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CV 

 

 :بيانات عامة -1

 معتز سعيد فتحي عبدهللا الحداد االسم:

 مدرس دكتور بقسم تدريب الرياضات المائيةالوظيفة الحالية: 

 12/10/1991تاريخ الميالد: 

 متزوجالحالة االجتماعية: 

 االذاعةخلف مدرسة الناصرية   –شارع محمد خسرو  – 12العنوان: 

 01220634944رقم الموبايل: 

       : قومىالرقم ال

                                   االلكتروني:البريد 

 المؤهالت العلمية: -2

 (:خارجيالتدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي وال -3

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة االلتحاق بها الوظيفة

  معيد

  

  مدرس مساعد

  مدرس دكتور

  أستاذ مساعد

  أستاذ

 

 :األنشطة التدريسية -4

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

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

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

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

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

 ة: الدورات التدريبي -5

 اسم الجهة المانحة توقيت الدورة اسم الدورة م

1.  

 .اتخاذ القرارت و حل المشكالت () 

2015 

 

مركز تنمية قدرات  
اعضاء هيئة التدريس 

 جامعة االسكندرية

2.  

 )التخطيط االستراتيجي (

2015 

 

مركز تنمية قدرات  
اعضاء هيئة التدريس 

 جامعة االسكندرية

 الدولة الجامعة / المؤسسة التعليمية السنه الدرجة العلمية

   م2013 البكالوريوس /الليسانس -1

 2015 الماجستير -2  

 2019 الدكتوراه -3
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3.  

 )ادارة الفريق البحثي (  

2015 

 

مركز تنمية قدرات  
اعضاء هيئة التدريس 

 جامعة االسكندرية

4.  

 )ادارة االزمات و الكوارث (  

2015 

 

مركز تنمية قدرات  
اعضاء هيئة التدريس 

 جامعة االسكندرية

5.  

 )التعليم االلكتروني  (. 

2015 

 

مركز تنمية قدرات  
اعضاء هيئة التدريس 

 جامعة االسكندرية

6.  

 منتحانات الطالب ( )نظم و تقويم اال 

2015 

 

مركز تنمية قدرات  
اعضاء هيئة التدريس 

 جامعة االسكندرية

 

 

 األنشطة البحثية: -6

 بحثى الماجستير والدكتوراه واألبحاث الدولية والمحلية المنشورة 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراه العلمىاألشراف  -7

  العلمية: المؤلفات -8

 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 الغالف اسم الكتاب المؤلفين

1-      

2-      

3-      
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 المشاريع : -9

 المشروعات:

 ة المموله للمشروعالجه عنوان المشروع قيمة المشروع السنة

    

    

    

 الخبرات : -10

 م2014حاصل علي دورة تدريبية بعنوان )تقنين االحمال البدنية ( -
 درجة . 523اجتياز اختبار التويفل بتقدير جيد  -
حاصل علي العديد من شهادات التقدير للتفوق العلمي من كلية التربية الرياضية للبنين جامعة  -

 االسكندرية .
 .2018ورة المدربين االساسية من االتحاد المصري للسباحة عام حاصل علي د -

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

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

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

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

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

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

 اللغات : -12

 ----------------------------------------العربية---------------------------- -1

 ---------------------------------االنجليزية----------------------------------- -2

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

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

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

 

4-      


