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 معلومات اإلتصال

 99995061010 رقم التليفون:

   يكتب بواسطة الكلية            رقم الفاكس:   

 sirryy64@gmail.com البريد االلكتروني:
 

 المؤهالت العلمية

 م.7891بكالوريوس التربية الرياضية  -
 م. 7881ماجستير التربية الرياضية  -
 م.7889دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية  -

 

 التدرج الوظيفي

 جامعة  –التربية الرياضية بالهرم بكلية  -معيد بقسم التمرينات والجمباز
 م.7898حلوان

 جامعة  –بكلية التربية الرياضية  -مدرس مساعد بقسم التمرينات والجمباز
 م.7881حلوان

 معة بكلية التربية الرياضية بالهرم جا -مدرس بقسم علوم الحركة الرياضية
 م. 7889حلوان 

 بكلية التربية الرياضية بالهرم -أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة الرياضية-
   .م1272جامعة حلوان 

 كلية التربية الرياضية  – استاذ الميكانيكا الحيوية بقسم علوم الحركة الرياضية
   م.1279جامعة حلوان  -للبنين بالهرم

  1278حلوان للعام الجامعى  جامعة -رئيس قسم علوم الحركة الرياضية 

-  

 الرسائل العلمية

   :مجال االشراف العلمي للبحوث 
    ------------------------------- 

  المحددات البيوميكانيكية كداله لبناء برنامج للتمرينات النوعية لمهارة الشقلبةالخلفية"
قسم علوم الحركة  -علي اليدين علي جهاز التمرينات األرضية "رسالة ماجستير

 م. 4002جامعة حلوان -التربية الرياضية للبنين بالهرم كلية  -الرياضية

 ورة شخصية 



  التحليل البيوميكانيكي لطريقتين ألداء الرمية الجزائية في كرة اليد" ) دراسة "
كلية التربية الرياضية للبنين  -قسم علوم الحركة الرياضية -مقارنة ( رسالة دكتوراه

 جامعة حلوان.  –بالهرم 

 رسالة " ينماتيكية واالنثروبومترية لدي العبي كرة السله"العالقة بين المتغيرات الك
 -كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم –قسم علوم الحركة الرياضية  -ماجستير

 م. 4004جامعة حلوان 

  الخصائص التكنيكية لوقفتي االستعداد لالداء الفردي بمضرب واحد كأساس"
قسم علوم الحركة  -الة ماجستيرلالعداد المهاري للناشئين في كرة السرعة" "رس

 م. 4002جامعة حلوان -كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  -الرياضية

 قسم علوم الحركة  -"التحليل البيوميكانيكي للتوافق الحركي" رسالة دكتوراة
 م.4002جامعة حلوان  -كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم –الرياضية 

 شدة علي ميكانيكية األداء و النشاط الكهربي لبعض "تأثير التدريب مرتفع ال
قسم  –العضالت العاملة في رفعة الخطف باليدين في رفع األثقال" رسالة ماجستير 

جامعة حلوان  –تدريب الرياضات الفردية كلية التربية رياضية بنين بالهرم 
 م. 4002

 

  :مجال المناقشة العلمية للبحوث 
----------------------------- 

  "دراسة تحليلية للخائص الكينماتيكية لمهارة الفتح الصاروخي في السباحة التوقيعية "
كلية التربية الرياضة للبنات  –قسم تدريب الرياضات المائية   -رسالة ماجيستير 

 .م4002جامعة حلوان  -بالجزيرة
 ي نحو تقليل اإلزاحة األفقية "المحدادات البايوميكانيكية كأساس لتوجية التدريب النوع

 –الناتجة عن دفع البار بوسط الالعب في رفعتي الخطف و الكلين" رسالة ماجيستير 
 .م4002جامعة حلوان  –قسم علوم الحركة الرياضية كلية التربية الرياضية بالهرم 

 متر" رسالة ماجستير كلية  00"التحليل الكينماتيكي لسباحة الزحف علي البطن مسافة
 .م4040اتربية الرياضية جامعة العريش

 

 التدرج األكاديمي

 1278 رئيس قسم علوم الحركة الرياضية. 

