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 كلمة رئيس القسم 

الحمد هلل من وفق و هدى ، و اصطفى من خلقه و اجتبى ، أنارنا بنور العلم و رفع عنا 

 ة و اللل  عى  الهاي  امأمن  و يدد ارمسيلن  يددنا ونيدا مممد و ظلمة الجهل .. و الصل 

 عى  آله و صحبه أجمعن  ..  و بعد ..

كعاي ة قلم الفنزياء و ييدنه في يعده الحثيث للرتقاء بالعملدة التعلمدة، و حسصه عى  

 تقددم أيائه لتقويم ما حاي عن جاي ة الصواب و العمل عى  تملن  الحلن لبلوغ مساتب

-1437اإلحلا  و تدارك النقصا  تم إعداي هذا التقسيس يعسض فده ملنرته خلل عا  ) 

 هـ ( .. 1438

حدث يشتمل التقسيس عى  احصائدات القلم و اللجا  التي يضمها و ما ايتمدث منها و 

 ما يترتب عليها من مها  و يور بناء في تلنر القلم ..

التي قدمها قلم الفنزياء و الخدمات التوعوية و  باإلضافة إل  يلللة االنجازات و البرامج

 التثقدفدة خلل عامه ارمنصس  ..

و للتمديات التي واجهها نصدبها من التقسيس حدث نأمل تداركها و اللعي الجاي  لتجاوزها 

.. 

إ  وفقنا للصواب فذاك فضل من هللا ثم لجهوي  كاير قلم الفنزياء  و للمنظومة 

بجامعة أ  القسى عى  ما ذللت و يلست من يبل تستقي بالعملدة التعلدمدة و اإليارية 

 التعلدمدة خنر ارتقاء ..

 و إ  كا  غنر ذلك فنلتمس ارمعذر ة و الغفسا ..

 ما يا  راية العلم قائمة عى  هذه 
ً
و كلنا رجاء بأ  تتكلل ملنر ة قلم الفنزياء بالنجاح أبدا

 اليلدطة..

 و هللا و لي التوفدق ..

 قلم الفنزياء رئيس       

 صالح بن مسزوق اللقمانيي. 
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 نبذة عن قسم الفيزياء

يعترب قسم الفيزياء بكلية العلوم التطبيقية جبامعة أم القرى من أقدم اقسام الفيزياء اليت 

و يعترب من  هـ .1401أنشئت على مستوى اجلامعات السعودية ، حيث انشئ عام 

طنية ، كما يهتم قسم الفيزياء جبامعة أم القرى األقسام اهلامة و له مكانه عالية و قيمة و

باألحباث الرائدة و الداعمة و يساهم أعضائه مساهمة فعاله يف اجملتمع كأحد املؤسسات 

 الرائدة للتعليم العالي يف اململكة العربية السعودية .  

جامعة أم القرى مينح درجة البكالوريوس بكلية العلوم التطبيقية إن قسم الفيزياء 

. و تشمل الدراسة عدة جماالت مثل: امليكانيكا لتخصصي الفيزياء و الفيزياء الطبية

الكالسيكية والفيزياء احلديثة ، الديناميكا احلرارية ، ميكانيكا الكم ، البصريات ، 

الكهرومغناطيسية والطاقة النووية وخواص املواد الصلبة و غريها ، حيث تقدم هذه 

ت سلسلة كاملة يف خمتلف املعارف عن العلوم الطبيعية اليت املقررات للطلبة والطالبا

درجة البكالوريوس  الطالبو يتطلب منح  تقدم هلم الفائدة يف جمال عملهم بعد التخرج. 

 احلصول على احلد األدنى من الوحدات املعتمدة على النحو التالي:

 

 ختصص الفيزياء : -1

ة دراسية معتمدة بنجاح يف مثانية وحد 132يتطلب التخرج من هذا التخصص اكمال 

عدد الوحدات الدراسية املوجودة يف كل  متوسطمستويات خالل أربع سنوات ، حيث 

 وحدة دراسية . 16.5مستوى 
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 ختصص الفيزياء الطبية : -2

وحدة دراسية معتمدة بنجاح يف مثانية  136يتطلب التخرج من هذا التخصص اكمال 

عدد الوحدات الدراسية املوجودة يف كل  متوسطث مستويات خالل أربع سنوات ، حي

ميتلك قسم هذا و . تشمل تدريب ميداني يف املستشفيات وحدة دراسية 17مستوى 

الفيزياء جمموعات حبثية متميزة حتسب من ضمن مراكز البحث العاملية حيث أنه يضم 

ملنشورة يف العديد من األحباث ا اللذين هلمهيئة التدريس و وعضوات  أعضاءكوكبة من 

 .العديد من اجملالت و الدوريات احمللية و العاملية 

 

 رؤية قسم الفيزياء : 

الريادة يف علوم الفيزياء و الفيزياء الطبية على املستويني احمللي و الدولي و 

 املشاركة الفعالة مع مؤسسات اجملتمع. 

 

 : رسالة قسم الفيزياء

بحث العلمي يف ختصصي الفيزياء و اإلبداع و التميز يف التعليم العالي و ال

الفيزياء الطبية و ختريج طالبات ذوات مهارات عالية علميًا و تقنيًا و 

 املساهمة يف خدمة و تنمية اجملتمع.
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 أهداف قسم الفيزياء :

 يهدف قسم الفيزياء إىل :

 حتقيق الريادة يف التعليم العالي و البحث العلمي و خدمة اجملتمع  .1

 اخلرجيني من خالل حتقيق معايري اجلودة الشاملة  االرتقاء مبستوى .2

اعداد برامج تعليمية متطورة و متجددة تؤهل اخلرجني ملواكبة متطلبات  .3

 اجملتمع املعريف و سوق العمل 

تزويد الطالبات باملعارف و البحث العلمي و تأهيل الكفاءات العلمية و  .4

 املهنية املتخصصة 

 ارية املتميزة استقطاب الكفاءات العلمية و االد .5

تزويد الطالبات باملعارف و البحث العلمي و تأهيل الكفاءات العلمية و  .6

 املهنية املتخصصة 

 استقطاب الكفاءات العلمية و االدارية املتميزة  .7
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 رئيس القسم

 وكيلة القسم

 السكرتارية

 الفنيين

 شئون الطالب

الدراسات العليا 

 والبحث العلمي

 شئون تنظيمية
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 اعداد التقرير السنوي 

اللقاءات العلمية 
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 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 5اساتذه و  7عضو هيئة تدريس مقسمني عىل  75حيتوي قسم الفيزياء عىل 

معيد. موزعني بني  19حمارض و  13استاذ مساعد و  31و اساتذه مساعدين 

العابدية شطر الطالب والزاهر شطر الطالبات. كام يضم القسم كوكبة من 

يف الزاهر.  8يف العابدية و  11موزعني بني  19الفنني املتميزين وعددهم  

اجلدول التايل يوضح توزيع اعضاء هيئة التدريس والفنني عىل ختصيص الفيزياء 

 الفيزياء الطبية واملوزعني بني شطري العابدية والزاهر. و

 جدول توزيع اعضاء هيئة التدريس والفنني بالقسم

 األعضاء
 الفيزياء الطبية الفيزياء

 االجمالي
 الزاهر العابدية الزاهر العابدية

 9 - 3 - 6 استاذ

مشاركاستاذ   3 1 - - 4 

 30 2 3 8 17 استاذ مساعد

 13 1 - 9 3 محاضر

 19 2 - 13 4 معيد

 75 5 6 31 33 االجمالي

 19 2 2 6 9 الفنين

 احصائية بأسامء و ختصصات اعضاء هيئة التدريس. 1ملحق 
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الشكل التايل يوضح توزيع اعضاء هيئة التدريس الذين هم عىل رأس العمل 

 وكذلك املتفرغني للبحث العلمي والدراسة.

 

 

 (2017-2016بقسم الفيزياء ) شكل يوضح توزيع اعضاء هيئة التدريس
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 التعليم والتعلم 

 الطالب واخلرجيني احصاء أوال:

اجلدول التايل يوضح توزيع اعداد الطالب والطالبات لتخصيص الفيزياء 

 .2017-2016والفيزياء الطبية بقسم الفيزياء العام اجلامعي 

 

 2017-2016جدول بأعداد الطالب بالقسم 

 الخطة
 الزاهر العابدية

 االجمالي
 فيزياء طبية فيزياء  فيزياء طبية فيزياء

 45 6 30 2 7 طالبات( 59) 19

33 33 64 300 0 397 

37 126 1 150 0 277 

 11 1 8 1 1 ماجستير

 719 7 488 68 167 اجمالي الشعب

 719 495 235 اجمالي 

 

من  2017-2016اجلدول التايل يوضح توزيع اعداد اخلرجيني للعام اجلامعي 

 قسم الفيزياء بكلية العلوم التطبيقية، جامعة أم القرى. 

 



 

 

 14 

2017-2016جدول يوضح توزيع عدد اخلرجني واخلرجيات من قسم الفيزياء   

 االمجايل عدد الطالبات عدد الطالب الفصل الدرايس

 60 55 5 األول

 99 89 10 الثاين

 27 26 1 الصيفي

 60 170 16 االمجايل
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 درجات الطالب يف املقررات املختلفة احصاءثانيا : 

اجلدول التايل يعطي حتليل مفصل لتوزيع درجات الطالب  والطالبات بناء عىل 

 اخلطط املختلفة. 

