
  عنالحلقة الدراسیة : الموضوع 
  التطبیقات الھندسیة للیزر

  فى مجال الھندسة المیكانیكیة
 ٣/١٠/٢٠١٣إلى  ٢٩/٩المدة من 

  
  /   لسيدا

  
  ،،، طيبة وبعد تحية    
، يسرنا أن ننهى إلى  ٢٠١٣الحلقات الدراسية للجمعية لعام  لبرنامج تنفيذاً  

الواردة في هذا البرنامج ، ونبين فيما يلي  ١٠الحلقة الدراسية رقم  عقدسيادتكم أنه تقرر 
  : المطلوبةلبيانات بعض ا

  
  التطبيقات الهندسية لليزر فى مجال الهندسة الميكانيكية: موضوع الحلقة

  
 ٣/١٠/٢٠١٣إلـى   ٢٩/٩تعقد الحلقة فى الفترة مـن   :تاريخ ومكان االنعقاد 

من  مسائيةفترة  في ١/١٠/٢٠١٣، الثالثاء  ٣٠/٩، االثنين  ٢٩/٩األحد  أيام: كاآلتى 
إلـى  صباحاً  ٩.٠٠فترة صباحية من  ٢/١٠/٢٠١٣ألربعاء ويوم ا،  ٩.٠٠إلى  ٦.٠٠
 الخمـيس  يومو،  ميدانية إلى مركز بحوث وتطوير الفلزات بالتبين عصرا زيارة ٢.٠٠

ش  ٢٨(بمقـر الجمعيـة   ظهرا ، وذلك  ١إلى  ١٠.٠٠فترة صباحية من  ٣/١٠/٢٠١٣
  ).القاهرة/سرمسي

  
  :الھدف من إقامة الحلقة 

تبدأ الحلقة بمقدمة عن  -فى استخدامات الليزر يعة بمعدالت سرحدث تقدم  لقد
الليزر وأهمية تطبيقاته وكيفية تكوين مواصفاته ، وتفاصيل أنواع الليزر المستخدمة فى 

واستخدام  ، والقطع والثقب لدرجات عالية من الدقة قطع المعادن والمواد ذات الصالدة 
وأعمال و شبكات الصرف الصحى ،  فى أعمال التسوية ومد خطوط أنابيب البترولالليزر 

السكك الحديدية فإنها سوف تعتمد على بشارات اإلوفى مجال تحديث . واالنفاقالكبارى 
الليزر فى  ، كذا استخداماأللياف الضوئية لما لها من كفاءة عالية وسهولة فى مراقبتها 

حاليل كذا وما يوفره هذا من جهد فى أعمال الت الكشف عن العناصر األساسية للمواد
ف تطبيقات الليزر فى تطوير ض المجاالت العسكرية والشرطية بخالفى بعتطبيقات الليزر 

محركات الديزل والبنزين ومحركات التوربينات الغازية ووالعات الغاليات من خالل 
  .دور الليزر فى النانو تكنولوجىوتشمل الحلقة أيضا القياسات الخاصة ، 
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  :ور ھذه الحلقة المھندسون المعنیون بحض
 الصناعات الهندسية في مجال ونالعامل ونيهم المهندس الحلقةهذه  موضوع

والتعدين والبترول والنقل والمواصالت والسكك الحديدية ومحطات القوى والقوات 
شركات قطاع األعمال  وجميعالمسلحة ومجال مكافحة المخدرات والصناعات الحربية 

  .والخاص والمشترك
  :اك في الحلقة نظام االشتر

ويعزز ذلك  ٢٥٧٤٠٥٦٩أو  ٢٥٧٧٠٠٢١بفاكس رقم  للجمعيةتبلغ أسماء المشاركين * 
  .ورود الطلبات بتاريخكتابة بموجب خطاب واألولوية 

