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  االهتمامات البحثية   

 علوم احلركة وامليكانيكا احليوية يف اجملال الرياضي                                

 

  العلمية املؤهالت    

 

تخصص دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية من قسم اصول التربية الرياضية  • 05/2014

جامعة  ،ة للبنينكلية التربية الرياضي علوم الحركة والميكانيكا الحيوية،

التفاضل البيوميكانيكي بين العبي المستويات  " عنوان الرسالة .االسكندرية

 .الكتروني للتسارع" نظامباستخدام في بعض األفعال الحركية المختلفة 

 تخصص علوم ماجيستير في التربية الرياضية من قسم اصول التربية الرياضية • 09/2010

جامعة االسكندرية. ، كلية التربية الرياضية للبنين، الحركة والميكانيكا الحيوية

بيوكينماتيكية مختارة لتحسين بعض انماط " توجية مؤشرات  عنوان الرسالة

 .الرمي في المجال الرياضي"

05/2006 

 

 

، كلية التربية تخصص االدارة الرياضية التربية الرياضية يوسبكالور •

 .الرياضية للبنين، جامعة االسكندرية

  

http://mans86.weebly.com/
https://www.researchgate.net/profile/Mansour_Attaallah3
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  التدرج الوظيفي  

  التدريسيةاخلربات    

 

  : تدريبيةالدورات ال    

 

 معايير الجودة في العملية التدريسية • 04/2019

 Quality Standards in Teaching  

 الجوانب المالية والقانونية في االعمال الجامعية  • 04/2019

Legal and Financial Aspects in University 

 تصميم وانتاج المحتوي الرقمي • 04/2019

Design and Production of Digital Content 

لنشر  العالمية   Elsevierالـ  شركة .البحوث المقبولة في المنح الدراسية • 08/2018

   .بحاث العلميةاال

 Successful research grant applications  

 اصول النشر العلمي • 04/2018

The origins of scientific publishing 

 جامعة االسكندرية.ين، نبكلية التربية الرياضية  للب استاذ مساعد • حتي االن - 05/2019

 جامعة االسكندرية.ين، نمدرس بكلية التربية الرياضية  للب •  05/2014

 ين، جامعة االسكندرية.نمدرس مساعد  بكلية التربية الرياضية  للب • 09/2010

 ين، جامعة االسكندرية.نبكلية التربية الرياضية  للب معيد •  03/2007

دكتوراه، كلية التربية لطالب الدراسات العليا  بيوميكانيكا تفاضليةتدريس مقرر  • حتي االن - 06/2019

 ين، جامعة االسكندرية.نالرياضية للب

ودكتوراه، كلية التربية تدريس مقرر االحصاء لطالب الدراسات العليا ماجيستير  • حتي االن - 10/2015

 ين، جامعة االسكندرية.نالرياضية للب

محاضر بدورات شركة اوتيك للخدمات الرياضية ومنظمة سبورت بالنيت  • 2016/07

 .االسبانية

 جامعة االسكندرية. –بدورات تقنين االحمال البدنية كلية التربية الرياضية  محاضر • 09/2014 - 04/2014

 محاضر باالكاديمية األوليمبية للقادة الرياضيين. • 08/2014 - 03/2014

 .تدريس مقرر الميكانيكا الحيوية والتحليل الحركي لطالب البكالوريوس •  حتي االن  -05/2014
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بحاث لنشر اال العالمية   Elsevierالـ  شركة .كيفية اعداد المخطوطه البحثية • 04/2018

  .العلمية

How to prepare your manuscript 

 

بحاث لنشر اال العالمية   Elsevierالـ  شركة .دورة النشر في المجالت العلمية  • 04/2018

  .العلمية

The journal publishing cycle 

مركز تنمية قدرات اعضاء  .تنفيذ المشروعات الممولة وإدارة الفريق البحثي • 07/2017

 هيئة التدريس، جامعة االسكندرية.

Funded Research Implementation and Research Team Management 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس،  .اعداد المشروعات البحثية التنافسية • 06/2017

 جامعة االسكندرية.

Competitive Research Projects Proposals 

اعضاء هيئة التدريس، جامعة مركز تنمية قدرات  .النشر الدولي للبحوث العلمية • 06/2017

 االسكندرية.

International Publishing of Research 

 العالمية   Elsevierالـ  ادارة البيانات شركةخطة دورة انشاء البحوث الجيدة و • 10/2016

  .بحاث العلميةلنشر اال

Certificate of Completion Creating a good research data management 

plan, Elsevier Publishing campus. 