 )مقررات فيزياء( جدول حتليل الدرجات للطالب والطالبات

Plan Semester Campus 
Grade distribution analysis % 

A+ A B+ B C+ C D+ D 

Plan 19 

First 
Abedia 6.7 6.4 10.4 11.6 14.2 12.5 11.0 27.2 

Alzaher - - - - - - - - 

Second 
Abedia 7.2 4.7 10.0 10.4 14.0 15.8 12.2 25.8 

Alzaher - - - - - - - - 

Summer 
Abedia 7.8 7.8 3.9 5.9 15.7 11.8 7.8 39.2 

Alzaher - - - - - - - - 

Plan 33 

First 
Abedia 3.9 2.6 7.1 11.0 9.7 15.6 22.7 27.3 

Alzaher 13.1 7.6 9.4 10.6 13.1 13.1 11.7 21.4 

Second 
Abedia 8.3 1.2 4.8 4.8 10.7 9.5 20.2 40.5 

Alzaher 19.6 5.5 6.4 8.4 12.2 11.2 11.5 25.4 

Summer 
Abedia - - - - - - - - 

Alzaher 6.1 7.3 12.6 10.6 12.6 11.4 19.5 19.9 

Plan 37 

First 
Abedia - - - - - - - - 

Alzaher - - - - - - - - 

Second 
Abedia 0.0 1.7 2.3 4.9 7.2 11.6 18.2 54.0 

Alzaher 18.3 8.9 12.0 14.6 14.2 13.6 8.9 9.3 

Summer 
Abedia 0.0 4.3 0.0 8.7 4.3 17.4 30.4 34.8 

Alzaher - - - - - - - - 
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 2017-2016العام اجلامعي  الفيزياء املعدل ملقررات متوسطتوزيع  : شكل 

 

 )مقررات فيزياء طبية( جدول حتليل الدرجات للطالب والطالبات

Plan Semester Campus 
Grade distribution analysis % 

A+ A B+ B C+ C D+ D 

Plan 19 

First Abedia 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Second Abedia 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Summer Abedia 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Plan 33 

First Abedia 0.8 7.6 9.2 14.3 14.3 13.4 20.2 20.2 

Second Abedia 7.1 4.8 11.9 20.8 14.3 12.5 13.7 14.9 

Summer Abedia 0.0 0.0 0.0 4.3 30.4 39.1 13.0 13.0 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

D

D+

C

C+

B

B+

A

A+

8.0% 

7.8% 

10.8% 

9.8% 

6.6% 

3.5% 

25.4% 

28.0% 

Percentage % 
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 2017-2016املعدل ملقررات الفيزياء الطبية العام اجلامعي  متوسطتوزيع : شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

D

D+

C

C+

B

B+

A

A+

8.0% 

7.8% 

10.8% 

9.8% 

6.6% 

3.5% 

25.4% 

28.0% 

Percentage % 
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 البحث العلمي

 اىل جمموعات اساسية  فعليا تنقسم املجموعات البحثية

 فيزياء اجلوامد •

 الفيزياء النظرية •

 البرصيات •

 الطبية  الفيزياء •

جالت العلمية قدم القسم العديد من البحوث العلمي واملنشورة يف احدث امل

 .2017و  2016املتخصصة. اجلدول التايل يوضح نشاط البحثي لعامي 

 2016البحوث املنشورة يف بعض جدول ب

 Paper Title Journal Vol. No. IF 

1 Effective dose evaluation for 
chest and abdomen x-ray 
examinations 

JSSR Vol 5, No.,3 
 

 

2 Effect of heat treatment under 
sulfur atmosphere on physical 
properties of pyrite (FeS2) 
sprayed thin films 

Journal of Alloys 
and Compounds  

688, pp. 553-
564 

 

3.133 

3 Electrical and dielectric properties 
of In2S3 synthesized by solid state 
reaction. 

Journal of Alloys 
and Compounds  

679, 59-64 3.133 

4 Structural, morphological and 
optical properties of sprayed ZnS 
thin films on various substrate 
natures. 

Optik Journal 126, 3020-
3025 

0.835 

5 Influence of electrospinning polymers Polymers 3.8 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84978194220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=j.ouerfelli&st2=&sid=894a0e82aac78121ae3d66f2c59f5fd5&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28j.ouerfelli%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84978194220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=j.ouerfelli&st2=&sid=894a0e82aac78121ae3d66f2c59f5fd5&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28j.ouerfelli%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84978194220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=j.ouerfelli&st2=&sid=894a0e82aac78121ae3d66f2c59f5fd5&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28j.ouerfelli%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84978194220&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=j.ouerfelli&st2=&sid=894a0e82aac78121ae3d66f2c59f5fd5&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28j.ouerfelli%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/12325?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/12325?origin=resultslist
https://www.researchgate.net/publication/299507009_Electrical_and_dielectric_properties_of_In2S3_synthesized_by_solid_state_reaction?_iepl%5BviewId%5D=3KMtgsVh3jT4E9sj20BuhrGf0sJZ019EGZbD&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfhpi&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItemCount%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BuserSelectedItemCount%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BtopHighlightCount%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BtopHighlightIndex%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BfeaturedItem1of1%5D=1&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A299507009&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/299507009_Electrical_and_dielectric_properties_of_In2S3_synthesized_by_solid_state_reaction?_iepl%5BviewId%5D=3KMtgsVh3jT4E9sj20BuhrGf0sJZ019EGZbD&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfhpi&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItemCount%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BuserSelectedItemCount%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BtopHighlightCount%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BtopHighlightIndex%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BfeaturedItem1of1%5D=1&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A299507009&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/299507009_Electrical_and_dielectric_properties_of_In2S3_synthesized_by_solid_state_reaction?_iepl%5BviewId%5D=3KMtgsVh3jT4E9sj20BuhrGf0sJZ019EGZbD&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfhpi&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItemCount%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BuserSelectedItemCount%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BtopHighlightCount%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BtopHighlightIndex%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BfeaturedItem1of1%5D=1&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A299507009&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.03.290
http://www.mdpi.com/2073-4360/8/3/97
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 Paper Title Journal Vol. No. IF 

parameters on fiber diameter and 
mechanical properties of poly (3-
hydroxybutyrate)(PHB) and 
polyanilines (PANI) blends 

2016, 8(3), 
97(2016) 

6 Preparation, Characterization of 
Cobalt Ferrite Nanoparticls 

International 
Journal  
of Life Sciences  
Research 

Vol. 4, Issue 4, 
pp: (11-26) 

3.5 

7 Measurements of Fingers Doses 
to Nuclear Medicine Staff 

International 
Journal  
of Life Sciences  
Research 

ISSN (Online): 
2319-7064 

3.5 

8 Effective Dose Evaluation for 
Chest and Abdomen  X-ray 
Examinations 

International 
Journal  
of Life Sciences  
Research 

ISSN (Online): 
2319-7064 

3.5 

9 Dosimetric Comparison of 3DCRT 
Versus RapidArc in Terms of Iso-
dose Distribution, Dose Volume 
Histogram (DVH) and Dosimetric 
Results for the PTV and Critical 
Organs for Glioblastoma (GBM) 

American 
Journal of  
Medicine and  
Medical 
Sciences 

5(5): 208- 
219 

4.2 

10 Dosimetric Comparison of 3DCRT 
Versus RapidArc in Terms of Iso-
dose Distribution, Dose Volume 
Histogram (DVH) and Dosimetric 
Results for the PTV and Critical 
Organs for Gastric Cancer 

Journal of 
Harmanize .  
Research .Med. 
and  
Sci. 
 

3(2), 66-81 1.6 

11 Synthesis, Characterization, and 
Size Control of Zinc Sulfide 
nanoparticles Capped by 
Poly(ethylene glycol) 

Journal of 
Electronic  
Materials 

Volume 44, 
Issue 

11, pp 4227– 
4235 

3.6 

12 Preparation, Characterization, and 
Size Control of Chemically 

Journal of 
Electronic  

volume 44, 
Issue 

3.6 

http://www.mdpi.com/2073-4360/8/3/97
http://www.mdpi.com/2073-4360/8/3/97
http://www.mdpi.com/2073-4360/8/3/97
http://www.mdpi.com/2073-4360/8/3/97
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 Paper Title Journal Vol. No. IF 

Synthesized CdS Nanoparticles 
Capped with Poly(ethylene glycol) 

Materials 10, pp.3367-
3374 

13 Prismatic TIR (total internal 
reflection) low-concentration PV 
(photovoltaics)-integrated façade 
for low latitudes 

Energy Volume 107, 
15 July 2016, 

Pages 473-481 

 

14 Experimental investigations into 
low concentrating line axis solar 
concentrators for CPV 
applications 

Solar Energy Volume 136, 
15 October 
2016, Pages 

421-427 

 

15 Energies, Wavelengths, and 
Transition Rates for Ga-Like Ions 
(Nd XXX- Tb XXXV). 

J. Appl. 
Spectrosc.  

83: 1 (126-
132) 

 

16 Structural, chemical, and 
electrochemical properties of co-
doped fluorite oxides Ce0.8La0.2-
xTlxO2-δ 
 as electrolyte materials for solid 
oxide fuel cells 

International 
Journal of 
Hydrogen 
Energy 

 
41(8), pp. 

4751-4764 , 
2016 

 

17 Cr-substitution effect on 
structural, optical and electrical 
properties of CrxCe1-xPO4  
(x = 0.00, 0.08, 0.10 and 0.20) 
nanorods 

Materials 
Research 
Bulletin 

73,8371, pp. 
153-163 , 

(2016) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 21 

 2017البحوث املنشورة يف بعض جدول ب

 Paper Title Journal Vol. No. IF 

1 Calibration of TLD in Eye Lens 
Dosimeter Hp(3) using wide 
Energy X-ray  

J.NUCL.TECH.AP
P/.Sci 
 

Vol 5 No.2  

2 Synthesis and characterization of 
thin films of palladium (II) 
phthalocyanine and its derivatives 
using the thermal evaporation 
technique 

Journal of 
Materials 
Science: 
Materials in 
Electronics  

28(10), pp. 
7480-7488 

 

2.019 

3 Synthesis and characterization of 
thin films of palladium (II) 
phthalocyanine and its derivatives 
using the thermal evaporation 
technique. 

Journal of 
Materials 
Science 
Materials in 
Electronics 

28, 7480 -7488 2.019 

4 Improvement of the Miscibility by 
Combination of Poly(3- hydroxy 
butyrate) PHB and Poly(propylene 
carbonate) PPC with Additives 

Journal of 
Polymers and 
the 
Environment 

Volume 25, 
Issue 3, pp 
728–738 
(2017) 

1.9 

5 Increase the elongation at break 
of poly (lactic acid) composites 
for use in food packaging films 

Scientific 
Reports 

7: 46767, 1-14, 
(2017) 

5.5 

6 Higher dielectric properties of 
semiconducting biopolymer 
composites of poly (3-hydroxy 
butyrate) (PHB) with polyaniline 
(PANI), carbon black and 
plasticizer 

Polymer Bulletin  
 Online First 

Articles, 
Articles not 

assigned to an 
issue 

1.4 

7 Hyperthermic effects of cobalt  
ferrite nanoparticals on adipose 
cells 

American  
International 
Journal  
of Research in 
Formal,  
Applied & 

ISSN (Print): 
2328- 

3777, ISSN 
(Online): 