  : االشتراكرسوم * 
 .لمهندس الواحدقيمة اشتراك اجنيها  ٦٢٥ §
 .لألعضاء المعنويين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
 .لألعضاء الشخصيين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
 .لطلبة كليات الهندسة% ٥٠يمنح خصم قدره  §
جمعيـة وجب شيك يحرر باسم مقدما وقبل بدء الحلقة ، وذلك بم االشتراكتسدد قيمة * 

ب .ص( بالقاهرةشارع رمسيس  ٢٨يـن الميكانيكييـن أو يرسل على العنوان المهندس
يسلـم للجمعيـة باليد بواسطة مندوبكم ، علمـا  أو،  ) مركز حركة بريد رمسيس ١٤٩

  .٢٠٠٢لعام  ٨٤الضرائب طبقا للقانون  كافةبـأن الجمعية معفاة من 
لحلقة قبل موعد عقدها حتـى  التكرم بالمبادرة في االشتراك با -رغبتكم لدى -نرجو * 

  .بها ويمكن الجمعية من حسن اإلعداد لها مكانكميمكن حجز 
  

  .برنامج الحلقة المذكورة بهذاأن نرفق لكم  ويسرنا
  

  شكرنا الهتمامكم بالنشاطات العلمية للجمعية خالص ومع
  تتفضلوا بقبول وافر االحترام،،،، أن نرجو

  العلميةالشئون  أمين                              
  
  
  

  مصطفى عبدالمنعم شعبان.م.د.أ
  ٢٠١٣/     /    في تحريرا
  الحلقة نامجبر : مرفقات
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  رنامج احللقة الدراسيةب

  "التطبيقات اهلندسية لليزر ىف جمال اهلندسة امليكانيكية" 
  ٣/١٠/٢٠١٣إىل  ٢٩/١٠/٢٠١٣املدة من 

  المشرف على الحلقة
  عضو مجلس إدارة الجمعية -أحمد مصطفى أبوالنجا / المهندس السيد

  اليوم
 والتاريخ

 المحاضرة الثانية المحاضرة األولى

  األحد
٢٩/٩/٢٠١٣  

  مساءا ٩.٠٠مساءا إلى  ٧.٣٥من   مساءا ٧.٢٥مساءا إلى  ٦.٠٠ن م
  وتعريف بالجمعية وأهدافهاافتتاح 

  موضوع الحلقة والهدف منهو
 أحمد مصطفى أبوالنجا. م

  الليزر تطبيقات
  محيى سعد منصور. د.أ

 جامعة القاهرة – كلية الهندسة

  االثنين
٣٠/٩/٢٠١٣ 

ائل استخدام الليزر فى قياسات سرعة السو
  والغازات 

  الشناوى عبدالحميد الشناوى. د.أ
 جامعة طنطا –كلية الهندسة 

  األلياف الضوئية واستخداماتها
  

  صالح عرفه. د.أ
 الجامعة األمريكية بالقاهرة

  الثالثاء
١/١٠/٢٠١٣  

  الكشف عن العناصر األساسية للمواد
  هشام امام.د

 المعهد القومى لليزر

  ىدور الليزر فى النانو تكنولوج
  منى بكر. د

 المعهد القومى لليزر

  األربعاء
٢/١٠/٢٠١٣ 

  ن التاسعة صباحا إلى الثانية عصراًفترة صباحية م
 ميدانية إلى مركز بحوث وتطوير الفلزات بالتبين زيارة

  الخميس
٣/١٠/٢٠١٣  

  ظهراً ١.٠٠صباحاً إلى  ١١.٣٠من   صباحاً ١١.٣٠إلى  صباحاً ١٠.٠٠من 
  ات الليزرنقاش وحوار فى استخدام

  ثروت وزير أبوعرب. د.أ
جامعة  –كلية الهندسة  –مدير معمل القياسات 

 القاهرة

  تقييم الحلقة وتوزيع الشهادات
  وختام الحلقة

 أحمد مصطفى أبوالنجا. م
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