  حاصل علي بعثة دراسية بالواليات المتحدة األمريكية للدكتوراه لمدة سنتين من عام
 .والية كاليفورنيا –ة نورث ريدج بجامع- م7889م حتي عام 7881

 جامعة نورث  -حاصل علي دراسات التحليل الحركي الرياضي من قسم الكينسيولوجي
 بالواليات المتحدة األمريكية. –والية كاليفورنيا  –ريدج 

 سابقا   عضو مجلس كلية عن المدرسين لدورة واحدة. 

 من -جامعة حلوان -الرياضية التحرير الفنى للمجلة العلمية بكلية التربية  السكرتير 
 م.4002



 .عضو لجنة حلقات البحث عن قسم علوم الحركة الرياضية للمشاركة بالجان الكلية 

  م.98/4004عضو في لجان اإلعداد للمؤتمرات العلمية بالكلية من 

 آللي بالكلية )سابقا (.عضو مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحاسب ا 

 م.7888/1277ية بالكلية عضو لجنة المختبرات العلم 

  م .0880/4002علي معمل البيوميكانيك اإلشراف العلمي 

 والتنبيه الكهربائي -اإلشراف علي أجهزة قياس النشاط الكهربائي للعضالت 
 .م0889/4002

  م.89/4000اإلشراف علي وحدة التحليل الحركي الرياضي بالكلية من 
 

  في كال من القياسات البدنيةلحركي والتحليل امجاالت في حاصل على دورات تدريبية : 
  برنامج التحليل الحركي ثنائي وثالثي األبعادwin analysis 2D , 3D  

  رقمية   -كاميرات التصوير فائقة السرعةHIGH SPEED , DIGITAL 

 جهاز التدريب النفسي  Bio feed back  
  جهاز قياس زمن رد الفعلReaction Time 

 ي للعضالت " الالسلكي" جهاز رسم النشاط الكهربTelemetry EMG  
 جهاز قياس الكفاءة البدنية أثناء المجهود Cardio respiratory  

  جهاز قياس نسبة حمض الالكتيك بالدمAccutrend Lactate 
   جهاز قياس االتزان   Balance system 

 منصة قياس القوة لعضالت الرجلين   جهازOK GYMMY JUM- form Force 
plat  
 از الوثب العمودي من الثبات جهVertical Jump        

 م.89/1271أمين سر مجلس قسم علوم الحركة الرياضية من 

  مدير)معسكر الجالء( لمعسكر اإلعداد التطبيقي األول لطالب كلية التربية الرياضية
 م.7888للبنين بالهرم  بمعسكر أبي قير الدائم في االسكندرية عام 

 ن تحت إشراف كالً من االتحاد الفرنسي تدريب الترامبليعلي دراسات في  حاصل
 م .0890واالتحاد المصري للجمباز

  م.  0892حاصل علي دراسات التحكيم في الجمباز من اللجنة األولمبية المصربة 

  حاصل علي دراسات في التدريب"جمباز" تحت إشراف االتحادين الدولي والمصري
 م.0889للجمباز 

 

 ريسخامساً: مجال التد:       
     --------------------- 

 .التدريس لمادة علوم الحركة الرياضية في مرحلة البكالوريوس 

  التدريس لمادة المكانيكا الحيوية في مرحلة البكالوريوس 

  .التدريس لمادة الميكانيكا التقليدية في مرحلة البكالوريوس 

 وس.التدريس لمادة التمرينات والجمباز لمرحلة البكالوري 



  التدريس لمادة التدريب تطبيقات بيوميكانيكية الجهاز الحركي. 

