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االشعاع على  تأثير - ) ب2008باستخدام أجهزة تحليلية مختلفة (ماجستير تسجيل يناير 
 - ت ( 2006الخصائص الفيزيائية لبعض من زجاج البورات (ماجستير تسجيل نوفمبر 

تسجيل  استخدام زجاج الفولريد بتطعيمات مختلفة فى قياس الجرعات االشعاعية (دكتوراة
  (م2006يوليو 

  كلية العلوم ج المنوفية  :المرجع
  اق التقدم للجان العلمية للترقى أستاذة مساعدين فيزياءتحكيم وتقييم أور  :اسم النشاط

  وزارة التعليم العالى  :الجهة المستفيدة
  اآلن :إلى    2005من: اغسطس   :المدة

  محكم لترقية أستاذة مساعدين فيزياء  :دور المتقدم
 -2 2005 أغسطس-قسم الفيزياء-جامعة عين شمس-كلية البنات -د/ طارق محمد الدسوقى حجازى -1  :تفاصيل الدور و مهام المتقدم

  2007جيزة يونيو -الهرم– المعهد القومى للمعايرة–قسم القياسات االشعاعية -د/إيمان السيد عبد الفتاح
  فيزياء المشاركة فى تحكيم وتقييم أوراق التقدم للجان العلمية للترقى أستاذة مساعدين  :نبذة عن النشاط

  تعليم العالىوزارة ال  :المرجع
  محاضرة  :اسم النشاط

 محافظة المنفية  :الجهة المستفيدة
  اآلن :إلى   200من: يناير   :المدة

الفيزياء  محاضر لتدريب مدرسى الفيزياء بالمرحلة الثانوية بمحافظة المنوفية على تدريس  :دور المتقدم
  2005باللغة االنجليزية لمدة شهر صيف 

الفيزياء  محاضر لتدريب مدرسى الفيزياء بالمرحلة الثانوية بمحافظة المنوفية على تدريس  :مهام المتقدمتفاصيل الدور و 
  2005باللغة االنجليزية لمدة شهر صيف 

الفيزياء  محاضر لتدريب مدرسى الفيزياء بالمرحلة الثانوية بمحافظة المنوفية على تدريس  :نبذة عن النشاط
  2005شهر صيف  باللغة االنجليزية لمدة

  محافظة المنوفية  :المرجع
  انشاء وحدة لتحضير المنظفات والعطور  :اسم النشاط

  بكلية العلوم ج. المنوفية  :الجهة المستفيدة



  اآلن :إلى    2003من: يناير   :المدة
  مؤسس ومشرف وحدة لتحضير المنظفات والعطور  :دور المتقدم

بكلية  تأسيس واالشراف مع أ.د عميد الكلية على انشاء وحدة لتحضير المنظفات والعطور  :قدمتفاصيل الدور و مهام المت
وكذلك تاسيس  , وتعمل حتى االن بكفاءة عالية 2003/2004العلوم ج. المنوفية خالل العام 

  وحدة االنترنت وتكنولوجيا المعلومات
بكلية  لى انشاء وحدة لتحضير المنظفات والعطورتأسيس واالشراف مع أ.د عميد الكلية ع  :نبذة عن النشاط

وكذلك تاسيس  , وتعمل حتى االن بكفاءة عالية 2003/2004العلوم ج. المنوفية خالل العام 
  وحدة االنترنت وتكنولوجيا المعلومات

  أ.د محمود عويضة  :المرجع
  االشتراك فى مؤتمر عن خواص المواد الجامدة  :اسم النشاط
  بدولة قطر  :تفيدةالجهة المس

 


