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  .ج. م. ع -جامعة المنوفية  –كلية العلوم  -الحالى : استاذ بقسم الفيزياء  العمل
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  26182662و  29299513ت  0105328085موبيل 
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  : المؤهالت الدراسية

 
جامعة عين شمس  –لوم الع كلية -بكالوريوس العلوم تخصص فيزياء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف االولى   

  . 1966عام 
 

  . 1970جامعة عين شمس عام  –كلية العلوم  (ماجستير العلوم تخصص فيزياء ( اطياف •
 

  . 1974المانيا الغربية عام  –جامعة فرايبورج  دبلوم فى اللغة االلمانية من •
 

  . 1975م المانيا الغربية عا –الفيزياء من جامعة درتموند  الدبلوم االلمانى فى •
 

  . 1981جامعة المنوفية عام  –فى العلوم تخصص فيزياء ( بصريات) كلية العلوم  دكتوراة الفلسفة •
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  : لتدرج الوظيفىا
 
دريس وذلك بالقيام بت -- 1974حتى عام  1966شمس من عام  جامعة عين –معيدة ومدرس مساعد بكلية العلوم  

  .العملية لطلبة كلية العلوم والسنة التمهيدية لطلبة كلية الطب وتوضيح الدروس والتجارب
 
الدكتوراة فى الفيزياء فى  حكومية بالمانيا الغربية لدراسة اللغة االلمانية ولجمع المادة العلمية لدراسة عضوة بعثة 

  .1981حتى عام  1975تخصص االطياف الذرية من عام 
 
 
وذلك بالقيام بتدريس الفيزياء للمستويات  – 1985حتى عام  1982بكلية العلوم جامعة المنوفية من عام مدرس  

المشاركة فى  –تحديث المعامل والمناهج الدراسية  –الهندسة بذات الجامعة  المختلفة بالكلية وبكلية التربية وكلية
  .البحثية المشروعات

 
وذلك  1991حتى عام 1986المملكة العربية السعودية من عام  –جدة  –للبنات ستاذ مساعد بكلية التربية ◌ٍ 

الدراسات العليا  تدريس الفيزياء والمناهج التمهيدية لكل من طالبات مرحلة البكالوريوس ومرحلة بالمشاركة فى
  .الكليةفى انشاء معمل لالبحاث ب المشاركة –االشراف واالنتهاء من رسائل ماجستيرلمعيدات بالكلية  –
 
 

وذلك من خالل المشاركة  -)  2005حتى عام ( 1995العلوم جامعة المنوفية منذ عام  استاذ مساعد ثم استاذ بكلية
 –المعامل البحثية  ادارة –مجلس قسم الفيزياء ومجلس الكلية والتدريس واالشراف على الرسائل العلمية  فى

  .المشاركة فى اللجان العلمية
 
 
 

العربية السعودية"  المملكة -جدة –االدارٮعلى قسم الطالبات بكلية ابن سينا االهلية للعلوم الطبية  افالقيام باالشر
  2008حتى عام  2005وتدريس الفيزياء من عام 

 
 

  :االنشطه المختلفة
 

 .الفيزياء الذرية والبصريات بالمجالت والدوريات العالمية والمصرية بحث تخصصى فى 30نشر مايقرب من  •
 
 

  .عدد من المؤتمرات بالداخل وكذلك بكل من فرنسا والمانيا وهولندا حضور •
 

  .جمعية العلميين عضوة فى •
 

  .عضوة فى كل من جمعية علوم الجوامد وفى جمعية البصريين •
 

  . المشاركة فى االنشطة الطالبية •
 

  .وعضوة فى رابطة المراة العربية –راة االجتماعية من خالل المؤتمرات القومية للم المشاركة فى االنشطة •
  

 
 