2328- 
3785, ISSN 

3.5 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85013046194&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=j.ouerfelli&st2=&sid=894a0e82aac78121ae3d66f2c59f5fd5&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28j.ouerfelli%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85013046194&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=j.ouerfelli&st2=&sid=894a0e82aac78121ae3d66f2c59f5fd5&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28j.ouerfelli%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85013046194&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=j.ouerfelli&st2=&sid=894a0e82aac78121ae3d66f2c59f5fd5&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28j.ouerfelli%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85013046194&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=j.ouerfelli&st2=&sid=894a0e82aac78121ae3d66f2c59f5fd5&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28j.ouerfelli%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85013046194&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=j.ouerfelli&st2=&sid=894a0e82aac78121ae3d66f2c59f5fd5&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28j.ouerfelli%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21177?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21177?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21177?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21177?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21177?origin=resultslist
https://www.researchgate.net/publication/313819929_Synthesis_and_characterization_of_thin_films_of_palladium_II_phthalocyanine_and_its_derivatives_using_the_thermal_evaporation_technique?_iepl%5BviewId%5D=33cSWjarOUdyAkUe1Maxn104&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A313819929&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/313819929_Synthesis_and_characterization_of_thin_films_of_palladium_II_phthalocyanine_and_its_derivatives_using_the_thermal_evaporation_technique?_iepl%5BviewId%5D=33cSWjarOUdyAkUe1Maxn104&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A313819929&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/313819929_Synthesis_and_characterization_of_thin_films_of_palladium_II_phthalocyanine_and_its_derivatives_using_the_thermal_evaporation_technique?_iepl%5BviewId%5D=33cSWjarOUdyAkUe1Maxn104&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A313819929&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/313819929_Synthesis_and_characterization_of_thin_films_of_palladium_II_phthalocyanine_and_its_derivatives_using_the_thermal_evaporation_technique?_iepl%5BviewId%5D=33cSWjarOUdyAkUe1Maxn104&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A313819929&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/313819929_Synthesis_and_characterization_of_thin_films_of_palladium_II_phthalocyanine_and_its_derivatives_using_the_thermal_evaporation_technique?_iepl%5BviewId%5D=33cSWjarOUdyAkUe1Maxn104&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A313819929&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://link.springer.com/article/10.1007/s10924-016-0863-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10924-016-0863-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10924-016-0863-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10924-016-0863-7
https://link.springer.com/journal/10924
https://link.springer.com/journal/10924
https://link.springer.com/journal/10924
https://link.springer.com/journal/10924
https://link.springer.com/journal/10924/25/3/page/1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5413939/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5413939/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5413939/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-017-2118-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-017-2118-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-017-2118-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-017-2118-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-017-2118-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00289-017-2118-8
https://www.springerprofessional.de/en/polymer-bulletin/1299522
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Natural  
Sciences 

(CD- 
ROM): 2328-

3793 

8 3DCRT Versus Rapid-Arc in Terms 
of Iso-Dose Distribution, Dose 
Volume Histogram (DVH) and 
Organs at Risk for Esophageal 
Cancer (EC) Dosimetric Study 

American 
Journal of  
Clinical and  
Experimental  
Medicine 

5(4): 123- 
133 

4 

9 Conduction mechanism and 
dielectric properties of pure and  
composite resorcinol 
formaldehyde aerogels doped 
with silver 

IOP Journal of 
Physics 

869(012035)  

10 Characterization of Pure and 
Composite Resorcinol 
Formaldehyde Aerogels Doped 
with Copper   

Egyptian Journal 
of Physics 

Accepted 2017  

11 Characterization of pure and 
composite resorcinol 
formaldehyde aerogels doped 
with silver 

IOP Journal of 
Physics 

869(012036)  

12 Energy levels and radiative rates 
for transitions in Mo XV 

IOP Journal of 
Physics 

869(012001)  

 

 

 

 

 



 

 

 23 

 2017املنشورة يف  بعض الكتبجدول ب

  الكتاب دار النشر المؤلفون

 أ.د/ يرسى مصطفى

 د/ احلسينى الطاهر

 د/ عفاف معوض

 د/ دعاء حممود

دار النوارس للدعاية 

 والنشر

الفيزياء العامة لغير املتخصصين وطالب 

 قسم التربية الخاصة
1 

 أ.د/ يرسى مصطفى

 د/ احلسينى الطاهر

 د/ رمضان عيل

/ وليد الطفد  

دار النوارس للدعاية 

 والنشر

الفيزياء العامة وتطبيقاتها في املجال 

 الحيوي والطبي
2 

 أ.د/ يرسى مصطفى

 د/ احلسينى الطاهر

دار النوارس للدعاية 

 والنشر
 3 مقدمة في فيزياء أشباه املوصالت

 أ.د/ يرسى مصطفى

 د/ احلسينى الطاهر

دار النوارس للدعاية 

 والنشر
كيمياء الجوامد أساسيات  4 
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 :املؤمترات

تم حضور العديد من املؤمترات املحلية والعاملية من قبل مجيع اعضاء هيئة 

 التدريس، اجلدول التايل يوضح املؤمترات التي تم حضورها. 

 جدول يوضح اسامء املؤمترات التي حرضها اعضاء هيئة التدريس

 Proceeding Country year 

1 ICNT  2016 Malaysi
a 

2016 

الملتقى العلمى االول للبحث العلمى  2  
20-21/3/1438  

SA 2017 

3 JTMCM  2017  
 

Tunisia 2017 

4 ICNT ; Synthesis and 
characterization of 
graphene oxide and 
In2S3/GRO for application in 
solar cells 

Malysia ICNT ; Synthesis and 
characterization of 
graphene oxide and 

In2S3/GRO for 
application in solar 

cells 

5 FTAPS 2017 UAE 2017 
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 اإلرشاف عىل الرسائل العلمية 

كام يف اجلدول  2017-2016رسائل ماجستري يف العام اجلامعي  3تم مناقشة 

 التايل: 

 2017-2016جدول يوضح رسائل املاجستري التي تم مناقشتها يف 

 المشرف اسم الباحث لرسالةعنوان ا 

دراسة تأثير بعض الملدنات على  1

درجة حرارة التحول الزجاجي 

والخصائص الميكانيكية لبعض 

 مخاليط السليلوز

الدكتور/ احمد  حنان حسن مكالوي

 محمد الهادى

محاكاة    2

البلورات الضوئية مع مكونات 

 غير الخطية

حنان أحمد 

 الزهراني

الدكتور/ وليد 

 بلحاج

بعض تطبيقات طريقة كم مونت  3

 كارلو االنتشار

إبتهال مستور 

 الثبيتي

الدكتور/ محمد 

 محمود صبري
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 املحارضات العلمية العامة 

تم تقديم حمارضتني علميتني ضمن فاعليات كلية العلوم التطبيقية كام يف اجلدول 

 التايل: 

 اسم المحاضر المحاضرةعنوان  

 عادل مدنيالدكتور/  لطبقي لألكاسيد الصلبةالتوصيف الهيكلي وا 1

مجهر القوى الذرية ومجهر الحقل الضوئي  2

 القريب وتطبيقاتهما في علوم النانو

 محمد  بوستيميالدكتور/ 
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 خدمة املجتمع

 الهاون مع مؤسسة امللك عبد العزيز ورجأقام قسم الفيزياء بالتع .1

الفصل الدرايس الصيفي ملسار  برنامج موهبة يف للموهبة واالبداع 

 . 2016للعام  الفيزياء املتقدمة

أقام قسم الفيزياء بالتعاون مع مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله  .2

للموهبة واالبداع  برنامج موهبة يف الفصل الدرايس الصيفي ملسار 

 . 2017الفيزياء املتقدمة للعام 

ألرشاف عىل مشاريع با اخلريية قام قسم الفيزياء بالتعاون مع مجعية .3

 بحثية للطالب املوهوبني من املدارس الثانوية. 

 .قام قسم الفيزياء باستقبال طلبة املدارس .4

عامتني ضمن حمارضتني بإلقاء قدم اعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء  .5

 انشطة الكلية العلمية.
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 جلان القسمأنشطة 

-1437الدرايس ) تم اعادة تشكيل اللجان بقسم الفيزياء خالل العام

هـ( . فقد تم تشكيل أربعة عرش جلنة مقسمة اىل ثالث أقسام ,قسم خاص 1438

 -جلنة اجلداول -جلنة املختربات -بشؤن الطالب اجلامعني و يضم )جلنة املناهج

جلنة التظلامت( و قسم خاص بشؤن الدراسات  -جلنة االنشطة -جلنة االرشاد

جلنة البحث العلمي( و قسم  –سات العليا العليا و البحوث و يضم ) جلنة الدرا

جلنة القياس و  -خاص بالعمليات التنظيمية بالقسم و يضم ) جلنة اجلودة

جلنة السالمة(. كام تم تشكيل منسقني  -جلنة الرتقيات -جلنة التوظيف -التقويم

للمهام بالسقم يف كل من شطري الطالبات و الطالب و يشمل )املعادالت 

منسق  -اخلطة االسرتاتيجية -الدراسة الذاتية -ة الطالبيةاملجل -الطالبية

 -اعداد التقرير السنوي -العالقات االجتامعية -مشاريع التخرج -اعالمي

منسق  -جملة الكلية -املشاريع البحثية -اللقاءات العلمية و احصاء البحوث

 منسق خدمة املجتمع(.  -االختبارات
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 ان القسم:عرض ألهم ما تم انجازه من خالل جل

 : املناهج واخلطط الدراسيةجلنة 

 من اهم إنجازاهتا: 

 اعداد تقرير الربنامج للفيزياء والفيزياء الطبية. -1

مراجعة ملفات توصيف املقررات بالقسم باالستعانه بجميع اعضاء  -2

 القسم.

 متابعة ومناقشة اجلوانب السلبية واإلجيابية للمقررات بالقسم. -3

 السلبية واإلجيابية للخطط الدراسية بالقسم.متابعة ومناقشة اجلوانب  -4

متابعة التطورات ىف االقسام املناظرة يف اجلامعات االخرى لالستفادة من  -5

 اخلربات املختلفة.

 

 جلنة ضامن اجلودة :

 من أهم انجازاهتا:

 حتديث واعداد تقرير الدراسة الذاتية بالقسم للتقدم لالعتامد االملاين. -1

 للتقدم لالعتامد الوطنى واالعتامد االملاين.اعداد امللفات الالزمة  -2



 

 

 30 

 9/1/1438زيارة فريق عامدة التطوير اجلامعي و اجلودة النوعية يوم االثنني  -3

صباحا وتم عمل فحص للوثائق و مقابلة ألعضاء هيئة  9هـ من الساعة 

 الطالبات و تفقد القسم.الطلبة و التدريس و 

بات اهليئة الوطنية للتقويم و حضور جلنة اجلودة ورشة عمل استيفاء متطل -4

االعتامد االكاديمي للحصول عىل االعتامد املؤسيس و ذلك الساعة العارشة 

 هـ بقاعة اجلوهرة بالزاهر. 11/1/1438من صباح يوم االربعاء 

يوم الثالثاء  "معا لنرش ثقافة اجلودة "حضور الفاعليات التثقيفية  -5

 هـ.31/3/1438

إجراءات و معاير االعتامد  "شة عمل بعنوان حضور جلان اجلودة بالقسم ور -6

يوم الثالثاء  ASIIN رئيس فريق االعتامد االملاين هليئة Wasser للربوفيسور "االملاين

لالستعداد  (د)وقري مبنى خظهرا بقاعة  12-9هـ من الساعة 15/6/1438

 للزيارة.

