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 (انرشتيح انثذَيح )انرقذيى نىظيفح أصرار يضاػذ تكهيح انرشتيح 

   1978 أغظطض 12

 طفهزيٍ  و نذي يزشوجخ  

يظزيخ 

انزخظض انًيكبَيكب انحيىيخ و )   انززثيخ انزيبضيخ انزطجيمبد انُظزيخ و انؼًهيخ فً أنؼبة انمىي

 ( ػهىو انحزكخ و انهُذطخ انزيبضيخ 

يحبفظخ انًُىفيخ – يذيُخ انظبداد –  ثبنًُطمخ انؼبشزح 109انمطؼخ 

جًهىريخ يظز انؼزثيخ 

 

:  ذـــــــاسيخ انًيـالد

:  انحانح االجرًاػيح

: انجُضــــــــــــــيح 

:  انرخظـــــــــــض 

 

: ٌاوــــــــٍعال

انثياَاخ 

 انشخظيح

 ثأنًبَيب ، انزخظض فً انًيكبَيكب انحيىيخ فً (Konstanz University)    جبيؼخ كىَظزبَضدسجح انذكرىساِ (2012 )

أنؼبة انمىي 

‘’Women's Hammer throw: Measurement information system and the kinetic energy of body 

segments and hammer head’’ 

  2انزمذيز جيذ جذا يؼذل 

 
انثياَاخ 

 انرؼهيًيح
 جبيؼخ انًُىفيخ ، رخظض أنؼبة انمىي دسجح انًاجضريش   (2004)

  "   دراطخ يمبرَخ ثيٍ اآلداء انًظزي و انؼبنًً نجؼض انًزغيزاد انكيًُبريكيخ انزً رحكى يظبثمخ إطبحخ انًطزلخ نهظيذاد"

انذرجخ ثذوٌ يؼذل إال نهًمزراد انذراطيخ <<* 

 

جبيؼخ طُطب ، كهيخ انززثيخ انزيبضيخ ، شؼجخ ػبيخ دسجح انثكانشيىس    (1999)

 %81انزمذيز جيذ جذا ثُظجخ 

 

–  كهيخ انززثيخ انزيبضيخ - ػضى هيئخ رذريض ثمظى َظزيبد و رطجيمبد أنؼبة انمىي: 2020 - 2001

                     جبيؼخ يذيُخ انظبداد  

 
انراسيخ 

 انىظيفً
جبيؼخ طُطب  – كهيخ انزًزيض – أخظبئً ريبضً ثئدارح رػبيخ انشجبة  : 2001- 2000

جبيؼخ طُطب –                         يُزذثخ نهؼًم كًذرة نيبلخ ثذَيخ ثظبنخ انهيبلخ انجذَيخ 

 

 (صبَىي– إػذادي  )انًؼهذ األسهزي نهفزيبد ثمطىر – يذرطخ رزثيخ ريبضيخ  : 2000 – 1999

: انًشحهح انجايؼيح 

 .األرثؼخ طبنجبدرذريض يمزراد  أنؼبة انمىي نهفزق انذراطيخ 

انخطىاد - انًزاحم انفُيخ ) ثزضًٍ  كم يظبثمبد انًيذاٌ و انًضًبر فً ريبضخ أنؼبة انمىي و يب يزظم ثهب يٍ ػهىو

– أطض انزذريت و االَزمبء نهًظبثمبد - األطض انًيكبَيكيخ نالداء –  األرلبو انؼبنًيخ و انًحهيخ - انمىاػذ انمبَىَيخ-انزؼهيًيخ 

 (  أحذس أجهشح انزذريت و انزؼهيى نهًظبثمبد– رُظيى انجطىالد

انًقشساخ انرً 

 ذى ذذسيضها
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:   اششاف ػهً سصانح ياجضريش تؼُىاٌ 2015

 "رأصيز اطزخذاو انزذريت انجبنيظزي ػهي انًظزىي انزلًي نُبشئي ريي انزيح  " 

يحًذ حًذي يحًذ شطيخ : انطبنت 

 

