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المدرسة السابعة
لفيزياء البلزاما 

6–8 March 2022
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 Part (I)

مقدمة
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تعريف
ما الفرق بين الممؤتمر وورشة العمل والمدرسة والممقرر؟

:  تجمعات ممن الشخاص ذوي التفكيمر المماثمل الذين يجتمعون المؤتممر●
نظرهم  وجهات  المشاركون  ويتبادل  مسممبًقا،  محدد  موضوع  لمناقشممة 

.وآرائهم لصالح كل مشارك

العمممل● المشاركون ورشممة  يأتي  حيممث  المدى  قصمميرة  تدريبيممة  دورات   :
من اعتماد  تقنيات جديدة بدلً  لتعزيمز مهاراتهمم ممن خلل خمبير يشرح 

.نوع من المحاضرة
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تعريف
علممم جديد المدرسممة● لتقديممم  والماجسممتير  البكالوريوس  اعداد طلب   :

لهمم عمن طريمق شرح محاضرات أسماسية فمي هذا العلمم لتيسمير تحصيله 
.بعد ذلك

. تدريس محتوي علمي من كتاب محدد وحل تمارين متنوعةمقرر● :
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الهدف
هل تدريس مقرر من كتاب؟ 

ل
شرح محاضرات أساسية في هذا العلم لتيسير تحصيله بعد ذلك
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الهدف
 متى ندرس مقرر من كتاب؟

خلل الكورس الصيفي في مركز الفيزياء النظرية

الجامعة البريطانية

2022فتح باب التقدم في شهر مايو 

2022النعقاد خلل شهري أغسطس وسبتمبر 
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الهدف
التعرف على

تطبيقات البلزاما ممم البلزاما العملية ممم البلزاما النظرية

العلوم الساسمية اللزامه لدراسة البلزاما
ممم  الليزر  ممممم  الحصممائية  الفيزياء  مممممم  الرياضيممة  الفيزياء  ممممم  الحسممابية  الفيزياء 
ممممم  الفضاء  ممممم  فيزياء حيويمة  مممم  اللكترونيمة  الدوائممر  ممممم  الخطيمة  غيمر  الديناميكما 

.....الكيمياء 
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نتائج الممدرسة المتوقعة 
فهم مفاتيح علم فيزياء البلزاما●
الخجل● )كسر الحاجز النفسي  )

كيف تسأل؟●
...)توصية،مشروع، نشر، مد جسور التواصل بين الطلب والساتذه ● )

نقل الخبرات الحياتيه والعلمية●
السيرة الذاتية ممم كتابة مشروع مممم خطاب توصية مممم النشر العلمي مممم ●

...كتابة ورقة بحثية مممم التقدم لمنح خارجية مممم المقابلة الشخصية

&كيفية التواصل  التفكير العلمي 
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 نتائج المدارس السابقة
...على مستوى طلب البكالوريوس  اكتشاف المتميزين●

...على مستوى طلب الدراسات العليا  تقديم الدعم العلمي ●

...على مستوى الساتذة  التعرف على المدارس البحثية   ●

والتعاون العلمي 
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 Part (II)

Pioneers



  12 / 49

ستاذ الدكتور
أ
/ السيد عبد العاطى الوكيلالأ

)1940 – 2022(
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.د/ السيد الوكيل في ●
أ
بريل عام 13ولد ا

أ
1940 من ا

في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

1959الثانوية العامة عام ●

 جامعة القاهرة1963بكالوريوس العلوم عام ●

1970الدكتوراه في الفيزياء النظرية عام ●

ستاذ مساعد عام ●
أ
1975ا

ستاذ دكتور عام ●
أ
1979ا

بداية تكوين المدرسة العلمية●
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الجوائز والتكريمات:
ولى عام ●

أ
.1983جائزة الدولة التشجيعية للمرة الأ

.1985وسام العلوم والفنون عام ●
.1988جائزة الدولة التشجيعية للمرة الثانية عام ●
ولى عام ●

أ
.1989نوط الأمتياز من الطبقة الأ

1995جائزة الجامعة التقديرية (جامعة المنصورة) عام ●

مجالأت البحث:
النظرية الحركية للجزيئات والفوتونات والغازات●
المشاكل غير الخطية الديناميكية●
نظمة الديناميكية الكسرية●

أ
الأ

فيزياء البلازما النظرية●
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/د صلح كامل اللبنيأ .
مؤسس أول مدرسة علمية في فيزياء البلزاما النظرية

 في مصر والوطن العربي
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In Honour of Professor 
Salah El-Labany‘s 70th birthday

The Pioneer and Founder

ستاذ الدكتور صلاحح اللبني السبعين
أ
 لميلاد الأ

ً
تكريما

سس الرائد والموأ
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.د/ صلاح كامل اللبني في الثاني من ●
أ
ولد ا

غسطس عام 
أ
فنيش - مركز 1951ا

أ
في قرية ا

نبروه بمحافظة الدقهلية.

