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Personal information 

Name الزينى محمد احمد نصر 
 

Address 
 

Telephone  
 

Mobile: 01222647522 
 

E-mail elzenynass@yahoo.com 
 

Nationality Egyptian 
 

Date of birth 26/11/1945 
 

Fax(es)  
 

لقومىالرقم ا  24511261401113 

  الدرجة االكاديمية

  االسم العلمى للنشر

  

 
 

Education 
 التخصص السنة جامعةالحصولعليها 

Ph.D فيزياء البصريات 1989 بنات عين شمس 

M.Sc Cairo university 1977 فيزياء تجريبيه 

B.Sc Cairo university 1969 كيمياء و فيزياء 

 

 
 

 (Current / Previous positions)التسلساللوظيفي 
Title التخصص السنة 

تكليف  لكليه العلوم جامعه اسيوط 

مع انتداب كلى كمعيد بالمعهد العالى 

الصناعى بشبين الكوم  بوزاره 

 التعليم العالى

17/9/1969   

demonstrator 19/7/1973 Physics      (بالمعهد العالى للتكنولوجيا بحلوان 

demonstrator 1/1/1976 Physics    (helwan university, faculty of engenering) 

demonstrator 14/1/1978 Physics  (helwan university, faculty of engenering, physics department) 
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Lecturer assistance 15/2/1978 Physics  (helwan university, faculty of engenering, physics department 

Lecturer assistance 8/11/1983 Physics  (helwan university, faculty of scince, physics department 

lecturer 15/3/1989 Physics  (helwan university, faculty of scince, physics department 

   

 
 االنشطة العلمية و البحثية

  البند خالل السنة م

  المشاركة فى الخطة البحثية للقسم 1

  المشاركة فى إنشاء / تطوير المعامل البحثية 2

 2  راةالدكتو                         2 الماجستير  عدد رسائل الماجستير / الدكتوراه التى تقوم باالشراف عليها 3

 ةالماجستير                          الدكتورا ستير / الدكتوراه التى تقوم بتحكيمهاعدد رسائل الماج 4

  اهتوراالشتراك فى لجان امتحان القبول للدبلوم / للماجستير/ الدك 5

  مالمشاركة بالمحاضرات العامة و ندوات الرسائل العلمية بالقس 6

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Publications االبحاث                                                
 سنة النشر اسم المجلة البلد  م
1 Optothermal properties of fibers IV. Optical properties of Nylon 66 fibers as 

a function of quenching process. 
   

2 Heating a slab of finite thickness with a pulsed laser in view of the theory of 
linear systems. 

   

3 Heating effects induced by a pulsed laser in a semi-infinite target in view of 
the theory of linear systems. 

   

4 Optothermal properties of fibers  optical anisotropy in nylon 66, Fibers as a 
function of of annealing process. 

   

5 Heating of a semi-infinite slab induced by two different heating mechanisms, 
one absorbed on the surface and other induced phtoactivation of internal 
sources, one dimensional problem. 

   

6     

Teaching/Research Hours  ( األبحاث ساعاتعمل – ساعاتعماللتدريس – المواد   ) 
 Courses (المواد) عدد  الساعات

 األبحاث

مجموع  الساعات المكتبية الساعات

 الساعات

1st Term       

2nd Term Atomic and Molecular 

Spectra 

( كيمياء و فيزياء, 2  

فيزياء و رياضه 2   

 جيولوجيا

فيزياء حيويه( 2   

 

Optics 

فيزيائى اولى  

 

2 
1.5 

2 

1.5 
 

 

 
 

2 
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Social Actives(خدمةالمجتمع)  : 
 

 

 
 

إشراف–إجتماعات  - ندوات – مؤتمرات  
 سنة المكان )البلد( اسم المؤتمر او الندوة 

    ندوات

    مؤتمرات

إشراف 

 رسائل

   

 انشطة اخرى

)المناقشات 

 المفتوحة(

   

المشاركة فى 

االنشطة 

دة الريا

 الطالبية 

   

االنشطة 

المحلية و 

القومية و 

 العالمية

   

 

 االعمال المتعلقة بتعزيز / تحسين العملية التعليمية :

 
 أسم اللوائح المشاركة فى تطوير و تحديث اللوائح الدراسية 1

 رامجعدد البرامج                     أسماء الب المشاركة فى متابعة تنفيذ خطط تحسين البرامج 2

 نوع المشاركة المشاركة فى تطوير المعامل 3

 عدد الطالب                     المقررات المستفيد المشاركة فىالتدريب الصيفى 4

 عدد مشروعات التخرج                      عدد الطالب المشاركة فى االشراف على مشروع التخرج 5

 دد الطالبع االرشاد االكاديمي لمجموعة من الطالب 6

  المشاركة فى أعمال الكنترول / االمتحانات 7

 نوع المشاركة المشاركة فى وحدة ضمان الجودة 8

  المراجعة الخارجية بمؤسسات تعليمية أخرى 9

  إن وجد –أخرى  10

 

 


