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 المؤهالت العلمية:

من كلية التربية جامعة عين  1987ور مايو عام وكيمياء( د فيزياءالبكالوريوس فى العلوم والتربية )-1
 شمس بتقدير جيد جدا )األول(.

 .بتقدير جيد جدا بتقدير جيد جدا من كلية التربية جامعة عين شمس 1988)فيزياء( عام الدبلوم العام -2
 التربية جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا. من كلية  1989)فيزياء( عام الدبلوم الخاصة-3
وعنوان الرسالة  19/5/1993الماجستير )فيزياء( بتقدير ممتاز من كلية التربية جامعة عين شمس فى -4

 سيلينيد اإلنديوم" دراسة الخواص الكهربية والضوئية لشرائح رقيقة من 
"Study of electrical and optical properties of In2Se3 thin films" 

من كلية التربية جامعة عين شمممممممممس وعنوانها " دراسممممممممة  19/11/1996( فى جوامد دكتوراه )فيزياءال-5
 الخواص اإلنتقالية والضوئية ألطوار المركب تيلوريد اإلنديوم".

"Study of transport and optical properties of In2Te3 phases" 

 

 التدرج الوظيفى :

 م 30/12/1987لية التربية جامعة عين شمس من معيد بقسم الفيزياء بك-
 م 1993 /30/6مدرس مساعد بقسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس من -



 .م 23/12/1996مدرس بقسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس من - 
 29/6/2009م حتى  27/1/2003أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس من -
 1/10/2003من  المملكة العربية السعودية  أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة الملك خالد-

 م.16/6/2006م لمده ثالثه سنوات دراسية حتي 
 حتي األن 30/6/2009من أستاذ بقسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس -
 18/9/2010من المملكة العربية السعودية  جامعة الملك خالد أستاذ مشارك بكلية البنات العلمية للبنات -

 29/6/2011حتي 
 م15/6/2017حتي  1/10/2012من المملكة العربية السعودية أستاذ بكلية العلوم جامعة تبوك -

 التى حضرها: والمؤتمرات الدورات التدريبية

 .1989مس عام دورة البرمجة بلغة البيسك من مركز الحاسب العلمى بجامعة عين ش-1
 .1994دورة اعداد المدرس الجامعى من جامعة عين شمس عام  -2
 .1995دورة النوافذ والنشر المكتبى من مركز الحاسب العلمى بجامعة عين شمس عام  -3
 .1996دورة الخصائص الضوئية للجوامد من الجامعة األمريكية بالقاهرة عام  -4
العلمى من مركز تطوير اللغة اإلنجليزية بجامعة عين شممممممممممس  دورة اللغة اإلنجليزية ألغراض البحث -5

 .1996عام 
لبلورات وتطبيقاتها عام ا والتى نظمتها الجمعية المصرية لعلومالمدرسة الدولية الخامسة لعلم البلورات  -6

1997  
عين  البرنامج المتكامل فى تكنولوجيا الحاسممممممبات ونظم المعلومات من مركز الحاسممممممب العلمى بجامعة -7

 .1997شمس عام 
 .1998دورة اإلنترنت بمركز المعلومات بجامعة عين شمس  -8
المدرسمممة الدولية السمممادسمممة لعلوم البلورات والتى نظمتها الجمعية المصمممرية لعلوم البلورات وتطبيقاتها  -9

 .2000فى عام 
ورى لها بجامعة عين ود األشممممعة السممممينية فى التعرف على المواد والتركيب البليدورة عن اسممممتخدام ح-10

 .2000شمس فى عام 
المدرسمممة الدولية السمممابعة لعلوم البلورات والتى نظمتها الجمعية المصمممرية لعلوم البلورات وتطبيقاتها  -11

 .2002فى عام 
 .2002المؤتمر الثانى عشر لعلوم الجوامد وتطبيقاتها بشرم الشيخ فى سبتمبر  -12



بكلية العلوم جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السممممممممعودية في يناير  المؤتمر األول للعلوم الفيزيائي -13
2004 

والتي نظمها مركز تنمية قدرات أعضممممممممماء هيسة التدريس  2007دورة " ادارة البحث العلمي" في مايو  -14
 والقيادات بجامعة عين شمس.

 .2007يسمبر د 27في  Nanostructure sciences in solidsسيمنار اليوم الواحد عن  -15
تدريس" في يونيو  -16 تدريس  2007دورة " تقييم ال سة ال قدرات أعضمممممممممماء هي والتي نظمها مركز تنمية 

 والقيادات بجامعة عين شمس.
والتي نظمها مركز تنمية قدرات أعضممممممممماء هيسة التدريس  2008دورة " النشمممممممممر العلمي" في يونيو  -17

 والقيادات بجامعة عين شمس.
والتي نظمها مركز تنمية قدرات أعضممممممممماء هيسة  2008لسممممممممماعات المعتمدة" في يوليو دورة " نظام ا -18

 التدريس والقيادات بجامعة عين شمس.
والتي نظمها مركز تنمية قدرات أعضمممممممممماء هيسة التدريس  2009 يناير" في نظم اإلمتحاناتدورة "  -19

