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1994انشيء المعھد القومي لعلوم اللیزر عام 
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الروبي النبضي) ومن ثم كانت الفكرة إنشاء معھدا قومیا لعلوم اللیزر یضم الحدیث من اإلمكانات 
المعملیة مع العمل باستمرار علي تطویرھا وبن

––
0000اإللكترونیة 

القومي لعلوم اللیزر جامعة القاھرة أوال
0ویمد خدمتھ للمجتمعات العلمیة العربیة واألفریقیة مما یتفق مع كونھ معھدا قومیا 

0أن یكون لنا فرصة السبق في بعض مجاالت تطبیقات اللیزرالشمال المتطورة وبھدف
ومن ھذا المنطلق اھتمت جامعة القاھرة منذ إنشاء المعھد بإعداد الكوادر العلمیة والفنیة علي كافة 

0الیونسكو والیونیدو

ائز 
0وا1999–

0الخ 000االختراع 



عنوان المعھد القومى لعلوم اللیزر, جامعة القاھرة

عنوان مقر االدارة والعنوان البریدي

12612رقم البریدي -معھد اللیزر–جامعة القاھرة 



الغایات النھائیة واألھداف اإلستراتیجیة 
) بما یتناسب مع رسالة المعھد ورؤیتھ 2015-2010تم تحدید غایات المعھد وأھدافھ االستراتیجیة في المرحلة ( 

وبحیث یتم تعظیم نقاط القوة وتالفي نقاط الضعف واالستفادة من الفرص المتاحة ومواجھة التحدیات واخذا في 
وضع التنافسي للمعھد والعمل علي زیادة الموارد الذاتیة وتأثیر المعھد في المجتمع.االعتبار دعم ال

: السعي الي التطویر و التمیز في بحوث علوم اللیزر و تطبیقاتھ:الغایة األولي

وضع خطة بحثیة تدعم البحوث البینیة بین األقسام 1/1
رفع كفاءة المعامل و األجھزة1/2
یا اللیزر في المجاالت المختلفةتوطین تكنولوج1/3
تحسین الوضع التنافسي للمعھد1/4

الغایة الثانیة : تقدیم مستوي عالي من التعلیم بعد الجامعي في علوم اللیزر وتطبیقاتھ:

الطالب :

جذب الطالب المتفوقین و الوافدین2/1
رفع كفاءة اإلرشاد األكادیمي2/2

البرامج التعلیمیة :

ویر البرامج الحالیةتط2/3
برامج جدیدةإنشاء2/4

وسائل التعلیم :

تطویر المكتبة2/5
إنشاء معامل طالبیة2/6
تطویر وسائل التعلیم الحدیثة2/7

:رفع القدرة البشریة و المادیة :الغایة الثالثة

:ھیئة التدریس

اإلرتقاء بمستوي أداء أعضاء ھیئة التدریس3/1
تطویر الھیكل العلمي للمعھد3/2
التدریب و التقویم المستمر3/3

:الجھاز اإلداري

تزوید المعامل بالفنیین3/4
رفع كفاءة اإلداریین3/5
إعادة ھیكلة إدارات المعھد3/6
للجھاز اإلداريISOالحصول علي شھادة الجودة 3/7



:رفع القدرة المادیة للمعھد (البنیة التحتیة)
التطویر الشامل لنظم المعلومات بالمعھد3/8
إصالح وصیانة البنیة التحتیة3/9

:الغایة الرابعة : تفعیل الدور القومي للمعھد في خدمة المجتمع
وضع خطة شاملة لخدمة المجتمع4/1
تطویر أداء المركز الطبي و التكنولوجي4/2
اعد اآلمان عند إستخدامھازیادة الوعي المجتمعي بأشعة اللیزر وقو4/3
تفعیل دور القوافل الطبیة العالجیة4/4

الجودة وضمان إستمرایتھا ::اإللتزام بمعاییرالغایة الخامسة
وضع خطة للمراجعة الداخلیة و التقویم الذاتي المستمر5/1
التأھل لإلعتماد والحصول علیھ5/2
و تفعیل دورھاالتطویر المستمر ألداء وحدة الجودة5/3
في أنشطة الجودة علي مستوي الجامعةالمشاركة5/4
التقویم المستمر ألداء الوحدة وتطویره5/5
المشاركة الفعالة مع األقسام ووكالء المعھد 5/6



نبذة المعھد القومى لعلوم اللیزر, جامعة القاھرة

1994انشيء المعھد القومي لعلوم اللیزر عام 

0
1960

الروبي النبضي) ومن ثم كانت الفكرة إنشاء معھدا قومیا لعلوم اللیزر یضم الحدیث من اإلمكانات 
المعملیة مع العمل باستمرار علي تطو

––
0000اإللكترونیة 

ھرة أوال ثالقومي لعلوم اللیزر جامعة القا
0ویمد خدمتھ للمجتمعات العلمیة العربیة واألفریقیة مما یتفق مع كونھ معھدا قومیا 

0لنا فرصة السبق في بعض مجاالت تطبیقات اللیزرالشمال المتطورة وبھدف أن یكون 
ومن ھذا المنطلق اھتمت جامعة القاھرة منذ إنشاء المعھد بإعداد الكوادر العلمیة والفنیة علي كافة 

0الیونسكو والیونیدو
ولعل الج

0وا1999–علي ج

0الخ 000االختراع 



- اوال عمید المعھد:

د/ أحمد مختار حسین الخربوطلي0ا

:القطاعات التابعة للسید االستاذ الدكتور عمید المعھد

وحدة ضمان الجودة-

االقسام العلمیة-

مكتب العمید-

إدارة التحقیقات-

االمن-

المعمل الرئیسي-

الشئون الھندسیة-

نظم المعلومات-

العالقات العامة-

ثانیا وكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا والبحوث:

د/ السید عبدالمجید الشربیني0ا

:القطاعات التابعة للسید االستاذ الدكتور وكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا والبحوث

مكتب الوكیل-

قسم الدراسات العلیا والبحوث-

قسم العالقات الثقافیة-

إدارة المكتبة-



خدمة المجتمع وتنمیة البیئة :كیل المعھد لشئون ولثاثا

طارق فھمي عبدالعزیز الوكیلد/ 0ا

خدمة المجتمع وتنمیة البیئة:القطاعات التابعة للسید االستاذ الدكتور وكیل المعھد لشئون 

مكتب الوكیل-

المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص-



رسالة المعھد القومى لعلوم اللیزر, جامعة القاھرة
ینفرد المعھد القومي لعلوم اللیزر بضم العدید من التخصصات المختلفة في علوم اللیزر وتطبیقاتھ 

المجتمع وتنمیة البیئة 



رؤیة المعھد القومى لعلوم اللیزر, جامعة القاھرة

یھدف المعھد القومي لعلوم اللیزر إلي تحقیق الریادة إقلیمیا وعالمیا في التعلیم بعد الجامعي 
والبحوث في مجال تطویر علوم اللیزر وتطبیقاتھ المختلفة في خدمة المجتمع 
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