
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسة فيزياء البالزما الثالثة بــ بورسعيد

 2018مارس  14لـ  11

بالزما لفيزياء ال  سوف يتم تنظيم المدرسة الثالثةة بمصر في اطار النشاط العلمي لمركز الفيزياء النظرية بالجامعة البريطاني

تهدف المدرسة الي تقديم مواضيع مختلفة ابتدا  .2018مارس  14 – 11والتي ستنعقد بقرية الفيروز ببورسعيد في الفترة من 

من مفاهيم البالزما  االساسية وصوال الي المواضيع البحثية المهمة  الحديثة وذلك لفتح افق جديدة لطالب البكالوريوس 

 صات الفيزياء والهندسة ذات الصلة.والماجستير والدكتوراه في تخص

 

متعددة التخصصات و التطبيقات التي تمتد من األبحاث االساسية لفهم الكون في فيزياء عتبر علم فيزياء البالزما من العلوم ي

الكونيات مرور بفهم اليه عمل الشمس النتاج الطاقة ومحاولة انتاجها علي االرض بالمفاعالت االندماجية وانتقال موجات 

الي صناعة الحواسب وغيرها من التطبيقات. وهذا الراديو والتلفاز قديما عن طريق انعكاسها في طبقات االيونوسفير وصوال 

 يعكس مدي التداخل بين فيزياء البالزما والعلوم االخري ومدي اهميتها علي المستوي االكاديمي والصناعي. 

 

 طالب البكالوريوس المهتمين بفيزياء البالزما ولديهم الرغبة في التعرف علي هذا المجال. •

 .طالب الماجستير في التخصص او الخريجين من لديهم الرغبة للسير قدما في هذا االتجاه •

التخصص او لديهم رؤية لمعرفة الروابط بين تخصصاتهم  طالب الدكتوراه حديثي العهد بهذا •

 وعلم البالزما.

 النموذج الحركي( –نموذج الموائع نماذج توصيف البالزما ) .1

 الموجات في البالزما  .2

 .االندماج النووي مفاهيمه والمفاعالت والتحديات .3

  .البالزماتفاعالت الليزر مع  .4

 (Python) فيزياء بالزما حوسبية باستخدام لغة برمجة البايثون .5

  (Mathematica)حل المعادالت باستخدام برنامج الماثيماتكا .6

 المستهدفون:

 . وذلك للطالب المختاريين( شاملة االفطار والغداء والعشاء)سيتم توفير إقامة لمدة ثالث ليالي  .1

 . جنية فقط 300المشاركين دفع رسم االشتراك في المدرسة علي  .2

              . االقامة والمحاضرات وحلقات النقاش داخل قرية الفيروز السياحية ببورسعيد .3

ة البالزما، كلمة إليضاح سبب اهتمامك بالمشاركة في مدرس 40كتابة فقرة قصيرة التزيد عن  .4

 . برجاء استيفاء هذه الفقرة بدقة . وكيف سيؤثر ذلك على خطتك المستقبلية

 سةقع المدر و م أو  طخالل هذا الرابمن  2018فبراير  20قبل  إستيفاء كافة البيانات المطلوبة .5

 . 2018فبراير   23سيتم اخطار المشاركين عن طريق البريد االلكتروني يوم .6

نظرا للدعم المالي المحدود، من يرغب في المشاركة علي نفقته الخاصة عليه دفع مصاريف  .7

والتواصل مع ، (جنية 900)ثالث ليالي شاملة االفطار والغداء والعشاء  االشتراك واالقامة لمدة

 . 2018فبراير  28المنظمين بالبريد االلكتروني المتاح خالل الروابط السابقة وذلك قبل 

  .من هنا فيديوهات المحاضرات السابقةطالع علي ك االنيمك .8

 الموضوعات:

 جامعة بورسعيد( –االستاذ الدكتور وليد مسلم مسلم )كلية العلوم  •

ياء النظرية  • ز يطانية بمرص( –االستاذ الدكتور عمر الزنط )مركز الفي   الجامعة الير
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 :مالحظات هامة

 لجنة التنظيم:

الب احضار لب طتي
ن يمكخصي وشتوب 
ة زميل  في اركمش

 حالة عدم التوفر
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