 .بحاث العلميةلنشر اال العالمية   Elsevierالـ  شركةالمألفين  ورشه عمل • 10/2016

Certificate of Completion Author Workshop, Elsevier Publishing 

campus. 

العتماد  17025  ايزو طبقا للمواصفة القياسية اجراءات االمان للمعامل • 07/2016

 Laboratory Safety المعامل.

العتماد  17025احصائيات جوده التحكم الفني طبقا للمواصفة القياسية ايزو  • 05/2016

 Statistical Quality Control Techniques المعامل.

 ايزوطبقا للمواصفة القياسية  مقدمه في حساب الشك في القياسات للمبتدئين • 04/2016

 Introduction to Uncertainty of العتماد المعامل. 17025

Measurement for Beginners 

  العتماد المعامل. 17025 ايزوطبقا للمواصفة القياسية المراجعة الداخلية  • 12/2015

Internal Audited In Accordant 

 العتماد المعامل. 17025 ايزومواصفة القياسية التوعية بمتطلبات ال • 08/2015

Awareness session for understanding the requirement of ISO 

1705 

 SIMI Motion Systemالتحليل الحركي علي االجهزة الحديثة في التدريب  • 06/2015

 بجمهورية المانيا االتحادية .
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ت الالسلكية تحليل النشاط الكهربي للعضالفي  علي االجهزة الحديثةالتدريب  • 06/2015

EMG Myon .بجمهورية المانيا االتحادية 

دورة نظم ادارة المراجع البحثية العلمية، مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  • 03/2014

 التدريس، جامعة االسكندرية.

التدريس، جامعة دورة ادارة الفريق البحثي، مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  • 03/2014

 االسكندرية.

دورة االدارة الجامعية، مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس، جامعة  • 03/2014

 االسكندرية.

دورة تنظيم المؤتمرات العلمية، مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس،  • 03/2014

 جامعة االسكندرية.

تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس، جامعة دورة نظام الساعات المعتمده، مركز  • 2/2014

 االسكندرية.

دورة سلوكيات المهنة، مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس، جامعة  • 2/2014

 االسكندرية.

 .Adobe Photoshopبرنامج الفوتوشوب  تدريبية عليدورة  • 09/2013

 . SPSS علي برنامج التحليل االحصائيتدريبية دورة  • 03/2013

 ورش عمل ضمان الجوده واالعتماد في مؤسسة التعليم العالي. • 2013/ 03 – 10/2012

جامعة  ،كلية التربية الرياضية للبنين –مدرب معتمد بمعمل الميكانيكا الحيوية  • حتي االن – 10/2012

 االسكندرية. 

 . (Winanalyze)  دورة التحليل الحركي باستخدام برنامج  • 03/2012

  EMGالتدريب علي احدث اجهزة التحليل النشاط الكهربي للعضال ت  • 03/2012

Megawin6000  

دورة النشر الدولي للبحوث العلمية، مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس،  • 08/2010

 جامعة االسكندرية.

 الكهربي للباحثين. طفي قياسات التحليل البيوميكانيكي وتحليل النشا المشاركة • حتي االن -  02/2010

المهتمة بالجانب البدني وعلوم  عاء والمقاالت العلمية في المواقالمشاركة باالر • حتي االن-  02/2010

 الرياضة 
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، معمل اللغة بكلية التمريض، السادس عشر في اللغة االنجليزية شهادة المستوي • 3/2009

 جامعة االسكندرية

 للتحليل الحركي . Dartfish برنامج   تدريبية عليدورة   • 05/2007

دورة مهارات التفكير، مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس، جامعة  • 04/2007

 االسكندرية.

ز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس، جامعة دورة مهارات االتصال، مرك • 04/2007

 االسكندرية.

دورة التدريس الفعال، مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس، جامعة  • 04/2007

 االسكندرية.

دورة طرق البحث العلمي ، مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس، جامعة  • 04/2007

 االسكندرية.

 :علميةالنشطة الا    

 : اوال: االحباث العلمية   

 االحباث العربية :     

التوزيع النسبي لمعدل تنامي القوة في الزمن لبعض التمرينات ، سمر بريقع: منصور عطاهللا •

بمجلة تطبيقات علوم مقبول للنشر  النوعية ألداء الضربة الساحقة بوجه المضرب في تنس الطاولة.