:  اششاف ػهً سصانح ياجضريش تؼُىا2018ٌ

"  اطزخذاو االردويُىا فً رمذيز رغيز إيمبػبد انجزي نالػجً انًضًبر فً أنؼبة انمىي " 

إطالو إثزاهيى رشبد أثى حظىح : انطبنت 

 

. االشزاف ػهً طبنجبد انفزلخ انضبنضخ فً انززثيخ انؼًهيخ ثًذرطخ أطبيخ ثٍ سيذ 2017/2018

 

 : اششاف ػهً سصانح انذكرىساج تؼُىاٌ 2019

 " رأصيز أنؼبة رُبفظيخ يجزكزح فً أنؼبة انمىي ػهً رحظيٍ االداء انجذًَ و انًهبري نزالييذ يزحهخ انزؼهيى األطبطً" 

 يحًذ ػجذ انزحًٍ انُجبر: انطبنت 

 

االششاف 

 األكاديًً

. جبيؼخ يذيُخ انظبداد – كهيخ انززثيخ انزيبضيخ -   يذيز وحذح يزبثؼخ و خذيبد انخزيجيٍ(2017َىفًثش  – 2017إتشيم ) 

و لذ لًذ خالنهب ثىضغ الئحخ انىحذح و إثزاو أرثغ ارفبليبد يغ يؤطظبد ريبضيخ نزذريت و رىظيف انطالة و انطبنجبد 

 ثبنكهيخ

رظذر يٍ كهيخ انززثيخ  ) انًحزر انزُفيذي ثًجهخ جبيؼخ يذيُخ انظبداد نهززثيخ انجذَيخ و انزيبضيخ   (2018-  2017) 

انزيبضيخ جبيؼخ يذيُخ انظبداد  

 

 ػضى نجُخ انؼاللبد انضمبفيخ ثكهيخ انززثيخ انزيبضيخ جبيؼخ يذيُخ انظبداد  (2019)

  

انًُاطة 

 اإلداسيح

 ػضى دائى ثهجبٌ االيزحبَبد انؼًهيخ و انشفهيخ نًبدح أنؼبة انمىي ثبنكهيخ -

 (االَززَذ ) ػضى فزيك رطىيز انًىلغ االنكززوًَ نمظى أنؼبة انمىي ػهً شجكخ انًؼهىيبد انذونيخ 2016/2017 -

  ػضى نجُخ رطىيز انًجهخ انؼهًيخ انؼزثيخ و االَجهيشيخ انخبطخ ثكهيخ انززثيخ انزيبضيخ 2016/2017 -

  ػضى فزيك يحىر انذراطبد انؼهيب انزبثغ نىحذح انضًبٌ و انجىدح 2017يبيى  / 2016ديظًجز  -

 ػضى فزيك يحىر انذراطبد انؼهيب انزبثغ نىحذح انضًبٌ و انجىدح   2016 حزً َىفًجز 2016يىَيى  -

رئيض نجُخ إَشبء وحذح يزبثؼخ و خذيبد انخزيجيٍ انزبثؼخ نىحذح انضًبٌ و    2016 أكزىثز 30 حزً 2016يبرص 13  -

 .انجىدح

  ػضى كُززول انذراطبد انؼهيب ثبنكهيخ 2015/2016 -

  ػضى كُززول انذراطبد انؼهيب نًزحهخ  انًبجظزيز ثبنكهيخ 2016/2017 -

 جبيؼخ يذيُخ انظبداد – كهيخ انززثيخ –   ػضى كُززول انفزلخ انزاثؼخ 2015/2016 -

 جبيؼخ يذيُخ انظبداد– كهيخ انززثيخ –   ػضى كُززول انفزلخ انزاثؼخ 2016/2017 -

 جبيؼخ يذيُخ انظبداد– كهيخ انززثيخ –    ػضى كُززول انذراطبد انؼهيب 2016/2017 -

 جبيؼخ يذيُخ انظبداد–  أييٍ طز يجهض لظى أنؼبة انمىي ثكهيخ انززثيخ انزيبضيخ 2016/2017 -

