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 رئيس مجلس القسم                                                                                                                                 االتصال بعضو هيئة التدريس مسئولية الطالب   

 ا. د. بدوي ابراهيم

 

 المستوي االول 
 من وسائل االتصال بعضو هيئة التدريس  اسم منسق المقرر المقرر  مسلسل 

   اسم كود

 01005044282abdelnaaser@sci.cu.edu.eg عبد الناصر ابو الفتوح.د  2فيزياء عامة  102ف 1
 

 0122966948 غني  د. عبد ال 1فيزياء عامة  101ف 2

3 Btphy111 Physics General I 01001522929 ا.د. مجدي عمر 

4 Btphy122 Physics General II  

 د. عبد الناصر ابو الفتوح

abdelnaaser@sci.cu.edu.eg         01005044282 

 

 

 الثاني المستوي 
 من وسائل االتصال بعضو هيئة التدريس  سم منسق المقررا المقرر  مسلسل 

   اسم كود

ميكانيكا كالسيكية  222ف 1

(2)  

 

 01114751764 د. احمد سيد هاشم

 01008435063 ابراهيم عبد المجيد  .د موجات  224ف 2

كهرومغناطيسية   232ف 5

(2)  

 

 01030899891 رانيا رمضان . د

 ا.د. طارق عبد العظيم     النسبية ميكانيكا  234ف 6

 
01277692883 

 01025010552  ا.د. عادل شهاب   بصريات فيزيائية  235ف 7

د. احمد ايمان محمد  .د علوم الكمبيوتر  245ف 10

 كامل 
 akamel@sci.cu.edu.eg

01147712971 
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 الثالث المستوي 

 
سق  اسم من المقرر  المتسلسل

 المقرر

 عنوان االبحاث المطلوبة 

   اسم كود
 01110121361 . سيد صالح د.ا 1فيزياء احصائية  351ف 1  

2 

 فيزياء الليزر وتطبيقاتها  366ف

  محمد فكريد.

 

01001184272 
 

 
3 

 371ف
  (1)  فيزياء الجوامد

 

 01222714317 لبني صالح  .د

4 
 381ف

  (1)   فيزياء نووية

 

 01005087344 والء سيف  .د.ا

 المستوي الرابع 

اسم منسق   المقرر 

 المقرر

 والبريد االلكتروني  تليفون 

    اسم كود

  01064222278 د. هشام القللي نظرية الزمر  444ف

  01064222278 د. هشام القللي نظرية المجال 445ف

 472ف

فيزياء 

 الجوامد

 (2)  

 

ا.د. محمد 

 -ابوعابدين 

 

0155524948 
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     461ف
فيزياء الحالة   473ف

 المكثفة 

عبد الحميد د. 

 جالل
01099867525  

مبادئ وتكنولوجيا   475ف

  األغشية الرقيقة

ا.د.منير سعد   

 الدين
01555584145     

01018291112 
 

 482ف

   فيزياء نووية

 (2)  

 

 د. احمد عادل
 01281349542  

 فيزياء البالزما   494ف
حسين عبد  ا.د 

 المنعم
01001228562  

  مبادئ هوائيات 497ف
محمد ابو  د.

 المحاسن 

01096544484  

 

الكترونيات   490ف

 رقمية 

   01110723336 ا.د. صبحي سيد

01145627592 

 

 


