج
 

 المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارات عهد من األردنية السلة كرة ،(1991) .كنعان، عزتو  المنعم عبد، طوق أبو
 .طوق أبو

  .طوق أبو المنعم عبد عمان: التسعينات. مطلع إلى اإلمارة عهد من كمةالمال ،(1991) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو
 .األردنية الطائرة الكرة ،(1992) .كنعان، وعزت المنعم عبد، طوق أبو

 .الثمانينات عهد في األردنية الكرة، الطفرة سنوات ،(1991) .مفيد وحسونة سمير، جنكات
 .الشباب وزارة عمان: ومؤسسوها. روادها ،األردن في والشباب الرياضة، الرواد ،(1999) .الدويري سعد اهلل لطفو  سمير، جنكات
 .العربي الفكر دار الفلسفة. ـ التاريخ ـ المدخل الرياضة: و البدنية التربية أصول ،(1998) أنور. أمين الخولي
 .الكبرى عمان أمانة عمان: .1ط األردنية. الرياضية الحركة ،(2006) .يوسف، الدقس
 ذهبية. انجازات .األردنية التايكواندو ،(2001) .أحمد، الشريف
 .الدولي والقانون خارجية لقاءات، محلية بطوالت، تاريخ، األردن في المبارزة ،(1991) .المنعم عبد، طوق وأبو كنعان، عزت
 .عمان قرن. نصف في األردنية القدم كرة ،(1986) .عمر بشتاويو  كنعان، عزت
 .عزت كنعان عمان: قرن. نصف في مسيرة األرضي التنس ،(1993) .كنعان، عزت
  .عزت كنعان عمان: وبطوالت. تاريخ األردن في والصيد الرماية ،(1994) (8) .كنعان، عزت

 وأرقام. تطور األردنية القوى العاب ،(2001) .علي، العمايرة
  .القريني عثمان عمان: األردنية. الكرة فرسان ،(2002) .تيسير والعميري عثمان، القريني
  .والتوزيع للنشر وائل دار عمان: .1ط .5/2 المجلد األديغة. الشركسية لألمة التاريخية الموسوعة ،(2009) .خير محمد، مامسر
 .المهايرة حسين اربد: الكروي. اربد تاريخ ،(2001) .حسين، المهايرة
 رواد هيئة عمان: .1ط وانجازات. تاريخ، األردن في والشبابية لرياضيةا الحركة رواد هيئة ،(2014) .الرياضية الحركة رواد هيئة

 .الرياضية الحركة
 المجالت: -

  .نعما .1العدد .الملكي الشطرنج مجلة ،(2004) .للشطرنج األردني الملكي اإلتحاد
 المنشورات: -

  الطائرة. لكرة األردني االتحاد منشورات
 الطاولة. لكرة ردنياأل االتحاد منشورات

 :االلكترونية المراجع -
 .http://www.joc.jo/ar/sports االتحادات / األردنية االولمبية اللجنة - 21



 2019، 3، ملحق 1، العدد 46، العلوم التربوية، المجّلد دراسات

- 673 - 

 
The History of Jordanians Sport Movement 

From the Independence of Kingdom to Beginning of Third Millennium 

 

Amer A. Al-Shaar * 

 

ABSTRACT 

There’s a lack of publications talking about the history of sport movement in Jordan, this paper became 

to document all sport activities and Competitions have been held from the independence of the 

kingdom to 2000. The researcher found the real sport movement started its evolution since early fifties, 

where first unions and Olympic comity is have been founded, and since then the Sports facilities and 

Infrastructure started to appear, at the same time, government and public bodies have developed to 

guide movement in Jordan as a part of country conception.  

The researcher suggested few recommendations could help out of solving the problem of the research. 

Keywords: History, Sports movement, Jordan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Department of Managment and Coahing, School of Physical Education, The University of Jordan, Jordan. Received on 

25/07/2016 and Accepted for Publication on 27/08/2016. 