  يُظك لظى أنؼت انمىي نًزبثؼخ انزمبريز انظُىيخ انخبطخ ثبنمظى نذي انذراطبد انؼهيب2016/2017 -

 .  ػضى يجهض لظى َظزيبد و رطجيفبد أنؼبة انمىي ثبنكهيخ 2013-2020 -

األػًال 

 اإلداسيح

 

 (2004)  10 ، جبيؼخ انمبهزح ، كهيخ طت انمظز انؼيًُ، فً انفززح يٍ "آداء االَضاٌ فً انظحح و انؼجز " يؤذًش 

 .2004 يبرص 11إنً 

 (2009) انهقاء انضُىي انضادس نهجًؼيح األنًاَيح نهًيكاَيكا انحيىيح 

 ‘‘6. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik‘‘ 

14-16 May 2009, Münster, Germany. 

 (  2011)  ( ذحد سػايح االذحاد االنًاًَ ألنؼاب انقىي ) يؤذًش انشيً  تًذيُح كيُثاوو تأنًاَيا 

‚‘Der modische Einsatz unterschiedlicher Wurfgerät im Hammerwurf‘‘ 

Wurfkonferenz, Kienbaum, Germany. 

  كهيخ انززثيخ انزيبضيخ "أحذز وصائم انرحهيم انحشكً نهشياضاخ انًخرهفح "   تؼُىاٌ  َذوج :2013ياسس ،  –

 .جبيؼخ يذيُخ انظبداد 

انًؤذًشاخ و 

 َذواخال
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 :( 2019) ٍكهيخ  "2030االفاق انًضرقثهيح نهشياضح انؼشتيح و االفشيقيح "  انًؤذًش انؼهًً انذونً انثاي ، 

 :ثجحش ثؼُىاٌ  . 2019 َىفًجز 1 أكزىثز إنً 31فً انفززح يٍ . انززثيخ انزيبضيخ نهجُبد ، جبيؼخ حهىاٌ 

 "      ‘’The Validity a Wearable Device using Arduino  for Monitoring Running 

 (2004-2006)  ػضى انجًؼيخ انًظزيخ نهيبلخ و انؼجش انًهًُ و طحخ انجيئخ(ESFDEH) 

 (2009)   ػضى انًجزًغ انذونً نًيكبَيكب انزيبضخ(ISBS) 

 (2009)  ػضى انًجزًغ االنًبًَ نهًيكبيُكب انحيىيخ(DGfB) 

 (2010)  ػضى انًجزًغ انذونً نهًيكبَيكب انحيىيخ(ISB) 

 (2016- 2018) َبئت رئيض نجُخ انزحالد فً يجهض إدارح َبدي اػضبء هيئخ انزذريض نجبيؼخ يذيُخ انظبداد 

 

ػضىيح 

يُظًاخ 

  ثؼضخ كبيهخ نهحظىل ػهً انذكزىراح يٍ دونخ أنًبَيب جبيؼخ كىَظزبَض يًىنخ يٍ وسارح انزؼهيى انؼبنً انًظزيخ يٍ ػبو

 .2011  إنً 2007

  2012يُحخ ركًهيهخ يٍ جبيؼخ كىَظزبَض نالَزهبء يٍ كزبثخ و يُبلشخ رطبنخ انذكزىراح ػبو  

  يُحخ نًهًخ ػهًيخ ألثحبس يب ثؼذ انذكزىراح فً جبيؼخ ييىَخ انزكُىنىجيخ يًىنخ يٍ وسارح انزؼهيى انؼبنً انًظزيخ

  .2022 – 2017ثُظبو انًُح انزُبفظيخ نهخطخ انخًظيخ 

 انًُح 

 و

  انثؼثاخ  

 Klauß Bartonietz and  Marwa Sakr (2011) ‚‘‘ Stabil stehen, schnell drehen!, Teil 

1:Leichtathletik Training‘‘, Mai 2011, Philippka sportverlage, 

 Klauß Bartonietz and Marwa Sakr (2011) ‚‘‘Stabil stehen, schnell drehen!, Teil 2: 

Leichtathletik Training‘‘, Juli 2011, Philippka sportverlage, 

 Mostafa Atwaa and Marwa Sakr (2016), ‘’ Technique Print for Motion Performance’’, 

Assuit Journal of Sports and Arts (AJSSA), Issue 16, Vol. (B),723:736. 