 .2017-02-13بتاريخ  التربية الرياضية للبنين، جامعة االسكندرية،والتي تصدرها كلية  الرياضة

ودقة  المبذولبعض الصفات البدنية والشغل العمودي العالقة بين  :منصور عطاهللا وليد ذنون، ديار رشيد، •

والتي تصدرها كلية   تطبيقات علوم الرياضة بمجلةمقبول للنشر  في كرة السلة. من القفز التصويب الثالثي

 .2016-02-16التربية الرياضية للبنين، جامعة االسكندرية، بتاريخ 

تأثير التدريب المتباين علي بعض المتغيرات البدنية والبيوميكانيكيه الخاصة  :منصور عطاهللاشوقي ،  هامير •

تطبيقات علوم  بمجلةبمستوي أداء مهارة االرسال المتموج بالوثب للناشئات في الكرة الطائرة. مقبول للنشر 

 .2015-03-03بتاريخ  والتي تصدرها كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة االسكندرية، الرياضة

 :  االجنبيةاالحباث    

 

• Sami Bassiouni, Mansour Attaallah, Asaad Elkiki.  (2017). A kinematic Compression of 

Different levels of Dribbling in Basketball, 11th international INSHS Christmas Sport 

Scientific Conference, December 01-02, 2017, Szombathely, Hungary. Conference 

paper. 
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• Mansour Attaallah, Abdel Basset Sedeek, Karem Abo zaid.  (2017) .Indication of 

Fatigue form Ground reaction force curve for long distance runners, 22nd Annual 

Congress of the European College of Sport Science, July 05 - 08, 2017, Essen, Germany. 

Conference paper. 

• Mansour Attaallah, Abdel Basset Sedeek, Ahmed Saleh. (2016) .What Is the Best 
Method to Evaluate Muscle Fatigue an Examination Study for Mean Power Frequency, 
Lactate And Creatine Kinase, 21st Annual Congress of the European College of Sport 
Science, July 06 - 09, 2016, Vienna, Austria. Conference paper. 

• Abdel Basset Sedeek, Mansour Attaallah, Ahmed Saleh. (2016). the Relation between 

Muscle Fatigue and Some Physiological and Biomechanical Parameters. Journal of American 

Science, 12(4), 82-87. Print ISSN 1545-1003 Online ISSN 2375-7264. 

• Mohamed Sharaf, Osama Al-Shaer, Mansour Attaallah. (2016). Biomechanical and 

Biochemical Analysis of some Variables associated with Fatigue for sprinter and runner. 

Journal of sports science and Arts, 1. Print ISSN 2314-7091 Online ISSN 2314-7105. 

• Amira Abdul Aziz, Mansour Attaallah. (2015). The Effect of Dynamic Balance Training 

Program on Some Physical Abilities and Biomechanical Variables to Enhance the 

Volleyball Spike Performance for Female Under-16. Journal of Applied Sports Science, 

5(4). Print ISSN 2357-0024 Online ISSN 2357-0059. 

• Sohair Ellabany, Mansour Attaallah. (2015). Kinematic Analysis of the whole body 

Center of Gravity Trajectory and Time Structure of the Tennis Serve Performance. 

Journal of Applied Sports Science, 5(4). Print ISSN 2357-0024 Online ISSN 2357-0059.  

• Marwan Ragab,   Mansour Attaallah. (2015). Assessment of Rate of Force Development 

for Egyptian Handball National Team Using Wireless 3 Axis Accelerometer. Journal of 

Applied Sports Science, 5(3). Print ISSN 2357-0024 Online ISSN 2357-0059. 

• Raafat Abd El Monsef, M. S., Osama El Shaeer, Ahmed Abd El Baky,  Mansour Attaallah 

, Moumen Abd El Gawad, Tareq Ghazy. (2012). Biomechanical Analysis of Top Discus 

Throwers Performance in Egypt. Theories & Applications, the International Edition, 

2(1), 21-28. Print ISSN 2090-5262 Online ISSN 2090-5270. 

   : االشراف علي الرسائل العلميةثانيا:  

 

تاريخ 
 التسجيل

تاريخ 
 االعتماد

 عنوان الرسالة الدرجة الباحث

ــ 05/2018 ــــ تقييم دقة التصويب بدالله مخرجات الكرة الذكية وبعض  دكتوراه سامي حامد بسيوني ــــــ

 المتغيرات الحركية لالعبي كرة القدم
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عالقة بعض المتغيرات الكينماتيكية و القدرات البدنية  دكتوراه منار اسامه  شكري 12/2018 06/2017

الخاصة باالداء علي فعالية اإلنجاز الرقمي لسباحي 

 الظهر

ــ 04/2017 ــــ حركي ومائي علي الكفاءة الحركية تأثير برنامج تأهيلي  ماجيستير طلعت محمد محمود ــــــ

لعضالت الكفه الدوراه ) المصابة بالتمزق( بمفصل 

 الكتف للرياضيين

العالقة بين بعض الخصائص البيوميكانيكية لمرحلة  ماجيستير احمد محمد خضر 10/2017 02/2016

 الدفع ومؤشرات اطالقة الجلة لمتسابقي الدرجة االولي.