1969الثانوية العامة عام ●

 جامعة المنصورة1973بكالوريوس العلوم عام ●

الدكتوراه في فيزياء البلازما النظرية عام ●
1985

ستاذ مساعد عام ●
أ
1990ا

ستاذ دكتور عام ●
أ
1995ا

بداية تكوين المدرسة العلمية●

1972عام 
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1995بداية تكوين المدرسة العلمية ●

كثر من ●
أ
 طالب50ا

كثر من 8●
أ
ستاذ مساعد وا

أ
ساتذة وا

أ
 ا
 مدرس (جامعات مصرية وعربية)25

ستاذ مساعد ●
أ
ماجستير + دكتوراه + ا

ستاذ
أ
+ ا

 بحث151اجمالي عدد الأبحاث ●

اجمالي عدد الأبحاث للمدرسة ●
كثر من 

أ
 بحث في 400العلمية ا

 مجلات دولية
2016عامم 
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www.egyplasma.com
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 Part (III)

Speakers
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/د عمرو الزنطأ .
مدير مركز الفيزياء النظرية
الجامعة البريطانية في مصر

فيزياء الفلك

● PhD in 1997 from the University 
of Sussex, UK 

● Fellowships in international 
institutions such as the California 
Institute of Technology (Caltech) 
and the Canadian Institute for 
Theoretical Astrophysics (at the 
University of Toronto). 

● Research interest in dynamics 
and physics of the formation and 
evolution of galaxies and 
physical cosmology.
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/د ضياء خمليلأ .
أستاذ الفوتومنكس مم كلية 

الهندسة مم جامعة عين شمس

● PhD in 1993 from INPG, France 

● Research interest in micro photonics 
systems including optoelectronics and 
optical MEMS technology.

● Leading a group to develop an 
innovative MEMS spectrometer.

● Egyptian state incentive prize in 
engineering sciences in 1998.

● Inventor of about 20 granted 
international patents. 3 book chapters 
and 1 ebook, 320 paper.
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/د عزة أحمد تعلب
هيئة الطاقة الذرية ممم مركز 

البحوث النووية ممم قسم 
البلزاما والندماج النووي

● PhD in 2003 from Ain Shams 
University.

● Research interest in experimental 
plasma physics and its applications 
especially in material industrial 
applications, design and built small 
plasma devices and study plasma 
parameters by using different 
diagnostic tools.

● Pasma activities at ICTP from 2005 
to 20011 & Member of team work of 
Bora laboratory at ICTP from 2013 
until now.
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● PhD in 2019 in theoretical plasma 
physics from Queen's University 
United Kingdom

● Research visits in UAE and Brazil 

● Research interest in plasma physics 
modeling.

/د إبراهيم القماش
قسم الفيزياء فيزياء البلزاما مم 

جمامعة المنصورة
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● PhD in 2020 in theoretical plasma 
physics from Benha University

● Numerical Simulation; Quantum 
Plasma; Wave Propagation; Beam-
Plasma Interaction; Space Physics.

● 2022: Prof. Tomader prize in plasma 
physics

/د محمود سعد عفيفي
فيزياء البلزاما

قسم الفيزياء م جمامعة بنها
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● PhD in 2021 in theoretical plasma 
physics from Port Said University

● Numerical Simulation; Plasma 
expansion; Wave Propagation; 
Solitons; Solar wind interactions; 
Space Physics; ionosphere.

/د سامي سالم
فيزياء البلزاما

الكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
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● MSc in 2018 Nuclear Fusion jointly 
from Stuttgart University, Germany 
and Carlos III University, Spain

● Currently, he is doing his PhD at the 
Federal Institute of Technology 
(ETH-Zurich), Switzerland in 
Plasma-Rock interactions

/د محمد عزت
فيزياء البلزاما
المنصورةقسم الفيزياء م جامعة 
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● PhD in 2002 from Mansoura 
University.

● Fellowships and visits in 
Germany, Austria, Italy, Algeria, 
and KSA.
 

● Visiting professor at Ruhr 
Univeristy Bochum & BUE

● Research interest: waves and 
instability in classical, dusty, and 
quantum plasmas….etc. 

د وليد مسلم /أ .

قسم الفيزياء م جامعة بورسعيد
مركز الفيزياء النظرية 

الجامعة البريطانية في مصر
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 Part (IV)

برنامج المدرسة
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البرنامج
الوقت المتاح

 محاضرات10 

أنشطة مسائية

مؤتمر يوم واحد

ملحظات )الترفيه  )
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بورسعيد



بورسعيد



بورسعيد



بورسعيد



الترفيه
المتحف الحربيحح 

حح ديليسبس

حح طرح البحر

حح المعدية

حح شارع التجاري والثلاثيني

اد حح بورفوأ

حح علوش (البازار حح سوق السمك) 

حح حديقة فريال حح ميدان المسلة



الترفيه



الترفيه



مبنى هيئة قناة السويس
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 Part (V)

مسابقات
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مسابقات
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مسابقات
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مسابقات

 كيلوغرامًا 440 ●
 أمتار كاملة إذا وقف على قدميه10●
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مسابقات
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مسابقات
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Finally….thanks to all volunteers

Samy Salem – Alaa Fayad – 

Nora Elshafeay – Mohamed Gamal – 

Ibraheem Elsheikh – Faisal Sayed –

 Eslam Sultan
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