 والقيادات بجامعة عين شمس.
سة  2009 ابريمل " فياداب وأخالقيمات المهنمةدورة "  -20 والتي نظمهما مركز تنميمة قمدرات أعضمممممممممماء هي

 التدريس والقيادات بجامعة عين شمس.
بتنظيم من الهيسة الوطنية للتقويم ،  2013دورة توصيف البرامج واعداد  التقارير السنوية في مارس  -21

 واالعتماد بالمملكة العربية السعودية.
نظمها قسم الفيزياء بكلية العلوم ، جامعة والذي " ، قدمة لمتورشة عمل بعنوان "أشباه الموصالت ا -22

 م. 2015تبوك ، المملكة العربية السعودية ، مارس 
ورشة عمل بعنوان "صياغة الخطة اإلستراتيجية الثانية لجامعة تبوك" ، عمادة التطوير والجودة ،  -23

 .30/8/2016جامعة تبوك ، المملكة العربية السعودية 
 عمل بعنوان :ورشة  -24

" Naizak's complete analytical solutions in scientific analysis and research"  
  29/1/2016كلية العلوم ، جامعة تبوك ، المملكة العربية السعودية ، 

ورشة عمل بعنوان "المواد النانومترية للتطبيقات البيسية والحيوية " في كلية التربية جامعة عين شمس  -25
 م30/12/2018

 

 

 



 
 

 المقررات الدراسية التى قام بتدريسها:
 أوال بكلية التربية جامعة عين شمس

 باللغة العربية واللغة اإلنجليزية.تدريس خواص المادة لطالب الفرقة األولى شعبة فيزياء وكيمياء) -1

 تدريس تطور علم الفيزياء لطالب الفرقة الرابعة شعبة علوم أساسي.-2
 (باللغة العربية واللغة اإلنجليزيةات اإللكترونيات  لطالب الفرقة الثانية  شعبة فيزياء  )تدريس أساسي-3
 تدريس إلكترونيات متقدمة لطالب الفرقة الثالثة  شعبة فيزياء.-4
 تدريس علوم متكاملة لطالب الدراسات العليا )الدبلوم المهنية( .-5
 ة  شعبة بيولوجي.تدريس البصريات الهندسية لطالب الفرقة الثاني-6
 فيزياء( عامتدريس الكترونيات متقدمة لطالب الدراسات العليا )دبلوم  -7
 تدريس أشباه موصالت لطالب الفرقة الرابعة شعبة فيزياء باللغة اإلنجليزية. -8
 تدريس تيار متردد لطالب الفرقة الثانية شعبة رياضيات باللغة اإلنجليزية.  -9

 يسية لطالب الفرقة األولي شعبة فيزياء باللغة اإلنجليزية.تدريس كهربية ومغناط -10
 تدريس الفيزياء للمستوي الرابع من برنامج تأهيل الممعلمين  للمستوى الجامعي.-11
 تدريس علوم متكاملة للمستوي الرابع من برنامج تأهيل المعلمين  للمستوى الجامعي.-12
 .ولي شعبة فيزياء باللغة العربيةتدريس كهربية ومغناطيسية لطالب الفرقة األ  -13
 تدريس منهج خاص لطالب الدراسات العليا ) دبلوم خاص فيزياء( -14
 االشتراك في اإلشراف على وتطوير معمل الفرقة الرابعة بالقسم ) معمل اإللكترونيات(.-15
 نويةاإلشراف علي طالب كلية التربية في التربية العملية في المدارس اإلعدادية والثا -16

 ثانيا بكلية التربية جامعة الزقازيق ببنها 
تدريس الفيزياء العملية لطالب الفرقة الثالثة والرابعة شعبة الطبيعة والكيمياء مع انشاء وتصميم التجارب. 

 (1993-1989)كمنتدب يوم واحد أسبوعيا خالل الفترة من 
 ثالثا بكلية التربية النوعية بأشمون )المنوفية(

 وت الفيزيائى لطالب الفرقة األولى شعبة التربية الموسيقة.تدريس الص-1
 تدريس صيانة أجهزة تعليمية لطالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم.-2

 (2003-1990)كمنتدب يوم واحد أسبوعيا خالل الفترة من 
 رابعا بكلية التربية النوعية بطنطا 



 لعليا شعبة تكنولوجيا التعليم.تدريس صيانة أجهزة ومعدات لطالب الدراسات ا
 (2003-2001)كمنتدب يوم واحد أسبوعيا خالل الفترة من 

 خامسا بكلية العلوم جامعة الملك خالد بأبها المملكة العربية السعودية.
 فيز( لطالب كلية العلوم 324الكترونيات ) -1
 فيز( لطالب كلية التربية222الكترونيات ) -2