 Marwa Sakr (2016), ‘’ Analytical Study of the Best Egyptian Heptathlon Results against 

the All-time Best Scores internationally’’, Assuit Journal of Sports and Arts (AJSSA), 

Issue 20, Vol. (B). 

 Mostafa Atwa, Mohammed Gamal, Marwa Sakr (2019), ‘’ A Better Way to Throw 

The Discus’’ , Track Coach ,Winter, Issue 226, P. 7211 – 7215 

 Marwa Sakr (2019), ‘’ The Validity of  a Wearable device using Arduino for Monitoring 

Running’’, Conference  Proceeding ‘ The Future of the Arabic Sport 2030’’, p. 56- 66. 

 

  كهيخ انززثيخ أنؼبة انمىي كزبة يُهجً نهفزلخ انضبَيخ  : (2017)ػزج انؼًشي ، صانً انثهىاشً، و يشوي طقش،

 انزيبضيخ ، جبيؼخ يذيُخ انظبداد 

انُشش انؼهًً 

و انًقاالخ 

انؼهًيح 

 

 إجبدح انكزبثخ و انمزاءح و انفهى و انزحذس  انهغح االَجهيزيح    

  إجبدح انكزبثخ و انمزاءح و انفهى و انزحذس انهغح األنًاَيح      

انضُح انجهح انًُفزج نهذوسج يكاٌ إقايح انذوسج  ػُىاٌ انذوسج

English Essay 
كىَظزبَض  

أنًبَيب  

 2010جبيؼخ كىَظزبَض ، يزكش رؼهيى انهغبد 

Speaking English 
كىَظزبَض  

أنًبَيب  

 2010جبيؼخ كىَظزبَض ، يزكش رؼهيى انهغبد 

Deutsche Kurs Stufe B2 
دوطهذورف ، 

أنًبَيب 

يؼهذ جىره 

 

2007 

Deutsche Der Grundstufe 400 

U.E 
انمبهزح 

يزكش رؼهيى انهغخ االنًبَيخ انزبثغ نًؼهذ 

جىره 

2006 

IELTS  2005انمُظهيخ انجزيطبَيخ انمبهزح 

TOFEL  ETS  2004 أييذايظذانمبهزح 

General English  2004جبيؼخ انًُىفيخ – يزكش انخذيخ انؼبيخ شجيٍ انكىو 

انهغاخ 
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ػُىاٌ انذوسج 
يكبٌ إلبيخ 

انذورح 
انظُخ انجهخ انًُفذح نهذورح 

إداسج انًشاجغ انثحثيح  

(Mendely & EndNote) 

يذيُخ انظبداد 

يحبفظخ 

انًُىفيخ 

يزكش رًُيخ لذراد أػضبء هيئخ انزذريض و 

انميبداد 
2018 

إداسج انثشش فً انًؤصضاخ انرؼهيًيح 

يذيُخ انظبداد 

يحبفظخ 

انًُىفيخ 

يزكش رًُيخ لذراد أػضبء هيئخ انزذريض و 

انميبداد 
2018 

انجىاَة انًانيح و انقاَىَيح فً انجايؼاخ 

انًظشيح  

يذيُخ انظبداد 

يحبفظخ 

انًُىفيخ 

يزكش رًُيخ لذراد أػضبء هيئخ انزذريض و 

انميبداد 
2018 

االذجاهاخ انحذيثح فً انرذسيش 

يذيُخ انظبداد 

يحبفظخ 

انًُىفيخ 

يزكش رًُيخ لذراد أػضبء هيئخ انزذريض و 

انميبداد 
2016 

ذُظيى انًؤذًشاخ انؼهًيح 
يذيُخ انظبداد 

يحبفظخ انًُىفيخ 

يزكش رًُيخ لذراد أػضبء هيئخ انزذريض و 

 انميبداد
2016 

أصانية كراتح انثحس انؼهًً 
يذيُخ انظبداد 

 