لك اصدار جديد لوكالة اجلامعة للتطوير االكاديمي و خدمة املجتمع و ذ -7

بالتعاون مع عامدة التطوير اجلامعة و اجلودة النوعية و هذا االصدار هو دليل 

االعتامد االكاديمي حيث يعطي فكرة موجزة عن االعتامد االكاديمي الرباجمي 



 

 

 31 

الوطني و الدويل و االعتامد املؤسيس وأيضا ضامن اجلودة وذلك من تأليف و 

 اخراج د/ أمينة األمحدي.

 

 : املخترباتجلنة 

 من أهم انجازاهتا:

 اعداد رؤية شاملة لتنظيم املعامل وتطويرها. .1

 حتديد االحتياجات الالزمة من األجهزة والتجارب لكل معمل. .2

التحقق من وجود عدد كايف من التجارب يغطى الفصل الدرايس  .3

 ومتوافق مع اخلطة الدراسية. 

إعطاء تصور عن إضافة جتارب جديدة للمعامل وعن تطوير التجارب  .4

 احلالية. 

 التحقق من رشوحات جتارب املعمل اإلرشادية للطالب.  .5
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 :جلنة القياس و التقويم 

 من أهم انجازاهتا:

 حتليل نتائج امتحانات الطالبات لكل فصل درايس. -1

 .1437-1436حتديث التقرير السنوي للربنامج للعام الدرايس  -2

 طرح استبانات تقيم املقرر الدرايس وتقيم الربنامج. -3

 

 ة االرشاد األكاديمي : جلن

 من أهم انجازاهتا:

  .لتسهيل عملية املتابعة املرشدين األكاديمينيعىل  الطلبة والطالبات توزيع  -1

يف بالقسم  اجلدد بالطالب والطالبات  اإلرشاديلقاء ال مشاركة اللجنة يف  -2

 .الفصل الدرايس االول بداية 

 وذلك ،"قائد جليل رائد إرشاد"طالبات بعنوان لامللتقي اإلرشادي ل إقامة -3

 9 الساعة ب، مبنى ،3 اجلفايل بقاعة هـ،1438/  5/  8 األحد يوم

 .صباحا  
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 : جلنة اجلداول

 من أهم انجازاهتا:

استبانة ألعضاء هيئة التدريس ملعرفة املقررات التي يرغبون بتدريسها طرح  -1

 قبل بدء كل من الفصل الدرايس االول و الثاين. 

 .ع القاعات عىل املواد الدراسيةدراسة الية توزي -2

 وضع اجلدول الدرايس لكل فصل. -3

يف كل جمموعة و فتح شعب الطالب والطالبات املسجلني متابعة أعداد    -4

اخلاصة  باإلحصاءاتيف كل فصل و رفع طلب  ماملتوقع خترجه للطلبة



 

 

 34 

الكلية بمواعيد املواد العامة التي  يمع منسقكل ترم و التنسيق  بطلبة

 قسم الفيزياء من خالل أقسام الكلية. لبةلطتدرس 

الطالبات املتوقع الطلبة والفصل الصيفي فقد تم حتديد عدد  فيام خيص -5

و حتديد املواد التي ستدرس ووضع القواعد املنظمة لعمل اجلدول  مخترجه

 الصيفي.

تم توحيد االختبار النصف  101نظرا لكثرة عدد شعب مقرر فيزياء  -6

 هيئة التدريس بالقسم. ضاءالعووضع جدول مراقبة 

 وضع جدول االختبار النهائي لكل فصل درايس. -7

 

 جلنة الدراسات العليا: 

 من أهم انجازاهتا:

متابعة تسجيل املقررات الدراسية لطالبات الدراسات العليا  يف السنة  -1

 املنهجية.

 الدراسات العليا . لطلبةمتابعة تسجيل موضوع و تعيني مرشف  -2

 الدراسات العليا . لطلبةناقشة متابعة اجراءات امل -3
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للدراسات العليا ، و اجراء للطلبه املتقدمني اجراء اختبارات القبول  -4

 قبوهلم يف الربنامج.  رتح املقابالت الشخصية للمق

 الدراسات العليا . لطلبةعمل ملفات  -5

 من رسائل املاجيستري التي قد تم مناقشتها خالل العام الدرايس:

 
 

 

 الصحة املهنية : جلنة السالمة و

 من أهم انجازاهتا :

بإعطاء حمارضة عن األمن و  قام القائمون عىل تدريس الدروس العلمية  -1

 يف أول اسبوع دراسة لكل فصل درايس.باملعامل السالمة 
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تم حرص املستلزمات اخلاصة باألمن و  -2

 السالمة باملعامل و رفع خطاب هبا.

 املختربات يف دورة السالمةقدمت الكلية  -3

التحضريية  السنة من واملثبتني للمستجدين

بروتكول العمل األّمن يف "بعنوان 

الطلبة و ألزمت   "املختربات العلمية

الطالبات باحلضور وذلك يوم الثالثاء و

 هـ.26/12/1437

 

 :جلنة مشاريع التخرج

  بجامعة أم القرى ممثال  بلجنة مشاريع التخرج  نظَّم قسم الفيزياء بكلية العلوم

ورشة تدريبية للطالبات مقرر مرشوع خالل الفصل الدرايس االول  لقسمبا

، وذلك يوم الثالثاء املوافق "مهارات البحث العلمي"خترج حتت عنوان 

وقد بدأ اللقاء  ، الساعة التاسعة صباحا .3هـ، بقاعة اجلفايل  10/1/1438

تتبعها بعرض لوكيلة القسم ، والتي تطرقت فيه إىل اخلطوات التي جيب أن 

الطالبات ملرشوع خترج متميز؛ بدءا  من اختيار الفكرة واملرشف، إىل كيفية تنقيح 
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وقد ختلل اللقاء  الفكرة البحثية، وأمهية انتقائها، وربطها باخلدمة املجتمعية.

أيضا  العديد من العروض التعريفية املقدمة من عضوات هيئة التدريس يف القسم 

 .هارات الرضورية للبحث العلميإلكساب وتعريف الطالبات امل

 
 :نظمت جلنة مشاريع التخرج العديد من الدورات التدريبية و منها 

 كسل يف حتليل البيانات والرسم يوم اإل برنامج الستخدام تدريبية ورشة عمل

 معمل هـ، يف1438/ 01/ 26اخلميس املوافق 

ظهرا  وحتى الساعة  12:30، من الساعة 5 الفيزياء

 الرفاعي منى الدكتورةوقد قامت , لظهربعد ا 2:30

 عمل وكيفية وقوائمه، الربنامج أدوات باستعراض

 يف الثقة مدى واختبار للبيانات، إحصائي حتليل

 التعرف إىل باإلضافة اخلطأ، نسبة وتقدير النتائج
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يا ، وكيفية التعامل بيان البيانات متثيل كيفية عىل

وقد ختلل  مع األنامط املختلفة للتمثيل البياين،

هذه الورشة العديد من النامذج والتدريبات 

التي قامت هبا املتدربات للتمكن من استخدام 

 .الربنامج بصورة صحيحة

  ورشة عمل برنامجEndnote  1/3 /1438 يف

رباب  الدكتورة وقد قامت املدربة 5معمل 

 توضيح مدىبالبحث و هبطاستخدامه يف التوثيق وركيفية برشح كل من  سندي

أمهيته، باإلضافة إىل مهارات البحث عرب اإلنرتنت، وكيفية استخدام قواعد 

 عرب موقع اجلامعة. املعلومات
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  الورشة التدريبية ألساسيات الكتابة العلمية يوم

 5هـ يف معمل 1438/ 2/ 21االثنني املوافق 

 12 الساعة وحتى صباحا   10فيز، من الساعة 

 عيل عفاف وقد قامت املدربة الدكتورةظهرا . 

 الصحيحة العلمية الكتابة خطوات باستعراض

ا  املطلوب العنارص وحتديد املسودة وضع من بدء 

 وانتقاء األديب، املسح يتم وكيف فيها، الكتابة

 وكيفية البحثية، الورقة أساسيات ضافة إىلباإل البحثية، بالفكرة املرتبطة العنارص

 وكتابة النتائج تفسري عند اتباعها الواجب األساسيات إىل باإلضافة تقسيمها،

 املراجع. باستخدام التوثيق أمهية وماهية امللخص،

 12من الساعة 24/2/1438يوم اخلميس املوافق  MatLab ورشة عمل

أساسيات دعاء عبداهلل برشح  وقد قامت املدربة الدكتورة, 2ظهرا اىل الساعة 

 استخدامه إىل باإلضافة ياين،الب التمثيل يف استخدامه وكيفية  ربنامجالاستخدام 

 .أمهية أدواته  ىمدتوضيح  والنظرية، و احلاسوبية الفيزياء يف

    مناقشة مشاريع التخرج للفصل الدرايس األول، للعام اجلامعي

/ 30هـ، وذلك يف متام التاسعة صباح يوم اخلميس، املوافق 1438/1437
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و  هـ، بقاعة الغزاوي.1438/ 03

يم لتقيم ذلك بحضور جلن التحك

 مشاريع التخرج  للطالبات.

 

 

 جلنة األنشطة :

سنعرض هذه .... ل و دورات تدريبيةورش عمتنوعت االنشطة بالقسم ما بني 

 االنشطة يف اجلزء اخلاص الربامج التثقيفية و االنشطة املقدمة بالقسم.

