
 

انًؤتًز انعهًى 

نقسى انفيشيبء 

وانزيبضيبث 

 انهُذسيت 
 

يُعمذ ْزا انًؤحًش بٓذف 

اإلسحمبء ببنعًهيت انخعهيًيت 

ببنمسى ٔإنمبء انضٕء عهى 

انًشكالث انخي لذ حٕاجّ 

يخخهف انمطبعبث ببنمسى ٔرنك 

بٓذف حخطي ْزِ انًشكالث 

ٔاإلَطالق َحٕ لسى أفضم 

 .ٔببنخبني كهيت أفضم

 
 سئيس انًؤحًش 

 يحًذ سعذ يخبٕنى/د .أ
الفيزياء سئيس لسى 

 والرياضيات الهندسية 

 

 يُسك انًؤحًش

 ساَيب بٓجج يحًذ عبيش/ د 

 

 

 

يخششف سئيس لسى 

انفيضيبء ٔانشيبضيبث 

انُٓذسيت بذعٕة سيبدحكى 

نحضٕس انًؤحًش انعهًى 

الفيزياء والرياضيات نمسى 

ٔانًمشس عمذِ الهندسية 

يٕو األحذ انًٕافك 

انعششٌٔ يٍ َٕفًبش 

ٔرنك بمبعت  2016

انًؤحًشاث ببنذٔس األسضى 

 نًبُى عهٕو أسبسيّ ببنكهيت 

 
تبذأ فعبنيبث انًؤتًز انسبعت 

 انحبديت عشز وانُصف صببحب  

 

 

 

 جبيعت انضلبصيك

 كهيت انُٓذست

لسى انفيضيبء ٔانشيبضيبث 

 انُٓذسيت
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 شئٌٕ انبيئت  –انجهست انثبنثت 

 و 1.30حخى 01.0يٍ انسبعت 
 

 يُسك انجهست انثبنثت

  يحًذ انشبعش/ د.ا

طبسق عبذ / د  -  يحًذ عهى سعيذ/ د

 اششف انسببعى/ د  -انفخبح 

 

 :الموضوعات المقترحة

 نإلشتزاك انًتبحت انًيشاَيت سيبدة1.

 تكبنيف نتشًم انذونيت ببنًؤتًزاث

 انعهًى انبحج نخذيت وانسفز اإلشتزاك

 .انًجتًع وتطىيز

 والبحث المجتمع خدمة فى القسم مساهمة2.

 .العلمى

 إطار فى بالقسم البحثية العملية تطوير3.

 .والجامعة الكلية تطوير

  والتعليمية البحثية المعامل تطوير4.
 

 .مـقــتـرحـــــــــــــات من يستجد ما6.
 

 الدراسات العليا –انجهست انثبَيت 

 و 12.45ص حخى  12.15يٍ انسبعت 
 

 يُسك انجهست انثبَيت

   منا مباشر/د .أ+ محمد سعد / د .أ

  -عال رجب عبده / د  -ليلى صديق / د

 امجد سليمان/ د  -  محمد اسماعيل/ د 

 

 :الموضوعات المقترحة
 :خالل يٍ ٔرنك انعهيب انذساسبث يشحهت حطٕيش1.
 يكتبت عهى كبفت انعهيب انذراسبث طهبت دخىل إتبحت•

 .انذوريبث
 .نهقسى انبحثيت انخطت يُبقشت•
 انذبهىو نطهبت األقم عهى يحبضزاث قبعتى تىفيز•

 .وانًبجيستيز
 عزض وعًم أبحبث كتببت عهى انطهبت تشجيع•

 .انذاتى انتعهى تشجيع يع نًُبقشتهى
 طبنب نكم إنيكتزوَيه صفحت إَشبء ضزورة•

 األكبديًي انًشزف دخىل قببهيت يع عهيب دراسبث

 تقذو ويطبنعت إنيهب انزسبنت عهى انًشزفىٌ أو

 كتببت أو يزاسهته أو انبحج أو انًىاد فى انطبنب

 يتببعته تقبريز
 فى انتقذو أستًزار ويتببعت اإلستًزار تشجيع•

 .انًختهفت انبحثيت اإلتجبهبث

 نهتقذو انتذريس هيئت أعضبء نتشجيع انخطظ وضع•

 عهى اإلشزاف فى يشبركتهى وتشجيع نهتزقى

  .انزسبئم

 نكبفت يًثهت وحذة صىرة فى) آنيه إَشبء تشجيع•

 اإلجتًبعيه انًشبركت دور نتفعيم (انكهيه أقسبو

 ببنُفع تعىد أبحبث تًىيم فى ونهشزكبث نهًؤسسبث

 .انطزفيٍ عهى

 

 .يـمــخـشحـــــــــــــبث يٍ يسخجذ يب .2

 أجُذة انًؤحًش
 

 مرحلة البكالوريوس –انجهست األٔنى 

 و12.00حخى 11.30يٍ انسبعت 
 

 منسق الجلسة األولى

  سلوى امين/ د.ا

 -احمد سعد / د  -  عماد عبدالحفيظ/ د

 هانى عرفة/ د  -  ثروت عثمان/ د  

 

 :الموضوعات المقترحة
 تواجه التى المشاكل عن الطلبة مناقشة1.

 تلك حل على العمل للقسم ويمكن الطلبة

 .المشاكل

 مرحلتى طالب لممثلى االستماع2.

 العليا والدراسات البكالريوس

 :حيث من البكالوريوس مرحلة تطوير .3

تطوير وتجهيز قاعات المحاضرات •
 .والدروس

 بسعر للمحاضرات مطبوعة صورة توفير•

 إلقاء قبل الكليه موقع على ونشرها  مناسب

 .المحاضرات

 الرأفة درجات سياسة مراجعة ضرورة•

 .%60 إلى النجاح نسب ورفع

 .االئحة تطوير•

 .مـقــتـرحـــــــــــــات من يستجد ما .4
 

 
 