ــ 12/2015 ــــ مقارنة بين المشي السريع والمشي الشمالي في ضوء  ماجيستير مشعل احمد ابراهيم ــــــ

 التأثيرات البيوميكانيكية علي جسم االنسان

تقييم فعالية انجاز قفزه يوريشينكو المنحنية بواسطة  دكتوراه ايمان صبحي عبد الغفار 09/2018 11/2015

المؤشرات البدنية برنامج حاسب الي في ضوء بعض 

 والبيوميكانيكية.

التقييم البايوميكانيكي لبعض انماط المشي الطفال التوحد  ماجيستير محمود عبد العزيز فراج 06/2017 09/2015

 .( سنوات 6- 3من )

فاعلية التدريب البلوميتري علي القوة االنفجارية  ماجيستير اسالم علي يحي 01/2017 01/2014

لتحسين االداء الفني لمهارة )اليورشينكو(علي حصان 

 القفز بدالله بعض المؤشرات البيوميكانيكية. 

  :علميةالالت اجملثالثا:    

 

 مساعد تحرير مجلة تطبيقات علوم الرياضة النسخة العربية واالجنبية  • 10/2015

Editorial Assistant: Journal of Applied sports science 

(JASS). Print ISSN 2357-0024 Online ISSN 2357-0059 

  علمية:الؤمترات املرابعا:  

 ترة منفلعلوم الرياضة في ال  نوالعشرو الحادي الشتوي المؤتمر في المشاركة • 12/2017

 المجر. سومباثيلي،مدينة ، 2017ديسمبر  2 الي 1

والعشرون للجمعية االوربية لعلوم الرياضية في  الثانيالمشاركة في المؤتمر  • 07/2017

 ، مدينة ايسن، المانيا.2017يوليو  8 يال 5الفترة من 

 في الرياضية لعلوم االوربية للجمعية نوالعشرو الحادي المؤتمر في المشاركة • 07/2016

 .، مدينة فيينا، النمسا2016 يوليو 9 يال 6 من الفترة
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  :مشروعات مت املشاركة فيهاخامسا:   

 

 عنوان املشروع املمولةاجلهة  قيمة التمويل السنة
وحدة ادارة المشروعات  جنيه  1500000 05/2015

 بوزارة التعليم العالي

معمل الميكانيكيا الحيوية بكلية التربية الرياضية تأهيل 

 للبنين جامعة االسكندرية لالعتماد الدولي.

ضية ايالرانيكيا الحيوية بكلية التربية تطوير معمل الميك جامعة االسكندرية جنيه  348000 08/2014

 للبنين جامعة االسكندرية لتحقيق متطلبات النشر الدولي

وحدة ادارة المشروعات  جنيه   700000 03/2014

 بوزارة التعليم العالي

من مشروعات متطلبات ضمان الجودة لمعمل الميكانيكيا 

 .ة االسكندريةية التربية الرياضية للبنين جامعالحيوية بكل

   

   :املهمات العلميةسادسا: 

 

 الوظيفة اجلهة املاحنة دولة االيفاد مده املنحة السنة

 شهور 6 07/2018
 النمسا

 جامعة فيينا

وزارة التعليم العالي قطاع الشئون الثقافية 

 والبعثات المصرية

باحث بعد الدكتوارة بمعهد 

 علوم الرياضة جامعة فيينا

Post-Doctoral 

 شهور 9 10/2017
 النمسا

 جامعة فيينا

الدولي في مجال  للتعاونالوكالة النمساوية 

 التعليم والعلوم والبحوث

Austrian Agency for 

international cooperation in 

Education and research (OeAD) 

 باحث بعد الدكتوارة بمعهد

 علوم الرياضة جامعة فيينا

Post-Doctoral 

 

  املهارات اللغوية: 

 

 لعربيةا اللغة االم       

 UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken 
interaction  

Spoken 
production  

 

 B2 B2 B2 B2 B2 اللغة االجنليزية       

 A1 A1 A1 A1 A1 األملانية اللغة        
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  : انشطة معملية     

 