 

 دمات التوعوية التي يقدمها القسم للمجتمعاخل : 



 

 

 41 

 الطالبات لدي التثقيفي الوعي ورفع الثدي برسطان التوعية منطلق من 

حتت مظلة  واملنسوبات شاركت جلنة االنشطة الطالبية بقسم الفيزياء )فيزيكا(

الطالب  شئون عامدة مع وبالتعاون بالزاهر التطبيقية العلوم كلية جلنة نشاط

 لرسطان التوعوية احلملة يف للنشطة الطالبية والتدريب الطاليب ومجعية زهرة

. هـ 27/1/1438 وحتى هـ 22/1/1438 من الفرتة يف اقيمت والتي يالثد

 السيدات عند الوعي مستوي ورفع التثقيفي املحور يف حيث شاركت فيزيكا

الثدي. باإلضافة ايل التعرف  برسطان االصابة من الوقاية كيفية عن والفتيات

 والرنني املاموجرام مثل املبكر الكشف تقنيات عن الصحيحة  املعلومات عيل

اليهم. هذا باإلضافة  للجوء املناسب الوقت عىل التعرف ايل باإلضافة املغناطييس
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ايل عمل فيديو توعوي عن تقنيات التشخيص والعالج املختلفة املستخدمة يف 

رسطان الثدي وخصائص ومزايا وعيوب كل منهم والوقت املناسب للجوء 

 والفتيات السيدات وعي ديم عن اليهم وعرض نتائج االستبيان الذي تم عمله

 التوعوية تأثري القنوات ومدى الثدي رسطان ماهية عن باملعرفة واهتاممهن

 .اململكة يف املختلفة

 والتي "أنموذجا القرى أم جامعة" 2030 السعودية الرؤية مسابقة ضمن 

شاركت جلنة   الطاليب والتدريب الطالبية لألنشطة الطالب شؤون تنظمها

 أفاق" بربناجمها العلوم كلية ة بقسم الفيزياء )فيزيكا( حتت مظلةاالنشطة الطالبي

 نحو القرى أم عاملات شعار رافعة "2030 نحو التطبيقية العلوم كلية ورؤى

 املتنقلة العمل ورش: حماور ثالثة للكلية امللتقى برنامج تضمن وقد. 2030

 الربنامج ايل باإلضافة 2030 رؤية توضح مصاحبة وجدارية التوعوية، واحلملة

 تم حيث هـ 21/3/1438 املوافق االربعاء يوم امللتقى أقيم وقد. االسايس

 من فرق  انترشت حيث املتنقلة احلملة يف 2030 لرؤية التوعوية احلملة عرض

 عيل انعكاسها ومدى 2030 برؤية لتعريفهم اجلامعة أرجاء يف فيزيكا طالبات

 املكان رشف من به تتمتع ملا القرى مأ جامعة ان وكيف التطوعي والعمل التعليم

 لعرض الدراسية القاعات ايل أخرى فرق اجتهت كام الرؤية لتحقيق انموذج فهي
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 بدء قبل الدقيقتني يتجاوز ال 2030 رؤية يف التعليم عن قصري فيديو

وقد صاحبت احلملة التوعوية املتنقلة  ورش عمل متنقلة ملشاريع  .املحارضات

اهية الطاقة البديلة للنفط وكيفية احلصول عليها باستخدام خترج فيزيائية عن م

دوائر الكرتونية لتوليد الطاقة الالسلكية او توليد الطاقة باستخدام اخلاليا 

الشمسية او توليد الطاقة بالرياح كأمثلة للطاقة الالنفطية والتي تعد أحد 

 . 2030مقومات االقتصاد املزدهر يف رؤية 
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 يوم  "2030ورؤى كلية العلوم التطبيقية نحو  آفاق"كت فيزيكا يف ملتقى شار

تنمية "بالورقة الرابعة يف امللتقى بعنوان  بقاعة الغزاوي 22/3/1438االربعاء 

حيث  "2030الشخصية االجيابية واملهنية لطالبات كلية العلوم يف ضوء رؤية 

ط للحصول عيل حياة تضمنت مناقشة  كيفية اختيار التخصص وكبقية التخطي

متوازنة  ودور االنشطة الطالبية ودورها يف صقل وتكوين شخصية الطالبة 

وقامت بتقديمها سعادة  2030وماهية أخالقيات العمل بام يتوافق مع رؤية 

د/حنان عامر االستاذ املساعد بكلية العلوم التطبيقية قسم الفيزياء. باإلضافة ايل 

وخرجيات قسم الفيزياء  حيث عرضت  مشاركة نجاحات مضيئة لطالبات

سعادة ا/ حنان مكالوي طالبة الدراسات العليا بقسم الفيزياء بحثها الذي يدور 

حول انتاج منتجات صديقة للبيئة تستخدم يف حفاضات االطفال. ويف حمور 

االبتكار عرضت اخلرجية مروج القريش مرشوع خترجها يف قسم الفيزياء 

مر عن تصميم احلاوية الذكية الستخدامها يف اعادة بأرشاف الدكتورة حنان عا

تدوير البالستيك وانتاج الطاقة كأحد مصادر الطاقة البديلة  باإلضافة ايل 

القضاء عيل التلوث البيئي من تراكم البالستيك بينام عرضت اخلرجيات برشى 

العتيبي، أروى فالتة و عفراء العتيبي مرشوع خترجهم وعنوانه اعادة تنظيم 

حلشود يف موسم احلج باستخدام موجات الراديو حتت ارشاف ا
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املحارضة/فاطمة باجعفر والذي يعتمد عيل وجود بوابات تعمل بموجات 

الراديو التي تعطي اشارة عند امتالء املسار املرتبط بالبوابة فتغلق لتمنع التزاحم ، 

دمة احلج وعىل صعيد العمل التطوعي تم عرض مبادرة الطالبة بشائر نجار يف خ

هذا العام. وقد حاز ركنية الطاقة البديلة التي تم عرضها يف امللتقي اخلتامي 

لشئون االنشطة الطالبية والتدريب الطاليب عيل اعجاب اجلميع حيث تم عرض 

ثالث مرشوعات من مشاريع خترج طالبات قسم الفيزياء يف حمور اجياد مصادر 

حتويل الطاقة احلركية اثناء الطواف ايل  للطاقة البديلة نحو اقتصاد مزدهر. األول

طاقة كهربية باستخدام ظاهرة البيزواليكرتيك حتت ارشاف االستاذة/ سمر 

السلمي والثاين حتويل الطاقة احلرارية ايل طاقة كهربية باستخدام ظاهرة بلتيري 

حتت ارشاف االستاذة/هند احلجاجي والثالث استخدام الطاقة الالسلكية حتت 

ستاذة/فايزة عجاج. وقد فازت ركنية قسم الفيزياء باملركز االول يف ارشاف اال

املسابقة مما اهل كلية العلوم التطبيقية للفوز باملركز االول يف مسابقة الرؤية 

 ملشاركتها املتميزة.  2030السعودية نحو 

 

 من قطعة جامعتي محلة يف التطبيقية العلوم كلية شارك قسم الفيزياء حتت مظلة 

 الطاليب والتدريب لألنشطة الطالب شئون عامدة مع بالتعاون 5احلرم أرض

 التوعية نرش هبدف هـ 22/5/1438 االحد يوم احلرام البلد تعظيم ومرشوع
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 نفوسهم داخل التعظيم وسلوك قيم وزرع احلرام البلد وتعظيم الطالبات بني

 ولرشف رماحل داخل لوجودهم وسلوك حياة احلرام البلد تعظيم ان قيمة واعالء

وقد ارتكزت مشاركة كلية العلوم  .اجلامعة حيتضن الذي( املكرمة مكة) املكان

التطبيقية عيل ثالث حماور: أوهلام كانت مبادرة الكلية جلميع عامالهتا حتت شعار 

 ."إن اهلل رشفك واصطفاك لتطهري هذه البقعة من األرض وأنه لرشف عظيم "

ب بالساحة اخلارجية لقاعة اجلوهرة وقد أما املحور الثاين تضمن معرض مصاح

حيث تم عرض  -هـ  22/5/1438 –تم تدشينه يوم مشاركة الكلية يف احلملة 

ركنية احلفاوة -ركنية رشف اجلوار: -العديد من املحاور:)ركنية قدسية املكان

 الرساالت ركنية نساء -ركنية املشاريع واالبتكارات -ركنية نباتات مكة -بمكة

ركنية املسابقة. وقد اشتمل املحور الثالث ملشاركة كلية العلوم  -(يةالبرش أم) 

التطبيقية عن برنامج خاص بالتعظيم قيم وسلوك تم عرض البتكارات فريق 

أحسن صنعا والذي حتدث عن كيفية اعادة تدوير النفايات ومسقاة الطيور 

ات باإلضافة كمبادرات لكلية العلوم التطبيقية يف االستفادة القصوى من النفاي

ايل عرض احد مشاريع التخرج لطالبات قسم الفيزياء والذي تطرق لكيفية 

حتويل الطاقة احلركية ايل طاقة كهربية باستخدام البيزوالكرتيك ومدى االستفادة 
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منها يف إجياد مصادر ال نفطية للطاقة. وقد فازت كلية العلوم التطبيقية باملركز 

  .شاركة بشطر الزاهرالرابع عيل مستوى الكليات امل

 قسم الفيزياء متمثال يف جلنة االنشطة الطالبية فيزيكا حتت مظلة كلية  شارك

العلوم التطبيقية وبالتعاون مع وكالة عامدة شئون الطالب لألنشطة وبرنامج يرس 
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. وقد انقسمت مشاركة قسم  الفيزياء "لنتفق حتى ال نفرتق "النسائي يف فعالية

ول املشاركة بمحارضة قصرية مدهتا عرشة دقائق بعنوان حمورين اال عيل

مشاعرنا وعواطفنا تشكل الواقع املحيط بنا حيث تعرضت حماور املحارضة "

وماهية   أفكارنا ذلك يف بام معينة برتددات هيتز الكون حول كيف ان هذا

 حولك من تعمل الكم شبيهها. وكيف ان فيزياء التي جتذب الذبذبية تردداتك

 الرنانة الشوكة مثل منهم كل يترصف الوقت باإلضافة ايل ان األزواج طوال

 من املزيد جلذب اجلذب وقانون الكم فيزياء نستخدم وكيف  احلساسية شديدة

اجليدة؟ وقد ألقت املحارضة سعادة الدكتورة حنان عامر استاذ  العالقات

 املعرض مساعد الفيزياء الطبية. أما املحور الثاين كان مشاركة القسم يف

الدماغ وفيزياء انتقال املشاعر  املصاحب والذي احتوى عيل أنواع موجات

وماهية تأثري املشاعر عيل جسم األنسان وكيف أن مشاعرنا وعواطفنا تشكل 

الواقع املحيط بنا. كام تم استعراض بعض التطبيقات املوجودة عيل متجر 

فاعل احلضور مع وجهة جوجل لتعزيز الطاقة االجيابية جلسم االنسان. وقد ت

 النظر الفيزيائية النتقال املشاعر االنسانية.
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 الربامج التثقيفية واالنشطة املقدمة بالقسم :

  د.  –مشاركة  بعض عضوات هيئة التدريس بالقسم )د. حنان حسني عامر

د. فاطمة السيد حمروس( بملصقات علمية يف  –عفاف معوض عبد املجيد 

االول للبحث العلمي )تعارف, تواصل , تعاون(التابع لعامدة البحث امللتقى 

 هـ.21/3/1438-20العلمي بتاريخ 
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 ضور عضوات هيئة التدريس بالقسم ورشة عمل عن إدارة مواقع هيئة ح

. وحضورهن العديد "التعامل مع بوابة التعليم االلكرتوين"التدريس بعنوان 

ملصق  دورة كيفية اعداد -"Wiley" اعدة من الدورات منها دورة استخدام ق

دورة  -دورة أمن املعلومات البحثية -Latex إعداد االبحاث العلمية -علمي

 حتليل البيانات. 

  تسجيل عضوات هيئة التدريس بالقسم يف مواقع حمركات البحث العلمي

جوجل سكولر   – Research gataريسريش جيت  – Scopus )سكوبس

Google Scolar.) 