يزكش رًُيخ لذراد أػضبء هيئخ انزذريض و 

انميبداد 
2015 

انضاػاخ انًؼرًذج 
شجيٍ انكىو 

 يحبفظخ انًُىفيخ

يزكش انذراطبد االطززاريجيخ و رًُيخ 

لذراد أػضبء هيئخ انزذريض و انميبداد 

(FLDC) 

2013 

يششوػاخ انثحىز انرُافضيح انًحهيح و 

انؼانًيح 

شجيٍ انكىو 

يحبفظخ انًُىفيخ 

يزكش انذراطبد االطززاريجيخ و رًُيخ 

لذراد أػضبء هيئخ انزذريض و انميبداد 

(FLDC) 

2013 

Leadership and Human 

development Diploma 

أطيىط 

يحبفظخ أطيىط 
 2013أكبديًيخ ػهى انزذريت و انزًُيخ انجشزيخ 

Model Leade assessment 

(MLA) 

أطيىط 

يحبفظخ أطيىط 
 2013أكبديًيخ ػهى انزذريت و انزًُيخ انجشزيخ 

Future leaders Program 
أطيىط 

يحبفظخ أطيىط 
 2013أكبديًيخ ػهى انزذريت و انزًُيخ انجشزيخ 

Erstellung von 

Dokumentvorlagen Für 

Wissenschaftliche Arbeiten 

كىَظبَزض 

أنًبَيب 

جبيؼخ كىَظزبَض 

يزكش انحبطجبد و انًؼهىيبد 
2009 

Pc-Sucherheit- Grundlagen 

und Datensicherung 

كىَظبَزض 

أنًبَيب 

جبيؼخ كىَظزبَض 

يزكش انحبطجبد و انًؼهىيبد 
2009 

Praktikum 
كىنىَيب 

أنًبَيب 

جبيؼخ انززثيخ انزيبضيخ ثكىنىَيب 

يؼهذانًيكبيُكب انحيىيخ 
2007 

شهادج انقيادج انذونيح نهحاصة اآلنً 

(ICDL) 
انمبهزح 

يزكش انزؼجئخ و االحظبء ثبنؼجبطيخ 

 
2006 

انذوسج انرذسيثيح األصاصيح نًذستً 

األونًثياد انخاص 
األطكُذريخ 

كهيخ انززثيخ انزيبضيخ نهجُبد فهًُج  

جبيؼخ االطكُذريخ 
2000 

 

  انذوساخ

 انرذسيثيح 
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 انشهبداد األطبطيخ  انذراطيخ  و انشهبداد انُهبئيخ نهغخ فً انظفحبد انزبنيخ 

 ثبلً انًظزُذاد انخبطخ ثشهبداد انذوراد و انُشز انؼهًً رزطم ػُذ انحبجخ َظزا نكجز حجى انًهف: يهحىظخ <<  

  

  أجيذ انؼًم ثجزايج انزحهيم انحزكً يضم Simi Motion 3D, Human builder, and Simulation 

Program Solid Dynamic 

  إنًبو ثأَىاع انًجظبد( (Sensorsو طزيمخ رظُيؼهب و اطزخذايهب فً انميبص . 

  رىطيم و ثزيجخ األردويُى يغ يجظبد انحزكخ 

 

يهاساخ أخشي 

   حبطهخ ػهً انحشاو انجًُ فً انكبراريخ

  رؼهيى األطفبل و انظيذاد انظجبحخ ثُبدي خبص ثًذيُخ أطيىط

   ػًهذ حكى كزح انيذ

 اشززكذ ثًُزخت أنؼبة انمىي أصُبء انذراطخ انجبيؼيخ 

أَشطح أخشي 

يشذثطح 

تانشياضح 
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