ذات  Kinovea 0.8.25ترجمة وتطوير برنامج التحليل الحركي  • 08/2016

  .لي شبكة االنترنتع روالمتوافاالستخدام الواسع 

 التحليل الحركي وتحليل النشاط الكهربي للعضالت لاللعاب الرياضية. • حتي االن – 10/2008

تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي استخدام منظومة  •

التحليل الكهربي للعضالت وتسجيل االشارة ومعالجة البيانات 

 .واستخراج النتائج

تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي استخدام منصة قياس  •

 .Force Platform (Bertec4060-10)القوة 

الحركي البرامج المستخدمة في التحليل االجهزه واستخدام وتشغيل  • حتي االن – 10/2008

 ومعالجة البيانات مثل:

MATLAB software, Vicon Nexus motion analysis 

system, Pedar foot pressure system, Esaote Ultrasound 

Device, Delsys EMG system, Humac Isokinetic 

dynamometer, SIMI motion analysis system 2D&3D, 

WINanalyze V2.0 2D & 3D Motion analysis, VideoPoint 

2.5 2D Motion analysis software , Dartfish 2D Motion 

analysis software,  Kinovea 2D Motion analysis software, 

Tracker 2D Motion analysis software, Logger pro2D 

Motion analysis software, MaxTraq 2D & 3D Motion 

analysis software, SigView signal processing software, 

origin lab data analysis software, SPSS statistical analysis 

software, MedCalc SPSS statistical analysis software. 

  :عضوياتمناصاب ادراية و       

 

التنفيذي لوحدة البحوث والمعلومات الرياضية كلية التربية الرياضية بنين المدير  • 02/2019

 جامعة االسكندرية

 عضو الجمعية االوربية لعلوم الرياضة. • 06/2016

2015/09 

 

 

 

 

عضو لجنة شئون التعليم والطالب بكلية التربية الرياضية بنين جامعة  •

 االسكندرية.
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الفنية لتطوير اجهزة معمل الميكانيكا الحيوية بكلية التربية الرياضية عضو اللجنة  • حتي االن -  09/2013

 بنين جامعة االسكندرية.

عضو مجلس ادارة معمل الميكانيكا الحيوية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة  • حتي االن -  10/2012

 االسكندرية.

التربية الرياضية بنين، جامعة كلية   Dartfishعضو فريق التحليل ببرنامج   • 07/2008 – 07/2007

 .اإلسكندرية

 قناة دريم سبورت.  Dartfishعضو فريق التحليل ببرنامج   • 2008 /07 – 07/2007

 .نقابة المهن الرياضيةعضو  • حتي االن - 01/2007

  : املهارات والسمات اخلاصة    

 

املهارات االجتماعية 
  والشخصية

في مختلف اءة وبكفمهارات اجتماعية جيدة، والقدرة على التكيف مع أي حالة  امتالك

بيئات العمل سواء كعضو في فريق اومستقل لتقديم معلوماتي ومهاراتي  للحصول على 

، القدرة علي اإلدارة والفكرية للتعددية الثقافية قبوللدي . أفضل النتائج وحل المشكالت

واتباع السلوك األخالقي، مرونه في التعامل والقدرة  على أداء مهام الذاتية والمهنية 

 متعددة تحت ضغط.

 

املهارات التنظيمية 
  واالدارية

  .ك تخطيط وتنفيذ ومتابعة األنشطةالقدرة على العمل بشكل مستقل او تحت قياده بما في ذل

القدرة  على تنظيم المهام في شكل مجموعات و تحفيز المشاركين . القدرة علي تنظيم 

  المؤتمرات العلمية. القدرة علي تحليل االوضاع واختيار افضل الحلول.

 

 رئيس اللجنة الفنية لتطوير االدوات واالجهزةولفني لمعمل الميكانيكا الحيوية المدير ا  املهارات الفنية

القدرة على إعداد التقارير الفنية وتقديم الدعم لتحليل البيانات، القدرة علي وضع  .بالمعمل

 .وتقييم انشطة المشروعات الفنيةخطة بحثية  

 

الرخصة الدولية فى قيادة الحاسب األلى. القدرة علي التعامل   ICDLحاصل على شهادة  مهارات الكمبيوتر

مج مج التحليل الحركي وبرامج ادارة المراجع البحثية وبراامع برامج الحاسب وبر

عرض وتلخيص البيانات من خالل حزمة ميكروسوف  ليالتصميم والرسومات. القدرة ع

 اوفيس . 

 

 .السفر  ،ممارسة الرياضهالتكنولوجيا ،   اهلوايات

  
 

 