 

قدم فريق فيزيكا العديد من االنشطة 

 خالل العام الدرايس و منها:

 

  ا قام قسم لفيزياء بكلية العلوم بجامعة أم

القرى ممثال  بفريق فيزيكا بقسم الفيزياء يوم 

هـ الساعة احلادية عرش صباحا  بقاعة اجلفايل 1437/ 12/ 25االثنني املوافق 
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قد و. "أنا فيزيائي" :بعنوان دات بالقسم( بإقامة لقاء إرشادي للطالبات املستج3)

، ومن ثم كلمة رئيسة مكتب وكيلة القسمبدأ اللقاء بكلمة من 

 املتنوعة الفقرات من العديد اللقاء وختلل. للطالبات األكاديمي اإلرشاد

ملتميزة والفيديوهات الشيقة؛ لتوعية الطالبة املستجدة باحلياة اجلامعية، والتي وا

 سحب إىل باإلضافة اخلرجيات من فريق فيزيكا،قدمها الطالبات و

 فيزيكا، وفريق القسم، بمواد الطالبات تعريف اللقاء هذا يف تم حيث اجلوائز،

همة للطالبة، وكيفية امل األمور من وغريها املفيدة، والكتب منهاج، وبرنامج

 .العيش يف البيئة اجلامعية
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  عرض فيلم وثائقي بعنوان كابوس اينشتاين

(Einstein's Nightmare)   يوم االربعاء

هـ الساعة العارشة  11/1/1438املوافق 

لتفعيل اسرتاتيجية  3صباحا بقاعة اجلفايل 

التعليم بالرتفيه باإلضافة ايل نرش لثقافة العلمية 

 باستخدام الوسائل السمعية والبرصية.. تبدأ

 القرن بدايات مع قصة الفيلم الوثائقي

 السؤال هذا, الضوء مصابيح عمل كيفية فهم حياولون العلامء كان حيث العرشين

 اجلسيامت و للامدة األساسية املكونات داخل عميقا   هبم غاص و قادهم البسيط

 قوانني و, نعرفه الذي العامل عن متاما   خيتلف جديد عامل إىل أخذهم و, الذرية حتت

 قد فكري رصاع نأ كيف و ,االحتامالت حتكمها قوانني. قوانينا عن متاما   ختتلف

  مؤسيس من يعترب الذي بور يقوده قطب, الفيزيائيني من قطبني بني نشأ
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 قوانني حتكمها الطبيعة أن فكرة كره الذي آينشتني يقوده اآلخر و, الكم ميكانيك 

ثم تم فتح باب  .انتهى أين إىل و الرصاع هذا تطّور كيف خيربنا ثم. االحتامالت

 للفعالية ومدى استفادهتم منها. املناقشة للحضور وتقييمهم 

  نظمت جلنة االنشطة الطالبية بقسم الفيزياء )فيزيكا( باملشاركة مع النادي

العلمي جلامعة أم القرى ورشة عمل يف أساسيات االلكرتونيات والتي تم 

هـ  23/1/1438اعطائها عيل لقاءين: اللقاء االول اقيم يوم االثنني املوافق 

. وكان اللقاء الثاين يوم االثنني العميل التطبيق من وجانبي يتضمن اجلزء النظر

 املشاركة اخلمسة الفرق بني والتحدي املسابقة لقاء هو هـ 30/1/1438

 وإعالن النقاط جتميع تم . ختامااإللكرتونية الدوائر من عدد أكرب وتوصيل
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    .الفائز أعضاء الفريق من فرد لكل جائزة منح و الفائز الفريق

 

 ت جلنة االنشطة الطالبية بقسم الفيزياء لقاء عفوي بسيط بعيدا عن نظم

هـ بمقر االندية الطالبية للرتحيب  8/3/1438الثالثاء املوافق  الرسميات يوم

بالعضوات اجلدد املنتميات لفيزيكا وتعريفهم بأهداف وأنشطة فيزيكا 

املتابعة وتقسيمهم عيل اللجان املختلفة )االعالمية والتخطيط والتصميم و

والتنفيذ( للفريق باإلضافة ايل توطني مبدا االنتامء للفريق وختلل هذا بعض 

 االلعاب الرتفيهية إلضفاء جو من املرح.
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  نظمت جلنة االنشطة الطالبية بقسم

الفيزياء )فيزيكا( لقاءين عن بعد 

)اونالين( يومي اخلميس املوافقني 

هـ  3/3/1438هـ و  25/2/1438

بمفهوم الرتمجة وانواعها واالليات التي جيب التأكد من توافرها عند للتعريف 

الرتمجة للنصوص العلمية من اللغة االنجليزية ايل العربية والعكس هبدف 

تكوين فريق ترمجة من الطالبات بقسم الفيزياء ليكون نواة القسم يف تعريب 

ل مواهب العلوم وقد تم تكوين الفريق وعمل لقاء اسبوعي لتدريبهم وصق

الرتمجة لدهيم. وقد قدم اللقاءين وترشف عيل فريق الرتمجة سعادة الدكتورة/ 

 حنان عامر.
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  نظمت جلنة األنشطة بقسم الفيزياء )فيزيكا( مسابقة بني طالبات قسم الفيزياء

بتطبيق اسرتاتيجية تعلم حديثة لتقوية خمرجات برامج قسم الفيزياء املطروحة 

هيم الفيزيائية للمقررات املختلفة. وقد تم اعالن معايري عن طريق تعزيز املفا

ورشوط االشرتاك يف مسابقة األنفوجرافيك الفيزيائي وحتديد يوم اخلميس 

هـ كأخر موعد الستقبال املشاركات. وقد تقدمت سبعون  24/2/1438

طالبة بأربعني تصميم ملفاهيم فيزيائية خمتلفة لإللكرتونيات والفيزياء الكمية 

 تقليدية والبرصيات. وقد تم تقييم املشاركات من قبل جلنة التحكيم.وال
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  دعوة قسم الفيزياء ممثال بفريق فيزيكا للمشاركة بمسابقة تصميم اسم و شعار

 ملجلته العلمية الثقافية االجتامعية املرتقبة.

  

  

  

  

  

  

 

زياء عىل مدى نظمت جلنة األنشطة الطالبية بقسم الفيزياء )فيزيكا( كرنفال الفي

هـ وقد شاركت فيه  16/3/1438و 15يومي االربعاء واخلميس املوافقني 

طالبات القسم من املستويات املختلفة يف الفروع املختلفة للفيزياء لربط املفاهيم 

الفيزيائية التي متت دراستها يف الفروع املختلفة باملتغريات احلياتية حتت شعار 

عرض العديد من اخلدع والتجارب املعتمدة عيل . كام تم "كيف تعمل االشياء"
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مفاهيم فيزيائية خمتلفة يف الكهرومغناطيسية والبرصيات مثل اهلولوجرام 

واستخدامات العدسات يف التطبيقات احلياتية. كام تم عرض بعض التجارب 

 املتعلقة بمفاهيم الفيزياء التقليدية.

 

 ية )فيزيكا( بالتعاون مع جلنة مشاريع التخرج و أقامت جلنة األنشطة الطالب

مكتبة امللك عبداهلل ورشة عمل تدريبية لطالبات مرشوع التخرج خاصة 

وطالبات القسم عامة حول خدمات املكتبة وكيفية البحث يف قواعد املعلومات 

صباحا   10، من الساعة 3بقاعة اجلفايل  هـ. 15/9/1438يوم اخلميس املوافق 



 

 

 60 

وفيها تعرفت الطالبات عىل كيفية احلصول عيل بطاقة  ظهرا . 12ة إىل الساع

تعريف خاصة باملكتبة و عىل أقسام املكتبة املختلفة وكيفية االستعارة باإلضافة 

ايل خدمة الطالب الزائر التي توفرها املكتبة لطالبات اجلامعة ومتكنهم من زيارة 

مكتبات اجلامعات االخرى باململكة. ثم تيل ذلك 

اجلزء العميل والولوج ايل قواعد املعلومات 

والفرق بني القواعد املختلفة وكيفية استخدم 

البحث املوحد للمكتبة الرقمية و واحلصول عيل 

النص الكامل للكتب واالبحاث من القواعد 

املختلفة. وقد تم عمل استبيان للحضور يف هناية 

الورشة وقد امجعت اآلراء عيل ان الورشة مفيدة 

لتوصية بتكرارها لتعميم االستفادة عيل اكرب وا

 عدد من الطالبات.

 

  جلنة االنشطة الطالبية )فيزيكا( بقسم قامت

 املتجر للتعرف عىل ة الطالباتدعوبالفيزياء، 

 يوم وذلك. مقتنيات محاية يمكنك وكيف الذكي،
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 العارشة الساعة م،2017 أبريل 13 املوافق هـ،1438/  7/  16 اخلميس

 .3 اجلفايل بقاعة صباحا ،

  نظمت جلنة األنشطة الطالبية بقسم الفيزياء

)فيزيكا( دورة تدريبية بعنوان أساسيات 

وم اخلميس ي وذلك امللصق البحثي اجليد

أبريل  13هـ، املوافق  1438/  7/  16

 إىل صباحا ، 10 الساعة من م،2017

وقد  .3 اجلفايل بقاعة ظهرا ، 12 الساعة

ورة حنان عامر أستاذ ألقتها سعادة الدكت

مساعد الفيزياء الطبية حيث تطرقت سعادهتا ايل تعريف امللصق البحثي وماهي 

أنواع امللصقات وكيف يمكن حتديد نوع امللصق البحثي املناسب للمعلومات 

املراد متثيلها. باإلضافة ايل كيف يمكن جتنب االخطاء الشائعة عند تنفيذ 

نة بني الكتابة وتنسيق الصور داخل امللصق امللصقات البحثية وكيفية املواز

  البحثي. ثم تم استخدام بعض القوالب للتدريب عيل اعداد امللصقات البحثية.
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 من برامج شارك فريق فيزيكا يف فعاليات مهرجان العلوم ..كرنفال العلوم ض

الدعوة عامة جلميع دكاترة و كانت  النادي العلمي التابع لعامدة شؤون الطالب

 \ 7 \ 23-22يومي األربعاء واخلميس  ذات وطالبات جامعة أم القرىوأستا

وقد شارك فريق فيزيكا يف  .يف صالة النشاط، مبنى د، الدور األريض هـ1438

تاريخ  بداية عن الركن هذا ويتحدث التارخيي، املرسد ركن: منها أركان عدة

 الذي فيزيكا، وركن ،وأدواهتا اجلراحة تطور اىل التحنيط من بداية   الطبية العلوم

 والفضاء العلمية، والتجارب الفيزياء، جنون: مواضيع منها عدة عن حتّدث

 من النظريات من عدد تطبيق العلمية التجارب جمموعة أثبتت كام.  والكواكب

 البقع النار، ظل ، االحتكاك الراقصة، جتربة الشمعة منها تطبيقية جتارب خالل

 املاء سطح عىل تأثري الضغط ُتوضح التي املاء وطبق الشمعة وجتربة العمياء،

ويف  الكأس، إىل الطبق من املاء وصعود الكأس داخل الضغط انخفاض وسبب
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 كيفية معرفة تم: الليمون بطارية جتربة

 بواسطة الكهرباء عىل احلصول

 عمل البطاريات آلية رشح ثم الليمون،

 عىل والفضاء الكواكب ركن واشتمل. 

