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 : الذوراث التذريبيت:ثالثا

 الذورة ىمسم م
الجهت المنفذة 

 للذورة

مذة 

 الذورة

مالحظا

 ث

 

 إدارة الفريق البحثىدورة  2
هركز ننويت قدراث أعضبء 

 هيئت التدريس والقيبداث
 ثالث أيبم

 

 

 ظين الوؤتوراث العلويتتن 2
هركز ننويت قدراث أعضبء 

 هيئت التدريس والقيبداث
 ثالث ايبم

 

 

تصوين وتفعيل الوقرر  9

 اإللكترونى

هركز ننويت قدراث أعضبء 

 هيئت التدريس والقيبداث
 ثالث أيبم

 

 

نظن االهتحبنبث وتقىين  4

 الطالة

هركز ننويت قدراث أعضبء 

 هيئت التدريس والقيبداث
 يبمثالث ا
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 دورة أتقبى اللغت االنجليزيت

 هركز اللغت & الترجوت 

 بجبهعت سىهبج 
 سبعت 33
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 3منحح وزارج الصناعه

دتلومتين:دتلومح تسويق و دتلومح 

 اعذاد مذرب
 شهر هركز صحبت التدريبى

 

 

 ثالث ايبم هركز صحبت التدريبى دورج التواصل الفعال 7

 

 

 سبعت 36 ت سىهبججبهع (TOTتذرية المذرتين ) 0

 

 

3 Conversational and 
scientific English 

 هركز الوعلىهبث 

 جبهعت سىهبج
 أسبىع

 

 : المشاركت في المؤتمزاث والنذواث العلميت :رابعا

 

  م
عنىاى 

الوؤتور أو 

 النذوة

 
الجهت 

الونظوت 

للوؤتور أو 

 النذوة

 
عنىاى 

 الجهت

 نىع الوشاركت

حضىر  حضىر فقط

وهشاركت 

 ببحث

2 

المؤتمر الدولي 
 في السادس

الرياضيات  
 وعلوم المعلومات

 زويلجامعح 
 مصر

2027 
   

2 
المؤتمر الدولي 

 في بعالسا
 سوهاججامعح 

 مصر

2020 
   



 3 

الرياضيات  
 وعلوم المعلومات

9 

المؤتمر العلمى 

الراتع لشثاب 

 الثاحثين تالجامعح

 سوهاججامعح 
 مصر

2020 
   

 في مجالث محكمتو المقذم للنشز اإلنتاج العلمي المقبىل للنشز : خامسا

Papers for M. Sc. Degree. 

1- H. S. Abdel-Aziz, M. Khalifa Saad and Haytham. A. Ali, Some Properties of 

Special Magnetic Curves, Int. J. Anal. Appl., 16 (2)(2018), 193-208. 

 

2- H. S. Abdel-Aziz, M. Khalifa Saad and Haytham. A. Ali. Inextensible flows of 

curves in the Three-Dimensional Light Cone. Accepted for publication in 

International journal of mathematical analysis and application (2018). 
 

3- H. S. Abdel-Aziz, M. Khalifa Saad and Haytham. A. Ali. Magnetic curves for 

spherical images in Euclidean space.  
 

                     (Scientific conference of young researchers 4) 
 

4- H. S. Abdel-Aziz, M. Khalifa Saad and Haytham. A. Ali. Curve of Constant-

Ratio in Pseudo-Galilean Space. Submitted for publication.  
 

5- H. S. Abdel-Aziz, M. Khalifa Saad and Haytham. A. Ali. Affine Factorable 

Surfaces in Pseudo-Galilean Space. Submitted for publication. 
 

6- H. S. Abdel-Aziz, M. Khalifa Saad and Haytham. A. Ali. Constructions of 

Factorable Surfaces in Pseudo-Galilean Space with Density. Submitted for 

publication. 

 


