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 :بيانات عامة -1

   محمد فتحي الكردانى االسم:

 الوظيفة الحالية: 

 19/1/1934تاريخ الميالد: 

 الحالة االجتماعية: 

 العنوان: 

 رقم الموبايل: 

       : الرقم القومى

                                   االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

  معيد

  

  مدرس مساعد

  مدرس دكتور

  

  

 

 :األنشطة التدريسية -4

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 الدورات التدريبية:  -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.    
 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

 الدولة المؤسسة التعليمية /الجامعة  السنه الدرجة العلمية

 1956 البكالوريوس /الليسانس -1

 1966 الماجستير -2  

 1983 الدكتوراه -3
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6.     

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 ث الدولية والمحلية المنشورة بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحا

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 المشاريع : -9

 المشروعات:

 الجهة المموله للمشروع عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 

 جهة النشر التاريخ عنوان البحث م

1.    
 

2.    

3.     

4.     

5.     

 المرحلة عنوان الرسالة اسم الباحث م
تاريخ 

 المناقشة

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 سنة النشر لغالفا اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      

4-      
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 الخبرات : -10

 رئاسة قسم المنازالت و الرياضات المائية . .1

 . 1984عميد الكلية ) لمدة ثالث دورات ( من عام  .2

 عضو سابق بلجان الترقية لألساتذة المساعدين . .3

 عضو لجان وضع المناهج بسلطنة عمان . .4

 عضو محكم لمعظم األبحاث المحلية والعربية . .5

 محاضر دولي في السباحة . .6

 اإلشراف والمناقشة على رسائل الماجستير والدكتوراه المحلية والعربية . .7

 سابقًا . اأستاذ زائر بليبي .8

 هج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية سابقًا .أستاذ بقسم المنا .9

 رئيس منطقة اإلسكندرية للسباحة سابقًا . .10

 عضو نقابة المهن الرياضية ) النقابة العامة( حاليًا . .11

 له عدة مؤلفات فى مجال التربية الرياضية والمجال التخصصي . .12

 على مستوى الجمهورية .التدريس فى معظم كليات التربية الرياضية  .13

 إعتماد المعامل. / األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم -11

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 اللغات : -12

1- -------------------------------------------------------------------- 

2- -------------------------------------------------------------------- 

3- ------------------------------------------------------------------- 

4- ------------------------------------------------------------------- 

5- ------------------------------------------------------------------- 

 