  عدة

 التي الشمسية املجموعة: امنه أركان

 الكواكب مفصال  عن رشحا تضمنت

 والنجوم تكوهنا وبداية وأسامءها

 عىل والتعرف الفضاء اخلارجي متثيل تم الساموية القبة ركن ويف بنا، املحيطة

رؤية  توضح التي اهليلوجرام بفكرة ومتيز بنا، املحيطة واملجرات النجوم

 هناك كان كام اخلارجي، هيكلها عىل فوالتعر والصواريخ والنجوم الكواكب

 جتربة للطالبة يسمح الذي االفرتايض الواقع يف ركن اخلارجي للفضاء جتسيد

 اإلعجاز ركن لألركان األخرى األفكار ضمن ومن.  الفضاء رواد شعور

 يف اإلعجاز: أشياء وهي 3 يف العلمي اإلعجاز عن حتدث والذي العلمي
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 الفلكية والظواهر اجلوامد يف واإلعجاز ،احليوان يف اإلعجاز اإلنسان،

 صحيفة ، صحف 4 قبل من إعالميا تغطيته تم املهرجان أن والفيزيائية. ويذكر

   نيوز خرب وصحيفة متميزون إعالميون السعودية وصحيفة البلد وصحيفة إنامء

  ــاء ــة بقســم الفيزي ــة االنشــطة الطالبي قامــت جلن

ــيم ور ــي بتنظ ــادي العلم ــع الن ــاون م ــة بالتع ش

-6تلحــيم القطــع االلكرتونيــة عــيل لقــاءين 

هــــ  وقـــد قامـــت بتقـــديمها  7/8/1438

فيــز بمبنــى ج.  5املدربــة نعمــة الــيامين يف معمــل 

ــامج  ــث اســتخدمت برن  circuit wizardحي

ــم  ــدوائر ث ــم ال ــيل رس ــات ع ــدريب الطالب ــة وت ــدوائر االلكرتوني ــاة ال ملحاك

ـــات امل ـــتخدام املكون ـــيل واس ـــق العم ـــال للتطبي ـــعاالنتق ـــة والقط  ختلف

االلكرتونيــة وكيفيــة التلحــيم اجليــد للحصــول عــيل دائــرة كهربيــة ســليمة.  

وتـدريب املتــدربات عــيل تطبيقـات خمتلفــة مثــل دائـرة حســاس الضــوء وقــد 

 كان تفاعل املتدربات جيدا والتنافسية عالية جدا بينهم. 
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  )أقامت جلنة االنشطة الطالبية )فيزيكا

ة للعام حفل ختام االنشطة الطالبي

هـ يوم اخلميس  1438 1437اجلامعي 

من الساعة هـ  15/8/1438املوافق 

ظهرا ، بقاعة  12صباحا  إىل الساعة  10

ويف جو يتسم باملرح  النشاط، مبنى )د(

والبهجة وااللفة هنأ فريق فيزيكا سعادة 

ل الدكتورة زينب مطر بتعيينها وكيلة لقسم الفيزياء واهداها باقة ورد. وبدا احلف

بالقران الكريم ثم كلمة سعادة الدكتورة زينب مطر ثم تكريم الطالبات 

. تال ذلك تكريم سعادة د دعاء عبداهلل وسعادة د هنى فلمبان 34املتفوقات دفعة 

جلهودمها املميزة يف تقييم مسابقة األنفوجرافيك الفيزيائي لتعزيز املفاهيم 

تكريم الطالبات املميزات يف التعليمية لدي الطالبات كنشاط الصفي. كام تم 

القسم : الطالبة رغيد خرضي لفوزها باجلائزة االوىل يف هاكثون البحث العلمي 

والطالبة سارة الفزاين لفوزها باجلائزة االوىل  يف مسابقة الكاريكاتري عن الفساد 
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والذي اقامتها نادي نزاهة باإلضافة ايل الطالبة سمية عمر لفوزها باملركز الثاين 

 مسابقة قدوة الكلية. وبعد ذلك أقام فريق فيزيكا بعض املسابقات احلامسية. يف

  تم تصعيد طالبتني من طالبات قسم الفيزياء و

مها الطالبة سمية عمر و الطالبة مروة فريج 

ملتقى قدوة كلية العلوم للتصفيات النهائية ب

التطبيقية الذي أقامته كلية العلوم التطبيقية 

ة العلوم التطبيقية الدكتور وليد برعاية عميد كلي

/ 7/ 2بن مجيل ألطف، وذلك يف يوم اخلميس 

(، توالت عروض املشاركات من قبل الطالبات 2هـ، بقاعة اجلفايل )1438

الاليت تم ترشحيهن ملسابقة قدوة كلية العلوم التطبيقية؛ والتي تضمنت 

ث العلمية مما كان مشاركتهن يف األعامل التطوعية والدورات التدريبية واألبحا

واختتم اللقاء يف أجواء  .الشخصية له أكرب األثر يف صقل املهارات وبلورة

و  حافلة، وتم تكريم قدوة الكلية، وتكريم مجيع املشاركات ومنسقات اللقاء.

 حصلت الطالبة سميه عمر طالبة قسم الفيزياء عىل املركز الثاين.
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 قسم:   أعضاء هيئة التدريس بال1ملحق 
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 متضمنا ختصصاهتم وجنسيتهم بأعضاء هيئة التدريس بالقسم بيان : 1ملحق 

No
. 

Faculty/ Teaching 
Staff Names 

Nationality 
Academic 

rank 

Speciality Institution 
graduated 

from 

Degre
e 

Name 
M/
F 

General Specific 

1 
Abdul_Mageed 
Omr Ali Tayomi 

M Tunesian Ass. Prof. Physics 
Solid 
state 

University of 
Tunis Elmanar 

Ph.D 

2 
Abdul_Rahman 
Masood Daif 
Allah Al_Oteebi 

M Saudi 
Demonstr

ator 
Physics Physics   MSc. 

3 
Abdul_Rahman 
Yosef Mohamad 
Lasheen 

M Egyptian Ass. Prof. Physics 
Materials 
science 

Brno 
University of 
technology  

Ph.D 

4 
Abeer Ahmad 
Abdullah 
Al_Sreehi 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Medical 
Physics 

Medical 
Physics 

  MSc. 

5 
Adel Mohamad 
Al_Hashemi 
Al_Madani 

M Tunesian 
Assoc. 
Prof. 

Physics 
Solid 
state 

Tunis 
University 

Ph.D 

6 
Afaf Moawad 
Abdul_Mageed 
Ali 

F Egyptian Ass. Prof. Physics optics 
Mansoura 
University 

Ph.D 

7 
Ahmad Makbool 
Mohamad 
Hekami 

M Saudi Ass. Prof.  Physics Physics   Ph.D 

8 
Ahmad 
Mohamed Abd-
ElHadi Saidi 

M Saudi Lecturer Physics     MSc. 

9 

Ahmad 
Mohamad 
El_Hady 
Abdul_Ghafa 
Abdul_Ati 

M Egyptian 
Assoc. 
Prof. 

Physics 
Solid 
state 

Halle 
wittenberg  

Ph.D 

10 
Al_Hussieny 
Al_Taher Mahdy 
Mohamed 

M Egyptian Ass. Prof. Physics 
Radiation 

Physics 
Ain Shams 
University 

Ph.D 

11 
Al_Mongy  
Al_Sasi Omar 

M Tunesian Ass. Prof. Physics 
Solid 
State 

University of 
Tunis Elmanar 

Ph.D 
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No
. 

Faculty/ Teaching 
Staff Names 

Nationality 
Academic 

rank 

Speciality Institution 
graduated 

from 

Degre
e 

Name 
M/
F 

General Specific 

Binmos 

12 
Ali Saleh 
Aal_Sharaa 
Al_Shamrani 

M Saudi Ass. Prof. Physics 
Solid 
State 

  Ph. D 

13 
Amal Ibrahim Al-
Saadii 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics     BSc. 

14 
Amani Ibrahim 
Saleh Al-Alawi 

F Saudi Ass. Prof. 
Medical 
Physics 

Medical 
Physics 

University of 
Surrey 

Ph.D 

15 
Ameena Naif 
Mohamad 
Al_Ahmadi 

F Saudi Ass. Prof. Physics 
NANO 

SCIENCE 
Ohio 

University 
Ph.D 

16 
Anas Alaa Asad 
Mohder 

M Saudi 
Demonstr

ator 
Physics PHYSICS   BSc. 

17 
Arwa Mohamad  
Abdul_Hakeem 
Bokhari 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics PHYSICS   MSc. 

18 
Asmhan Saud Ali 
Al_Shekhi 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics PHYSICS   BSc. 

19 
Atif  Ismale El-
Hasaneen 

M Egyptian Ass. Prof. Physics 
Theoretic
al Physics 

Hamburg 
Uinversity 

Ph.D 

20 
Badee Abd-
Elhaleem Awiess 

M Egyptian Ass. Prof. Physics PHYSICS 
Cairo 

University 
Ph.D 

21 
Balsam Fahd 
Ebraheem Soofi 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Medical 
Physics 

Medical 
Physics 

  BSc. 

22 
Banan 
Bahawarith 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Medical 
Physics 

PHYISCS   BSc. 

23 
Danya 
Abdul_Rehem 
Meki Sendi 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics PHYSICS   BSc. 

24 
Doaa  Abdul_llah 
sayed Mahmood 

F Egyptian Ass. Prof. Physics 
Compute

r in 
Physics 

Ain Shams 
University 

Ph.D 

25 
Ebthal Mastoor 
Khedr Al_Thebeti 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics Physics   BSc. 
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No
. 

Faculty/ Teaching 
Staff Names 

Nationality 
Academic 

rank 

Speciality Institution 
graduated 

from 

Degre
e 

Name 
M/
F 

General Specific 

26 
Efat  Abdul_Allah 
Ali Ali Rashed 

F Saudi Lecturer Physics Physics   MSc. 

27 
Eman  
Abdul_Baset 
Gaber Madkhli 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics Physics   BSc. 

28 
Eman Ahmad 
Abdul_Raheem 
Bokhari 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics Physics   BSc. 

29 
Imtenan Tallal 
Al-Utabi 

F Saudi Lecturer Physics Physics   MSc. 