 . التدريس لمادة تطبقات في النشاط الكهربائى للعضالت و االيزوكينتك 

 . التدريس لمادة التقنيات الحديثة في علوم الحركة 

 . التدريس لمادة خواص واستعدادات الجسم البشري لمرحلة الدراسات العليا 

 دة استخدامات الحاسب اآللي في تحليل البيانات لمرحلة الدراسات العليا .التدريس لما 

 . التدريس لمادة تطبيقات بيوميكانيكية في اللياقة البدنية لمرحلة الدراسات العليا 

 في علوم الحركة الرياضية لمرحلة الدرسات  العلمي التدريس لمادة حلقات البحث
 العليا.

 
 اء هيئة التدريسسادسا: مجال تنمية قدرات أعض:       
    ---------------------------------------------- 

  بجامعة  -م4002/ 2/04-2 من " مهارات ادارية "حاصل علي البرنامج التدريبي

 .حلوان

  م49/4/4002-42من  " مهارات العرض الفعال "حاصل علي البرنامج التدريبي- 

 بجامعة حلوان.

 بجامعة  -م2/2/4002-4" من  " مهارات االتصالريبي حاصل علي البرنامج التد

 حلوان.

  " بجامعة  -م42/2/4002-40" من تقييم التدريسحاصل علي البرنامج التدريبي

 حلوان.

  " م04/04/4002-00" من  نظم الساعات المعتمدةحاصل علي البرنامج التدريبي- 

 بجامعة حلوان.

  " م00/04/4008-8" من  ر العلميتنظيم المؤتمحاصل علي البرنامج التدريبي- 

 بجامعة حلوان.

  " مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالميةحاصل علي البرنامج التدريبي  "

 بجامعة حلوان. -م00/9/4009-00من 

 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي"  دورة "  حاصل علي البرنامج التدريبي

جامعة  -م 4002\2\09في العملية التدريسية " " معاير الجودة  و تعادل برنامج

 حلوان .

 التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم  دورة "  حاصل علي البرنامج التدريبي

 جامعة حلوان –م 4002\2\09"التقويم الذاتي"  وتعادل برنامجالعالي" 

  " م 00/0/4002-02"  العمل تحت الضغوط النفسيةحاصل علي البرنامج التدريبي

 بجامعة حلوان . –

 

 

 

 



 :سابعا: مجال ضمان جودة التعليم واالعتماد 
    ----------------------------------------- 

  4000-التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي دورةعلي حاصل. 

 4000-المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي دورة حاصل علي. 

 4000-تعليم عالي -تعلم و خرائط المنهج ال دورة نواتج حاصل علي. 

 وع نظم تقويم الطالب ضمن مشر-دورة نظم تقويم الطالب واالمتحانات حاصل علي
 واالمتحانات .

  جامعة  - ةدبمركز ضمان الجو -حقوق الملكية الفكرية دورةحاصل علي
 م .4000\2\42-42حلوان

  9جامعة حلوان. –بمركز ضمان الجودة  – دورة بنوك األسئلةحاصل علي-
 م .4000\00\8

 

 االبحاث والدراسات

 للترقية لدرجة استاذ مساعد البحوث المنشورة مجال:        
    ------------------------------------------------------- 

  المتغيرات الديناميكية كأساس تدريبي الداء مهارة الدورتين الهوائيتين الخلفيتين"
كلية التربية  -المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية هاز التمرينات األرضية"علي ج

 ،م، )بحث جماعي(  4002ديسمبر  -العدد الخامس -جامعة طنطا -الرياضية
 .د/ياسر سري -د/عادل مصطفي

 " م عدو في العاب القوي" 922م، 022الطاقات الميكانيكية المستهلكة لسباق 
 -جامعة المنوفية-كلية التربية الرياضية السادات -الرياضةمجلة العلوم البدنية و

 م،)بحث فردي( . 4000يوليو  -المجلد الثاني -العددالثامن
 " التوزيع الزمني للنشاط الكهربائي للعضالت أثناء الرمية الجزائية في كرة

