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 وحدة ضمان الجودة

Personal information 

Name Samya felobos ragheb 
 

Address 
Nasr city – 9th. District –piece 11 – block 33 

Telephone Home:  24715322 
 

Mobile: 01288424337  
 

E-mail Yousry_hanna@yahoo.com 
 

Nationality egyptian 
 

Date of birth 20 / 10 / 1955 
 

Fax(es)  
 

 25510200102862 الرقم القومى

  الدرجة االكاديمية

 Samya f. ragheb االسم العلمى للنشر
  

 
 
 
 

Education 
عليها الحصول جامعة   التخصص السنة 

رياضيات بكالوريوس علوم 1977 جامعة عين شمس    

 
شمسجامعة عين   

رياضيات ماجيستير في العلوم 1983     

 دكتوراه الفلسفة في العلوم 1994 جامعة عين شمس 

  رياضيات
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 (Current / Previous positions)  الوظيفي التسلسل    
Title التخصص السنة 

 -كلية العلوم   –معيدة

 جامعة قناة السويس

1977 –1980  رياضيات 

العلوم  كلية – معيدة 

جامعة حلوان –  

1980 – 1983  رياضيات 

كلية  – مدرس مساعد

جامعة  –العلوم 

 حلوان

1983 – 1994  رياضيات 

كلية العلوم  – مدرس 

جامعة حلوان   –  

 رياضيات  1994 -  2015

   

 
 
 
 

 االنشطة العلمية و البحثية
    2103 -2012   البند خالل السنة م

  ثية للقسمالمشاركة فى الخطة البح 1

  المشاركة فى إنشاء / تطوير المعامل البحثية 2

  عدد رسائل الماجستير / الدكتوراه التى تقوم باالشراف عليها 3

  عدد رسائل الماجستير / الدكتوراه التى تقوم بتحكيمها 4

  اهتوراالشتراك فى لجان امتحان القبول للدبلوم / للماجستير/ الدك 5

  ماضرات العامة و ندوات الرسائل العلمية بالقسالمشاركة بالمح 6
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Social Actives( المجتمع خدمة )  : 
 ا

 
 

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

    ندوات

    مؤتمرات

إشراف 

 رسائل

   

 انشطة اخرى

)المناقشات 

   

Publications االبحاث                                                
سنة  اسم المجلة البلد  م

 النشر
1 Fitting Satellite Laser Ranging Data Using 

Spline Techniques 

local Egyptian Computer 
Science Journal, vol. 
22, No. 1, pp. 35 – 
45 

2000 

2 On The Infinite Products Of  Matrices international Journal of Advances 
in Pure Mathematics 
(ISSN Print: 2160  – 
0368) 

2012 

3     

4     

5     

6     

     
     

Teaching/Research Hours  ( حاثاألب عمل اتساع – التدريس عمل ساعات – المواد   ) 
 Courses (المواد) عدد  الساعات

 األبحاث

مجموع  الساعات المكتبية الساعات

 الساعات

 Analytical 

mechanics 

6   2 8 

 mechanics 2   2 4 
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 المفتوحة(

المشاركة فى 

االنشطة 

الريادة 

 الطالبية 

   

االنشطة 

المحلية و 

القومية و 

 العالمية

√   

   

 االعمال المتعلقة بتعزيز / تحسين العملية التعليمية :

 
اللوائح المشاركة فى تطوير و تحديث  1

 الدراسية

  أسم اللوائح

المشاركة فى متابعة تنفيذ خطط تحسين  2

 البرامج

 :  أسماء البرامج         1عدد البرامج            

 نوع المشاركة المشاركة فى تطوير المعامل 3

 عدد الطالب                     المقررات المستفيد المشاركة فىالتدريب الصيفى 4

ة فى االشراف على مشروع المشارك 5

 التخرج

        عدد مشروعات التخرج                      عدد الطالب

                       عدد الطالب االرشاد االكاديمي لمجموعة من الطالب 6

  المشاركة فى أعمال الكنترول / االمتحانات 7

  نوع المشاركة المشاركة فى وحدة ضمان الجودة 8

راجعة الخارجية بمؤسسات تعليمية الم 9

 أخرى

. 
 

  إن وجد –أخرى  10

 

 