30 
Isam Hamed 
Mohamad 
Al_Ahdal 

M Saudi Prof. Physics Optics 
Ohio 

University 
Ph.D 

31 
Fadia AbdElaziz 
Abdullha Ibrahim 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics Physics   BSc. 

32 
Fahad Abdullah 
Shokr 
Al_Hashemi 

M Saudi Ass. Prof. Physics Physics   Ph.D 

33 
Fatma El-Sayed 
Mahrous 
Othman 

F Egypt Ass. Prof. Physics 
Theoretic
al Physics 

Tanta 
University 

Ph.D 

34 
Fayz Hmad 
Hmood Al-
Ghorabie 

M Saudi Prof. 
Medical 
Physics 

Medical 
Physics 

Wales 
University 

Ph.D 

35 
Fayza 
Abdul_Kader 
Hasan Agag 

F Saudi Lecturer Physics 
Nuclear 
Physics 

  MSc. 

36 
Galal El_Naser 
El_Hady 
Al_Wafalyi 

M Tunesian Ass. Prof. Physics 
Solid 
State 

Nantes  
University 

Ph.D 

37 
Ghada Abd-
Elrahman Kheder 
Mobark 

F Saudi Lecturer Physics Physics   BSc. 

38 
Hanan Aish 
Zamel Al-Utabi 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics 

Soid 
State 

  MSc. 
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No
. 

Faculty/ Teaching 
Staff Names 

Nationality 
Academic 

rank 

Speciality Institution 
graduated 

from 

Degre
e 

Name 
M/
F 

General Specific 

39 
Hanan Hosien 
Ebraheem Amer 

F Egyptian Ass. Prof. 
Medical 
Physics 

Medical 
Physics 

Cairo 
University 

Ph.D 

40 
Hend Abdul_Aziz 
Ahmad 
Al_Hagagi 

F Saudi Lecturer Physics Optics   MSc. 

41 
Hoda Ahmad 
Abdullah 
Al_Allawi 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics Physics   BSc. 

42 
Hoda Gowybr 
Aneez Al_Salmi 

F Saudi Lecturer Physics PHYSICS   MSc. 

43 

Hosam Salah 
El_Deen 
Mohamad 
Ebraheem 

M Egyptian Ass. Prof. 
Medical 
Physics 

Medical 
Physics 

Mansoura 
University 

Ph.D 

44 

Khaled  
Abdul_Waged 
Mohamad  
Abdul_Lateef 

M Egyptian Prof. Physics 
Nuclear 
Physics 

Banha 
University 

Ph.D 

45 Kahled Al-Thqafi M Saudi Ass. Prof.       Ph.D 

46 
Mashael Saud El-
Harbi 

F Saudi Lecturer 
Medical 
Physics 

Medical 
Physics 

  MSc. 

47 
Mehrz 
Al_Sheryani 
Mohamad Lolo 

M Tunesian Ass. Prof. Physics 
Solid 
State 

University of 
Tunis Elmanar 

Ph.D 

48 
Mohamad Omar 
Boustimi 

M Franch Ass. Prof. Physics 
Atomic 
Physics 

Paris 
University 

Ph.D 

49 

Mohamad 
Abdul_Aziz 
Mohamad 
Sedeeq  Kutb 

M Saudi 
Demonstr

ator 
Physics Physics   BSc. 

50 
Mohamad Khalel 
Mohamad 
Al_Turkestani 

M Saudi Ass. Prof. Physics 
Solid 
State 

Durham 
University 

Ph.D 
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No
. 

Faculty/ Teaching 
Staff Names 

Nationality 
Academic 

rank 

Speciality Institution 
graduated 

from 

Degre
e 

Name 
M/
F 

General Specific 

51 

Mohamad 
mahmod Sabri 
Salah El_Deen 
Mohamad 

M Egyptian 
Assoc. 
Prof. 

Physics 
Renewabl
e energy 

Ain Shams 
University 

Ph.D 

52 
Mohamad Owaid 
Fahd Al_Omary 

M Saudi Lecturer Physics Physics   MSc. 

53 
Mona Abd El-
Khalek 
Mohaseeb 

F Egyptian Ass. Prof. Physics 
Bio-

Physics 

Alfarabi_Kazak
h National 
University 

Ph.D. 

54 
Naser alian El-
Hazmi 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics Physics   BSc. 

55 

Noha Farag 
Mohamad 
Abdullah 
Al_Harbi 

F Saudi Lecturer Physics Physics   MSc. 

56 
Noha Abd El-
Haleem Filmban 

F Saudi Ass. Prof. Physics 
Theoretic
al Physics 

King Saud 
University 

Ph.D 

57 
Noor Mahmod 
Mohamad 
Abdullah Basafr 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics 

Condense
d matter 

  MSc.. 

58 

Omaima 
Abdul_llah 
Abdul_Raheem 
Bawazeer 

F Saudi 
Demonstr

ator 
Physics Physics   BSc. 

59 
Rabab Khaled 
Mohamad Sendi 

F Saudi Ass. Prof. Physics Physics   Ph.D 

60 
Ramadan Ali 
Hasan Ali 

M Egyptian Ass. Prof. 
Medical 
Physics 

Medical 
Physics 

Cairo 
University 

Ph.D 

61 
Reem Abdul-Aziz 
Al-Theqafee 

F Saudi Lecturer Physics Physics   MSc. 

62 
Roshdi Saudi 
Mohamad Awad 

M Egyptian Prof. Physics 
Spectrosc

opy 
Cairo 

University 
Ph.D 

63 
Said Mohamad 
Mohamad Attia 

M Egyptian 
Assoc. 
Prof. 

Physics 
Solid 
State 

Tongji 
University 

Ph.D 
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No
. 

Faculty/ Teaching 
Staff Names 

Nationality 
Academic 

rank 

Speciality Institution 
graduated 

from 

Degre
e 

Name 
M/
F 

General Specific 

64 
Saleh Marzook 
Berki Al_Lokmani 

M Saudi Ass. Prof. Physics 
Soid 
State 

Durham 
University 

Ph.D 

65 
Sameer Solyman 
Ahmad Natto 

M Saudi Prof. 
Medical 
Physics 

Medical 
Physics 

Wales 
University 

Ph.D 

66 
Samr Mohamad 
Sadoon Al_Selmi 

F Saudi Lecturer Physics 
Solid 
State 

  MSc. 

67 
Saud Hameed 
Ahmad 
Al_ahyani 

M Saudi Prof. 
Medical 
Physics 

Medical 
Physics 

Surrey 
University 

Ph.D 

68 
Taha Mohamad 
Taha Al_Fawaal 

M Egyptian Ass. Prof. 
Medical 
Physics 

Radiation 
Physics 

Cairo 
University 

Ph.D 

69 
Tasneem Malak 
Mohamad Deen 
Azeem 

F Bakistani Ass. Prof. Physics 
Nuclear 
Physics 

  Ph.D 

70 
Thamer Salman 
Faleh Al_Omeery 

M Saudi Ass. Prof. Physics polymer 
Curtin 

University 
Ph.D 

71 
Turky Othman 
Hameed   
Al_Maatani 

M Saudi Lecturer Physics Physics   MSc. 

72 
Waleed Blkasem 
Al_Ekremi Balhag 

M Tunesian Ass. Prof. Physics 
Theoretic
al Physics 

University of 
Tunis Elmanar 

Ph.D 

73 
Waleed Gameel 
Ahmad Altaf 

M Saudi 
Assoc. 
Prof. 

Physics 
Radiation 

Physics 
University of 

Surrey 
Ph.D 

74 
Yosry Mohamad 
Eid Moustafa 

M Egyptian Prof. Physics 
Solid 
State 

Odesa State 
University 

Ph.D 

75 
Zaynab Solyman 
Ali Matter 

F Saudi Ass. Prof. Physics 
Nuclear 
Physics 

Cairo 
University 

Ph.D 
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 بالقسم اسامء الفنيني:   2ملحق 
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 متضمنا كفاءهتم ومسؤولياهتم  بالقسمبالفنيني  بيان : 2ملحق 

 Technician Qulifications Responsibility Campus 

1 Jar Allah Saeed Al-Tawili 
Diploma of Minute 

Labs 
Laborartory of 

General Phsycis (1) 
Al-abdia 

2 Mazen Mohamed Omar Bashraf BSc. of Chemistry 
Laboratory of General 

Physics (2) 
Al-abdia 

3 Yousef Ahmed Alassmari 
Graduated from 
Technical college 

in Electronics  

Laboratory of 
electricity and 

Magnetism 
Al-abdia 

4 Mohamed Abdullah Omar Mirah Diploma of Optics 
Laboratory of 

Measuring 
Instruments 

Al-abdia 

5 Mazen Mohsen Malkan Al-Jawi Diploma of Optics Laboratory of Optics Al-abdia 

6 Jameel Ahmed Hameed Alhazmi BSc. of Physics 
Laboratories of 

Modern and Nuclear 
Physics 

Al-abdia 

7 Hussein Hasen Althebyani BSc. of Physics 
Laboratories of 

Eelctronics 
Al-abdia 

8 Maher Abdullah Al-Kasim BSc. of Physics 
Laboratory of General 

Physics (2) 
Al-abdia 

9 Hussein Ali Al-Hashmi BSc. of Physics 
Laboratory of 
electricity and 

Magnetism 
Al-abdia 

10 Alaa Abdularahman Alsubaie BSc. of Physics 
Laobratory of Medical 

physics 
Al-abdia 

11 Yaser  Mohammed Bahashwan BSc. of Physics 
Laobratory of Medical 

physics 
Al-abdia 

12 Maysoon Rashed Albalbesi BSc. of Physics 
Lab. of general 
physics 1 and 2 

Al-zahir 
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 Technician Qulifications Responsibility Campus 

13 Darien Abdullah ajaj BSc. of Biology 
Lab. of Nuclear 

Physics 
Al-zahir 

14 Zakia Mohsen Al-Kathiri 
Diploma of 

laboratories 
Lab. of Modern 

Physcis 
Al-zahir 

15 Fatma Shafi Al-Hoqbani 
BSc. of Physics 

Master of 
education 

Lab. of electronics and 
Lab. of measuring 

instruments 
Al-zahir 

16 Maatoka Mohamed Salem 
Diploma of 

laboratories 
Lab. of Optics Al-zahir 

17 Israa Abdulghafour Obied 
BSc. of computer 

science 
Lab. of general 
physics 1 and 2 

Al-zahir 

18 Wadha Farag Alotaibi BSc. of Physics Lab. of Nuclear Al-zahir 

19 Suha Abdullah Khan MSc. of Physics 
Lab of optics and 

Medical Laboratoreis  
Al-zahir 

 

 