 ز( لطالب كلية علوم المختبراتفي 103) 1فيزياء العلوم الطبية -3

 فيز( لطالب كلية علوم المختبرات 105) 2فيزياء العلوم الطبية -4

 فيز( لطالب كلية الطب102الفيزياء العامة علوم صحية ) -5

 لطالب كلية العلومفيز(  472) 2فيزياء الجوامد  -6

 لطالب كلية العلوممقدمة في علم الفيزياء  -7

 لية التربيةوك لطالب كلية العلومموضوعات خاصة  -8

 تطوير مختبر اإللكترونيات بإضافة تجارب جديده بالمختبر وتحديث بعض التجارب. -9

 (2006-2003)كمعار لمدة ثالثة سنوات من 
 بكلية العلوم جامعة الفيوم سادسا

كيمياء وشممعبه -تدريس الكترونيات والكترونيات متقدمة لطالب الفرقة الثالثة لشممعبة فيزياء وشممعبة فيزياء 
 رياضيات -اءفيزي

 تدريس أشباه موصالت لطالب الفرقة الرابعة شعبة الفيزياء
 (2008-2007العام الجامعي منتدب يوم واحد أسبوعيا خالل ) 

 بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان سابعا
 لطالب اعدادي هندسة بالمعهد 2وفيزياء  1تدريس مقررات فيزياء 

 ( 2010وحتي  2007 منذنتدب يوم واحد أسبوعيا )م
 ثامنا بكلية التربية العلمية للبنات جامعة الملك خالد بأبها

 فيز للمستوي السابع 498مواضيع خاصة )فيزياء بيسية(  -1

 فيز للمستوي الثاني 211 ،  1ميكانيكا  -2

 فيز للمستوي األول 101مقدمة في علم الفيزياء  -3

 (2012-2011للعام الجامعي  سنة واحدة)كمعار لمدة 
 بكلية العلوم جامعة تبوك المملكة العربية السعوديةسعا تا



 فيزياء الجوامد للمستوي السابع -1

 أشباه الموصالت للمستوي الثامن -2

 الليزر للمستوي الثامن -3

 مشروع تخرج للمستوي السابع -4

 للمستوي الثامن 2كهرومغناطيسية  -5

 ( للمستوي الثالث2فيزياء عامة ) -6

 (2017-2012)كمعار لمدة خمسة سنوات من 
 

 المشاركة في الهيئات والجمعيات العلمية.

 عضو الجمعية المصرية لعلوم الجوامد وتطبيقاتها -1
 عضو الجمعية المصرية لعلوم البلورات وتطبيقاتها. -2

 عضو في نقابة المهن العلمية المصرية. -3

الدائمة لترقية األسمممماتذة واألسمممماتذة المسمممماعدون في تخصممممص عضممممو محكم خارجي باللجنة الدائمة  -4
 لفيزياء.ا

 
 .والجوائز التقدير والتكريم

جامعة الملك خالد بأبها بالمملكة )أ.د. علي الحجري( شمممممممممهادة شمممممممممكر وتقدير من عميد كلية العلوم  -1
 .2004في يناير العربية السعودية للمشاركة الفعاله في اللجنة المنظمة للمؤتمر األول للفيزياء 

س يأثناء قيامي بالتدر التميز عة عين شمممممممس علي شممممممهادة تقدير من السمممممميد عميد كلية التربية جام -2
 في ظل نظام الجودة. 2007-2006لطالب الكلية في العام الجامعي 

 .2009جائزة أ.د لطيفة الحوطي ألحسن بحث مفرد في جامعة عين شمس عن عام  -3

 
 المدرسة العلمية.

تكون المجموعة من عدد عضو معمل أشباه الموصالت بقسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عين شمس وت
مدرس باإلضمممافة إلي المعيدين  4أسمممتاذ مسممماعد وعدد  3وعدد  عامل أسمممتاذ 3أسمممتاذ غير متفرع وعدد  2

 والمدرسين المساعدين وطالب البحث المسجلين لدرجات الماجستير والدكتوراه. 
وخاصة ظاهرة وتهتم المجموعة البحثية بدراسة الخصائص الكهربية والضوئية ألشباه الموصالت األمورفية 

 وتطبيقاتها.(Switching Phenomenon) الفتح الفجائي 



 
 
 
 

 وقد قمت باإلشراف علي الرسائل األتية  
 .2000رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة/ هبه الغريب عطية ومنحت الدرجة في -1

 .2001رسالة الماجستير الخاصة بالطالب/ إسالم طه سيد ومنح الدرجة في -2

 2003ومنحت الدرجة في رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة/ هبه الغريب عطية -3

 .2007ومنح الدرجة في رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالب/ منير فتحي عبد الحميد -4

 2008ومنحت الدرجة في عبد الحميد شحاته  رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة/ هدى-5

 .2008ومنح الدرجة في  اسالم طه سيد رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة/  -6

 2009ومنحت الدرجة في   رفعت عطيةايناس رسالة الدكتوراه الخاصة بالطالبة/  -7

 1996بعض من رسائل البحث والمقال لطالب الدراسات العليا بالقسم سنويا منذ عام -8
 وقد قمت بتحكيم عدد من األبحاث في الدوريات العلمية األتية

1- Journal of Alloys and Compounds. 

2- Material Science and Engineering A . 

3- Vacuum . 

4- Materials Chemistry and Physics . 
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