 -99المجلد  – 28العدد  -جامعة الزقازبق –مجلة بحوث التربية الرياضية اليد"
 د/ياسر سري. -(،د/عادل مصطفيمشتركم،)بحث  4000 اغسطس

  التحليل الترددي لقدرة النشاط الكهربائي لعضالت قبضة اليد لدي العبات"
كلية التربية الرياضية للبنين  -المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضةالجودو"

بد (،د/احمد عمشتركم،)بحث  4002يناير  – 22العدد  -جامعة حلوان -بالهرم
 د/ياسر سري. -المنعم السيوفي

 االمامية(علي جهاز الحلق -"ديناميكية عزوم القوي ألداء الدائرة الكبري)الخلفية
 -كلية التربية الرياضية -"المجلة العلمية المتخصصة للتربية الرياضية" في الجمباز

 )بحث فردي(. م، 4002ديسمبر -أسيوط جامعة 
 مجلة علم النفس  اراي جوشي في الجودو""الخصائص البيوميكانيكية لمهارة ه

علمية محكمة تصدر عن  مجلة –المعاصر والعلوم االنسانية)النظرية والتطبيقية( 
-المجلد التاسع عشر -جامعة المنيا -آلدابكلية ا–مركز البحوث النفسية بآداب المنيا 

 م. 4009أكتوبر 
 
 



    :مجال البحوث المنشورة للترقية لدرجة استاذ 
----------------------------------------------- 

  عزوم القوي للركلة المستقيمة أالمامية )ماي جيري( في رياضية الكاراتية"
المجلد  -42العدد  -مجلة جامعة مدينة السادات للتربية البدنية والرياضة للسيدات"

 م4009 –الثاني 
 " دراسة تحليلية)مقارنة( لخصائص النشاط الكهربا(ئيE.M.G لبعض عضالت )

""المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الطرف السفلي أثناء التدريب باالثقال الحرة
يناير  – 22العدد  -جامعة حلوان-كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم -الرياضة
 ،د/احمد عبد المنعم السيوفي . -( د/ياسر سريمشترك،)بحث 2م ج 4002

 ارة االرتكاز أالمامي أالفقي )البالنش( على جهاز الحلق في "العمل العضلي لمه
( الجزء الثالث)ب( 22العدد ) -مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضي الجمباز"

 م.4002مارس 
  دراسة مقارنة للتحليل البيوكينماتيكي للقيم القصوى بين طريقتي أداء االرسال"

بجامعة المنيا  -كلية التربية الرياضية ب –مجلة علوم الرياضة  الساحق في التنس"
 .م4002-
  مقارنة المتغيرات الديناميكية للطاقات المستهلكة في سباقات السرعة"

المجلة العلمية للتربية البدنية  م( رجال وسيدات في العاب القوي"122م،722)
( 94العدد ) –جامعة حلوان  -كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  -وعلوم الرياضة

 .م4009 - 0ج –يناير
  النواتج الكمية لتحليل فرق الجهد الكهربائي لبعض عضالت الطرف السفلي"

المجلة العلمية  والعلوي للتصويب بطريقة الوثب الطويل للسيدات في كرة اليد"
 –جامعة حلوان  –كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة  – لعلوم وفنون الرياضة

 .م4009 - 0جزء  -عدد يونيه
 

- 

 النشاط الطالبي

مدير)معسكر الجالء( لمعسكر اإلعداد التطبيقي األول لطالب كلية التربية الرياضية للبنين  -
 م.7888بالهرم  بمعسكر أبي قير الدائم في االسكندرية عام 

 

 في المؤتمرات والندواتالمشاركة والحضور 

 عضو لجنة حلقات البحث عن قسم علوم الحركة الرياضية للمشاركة بالجان الكلية. -
 م.98/4040عضو في لجان اإلعداد للمؤتمرات العلمية بالكلية من  -

 لمؤلفاتا

 مولف تحت التحضير للنشر في مجال علوم الحركة الرياضية. -


