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 الـعـلـمـيـة المؤهالت
 

 عنوان الرسالة تاريخ الحصول عليها اسم الجامعة المانحة الدولة التخصص الدرجـة

 هـ14 34/    9/    15 جامعة امللك عبدالعزيز  السعودية جوامد جترييب الدكتوراه

نماء البلوري اال

والخصائص المميزة 

لمركبات اشباة 

الموصالت سداسي 

االنديوم سباعي 

السيلينيوم وسداسي 

االنديوم سباعي 

 الكبريت

 هـ1425/   3/  16 أم القرى السعودية جوامد جترييب الماجســــتيـر
مطياف العزل 

الكهربائي للبلورات 
 السائلة القطبية

  هـ1414/1415 جامعة امللك عبدالعزيز لسعوديةا العلوم والرتبية البكالوريوس
 

 ةلميالخبرات الع
 

 التاريخ جهة العمل المسمى الوظيفي

 1416 الكلية اجلامعية ابلقنفذة معيد

 1428 الكلية اجلامعية ابلقنفذة حماضر

 1434 الكلية اجلامعية ابلقنفذة استاذ مساعد

 1440 الكلية اجلامعية ابلقنفذة استاذ مشارك

   
 

 خبرات تدريسية للمقررات
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 اسم الجامعة/الكلية المقررات التي تم تدريسها م

عملي1فيزياءعامة  1  الكلية اجلامعية ابلقنفذة /جامعة ام القرى  

 الكلية اجلامعية ابلقنفذة /جامعة ام القرى  فيزياء حديثة 2

1فيزياء جوامد  3  الكلية اجلامعية ابلقنفذة /جامعة ام القرى  

1فيزياء جوامد  4  الكلية اجلامعية ابلقنفذة /جامعة ام القرى  

عملي 1فيزياء الجوامد 5  الكلية اجلامعية ابلقنفذة /جامعة ام القرى  

2فيزياء الجوامد 6  الكلية اجلامعية ابلقنفذة /جامعة ام القرى  

 الكلية اجلامعية ابلقنفذة /جامعة ام القرى  فيزياء اشباه الموصالت 7

شروع التخرجم 8  
/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 ديناميكا حرارية احصائية 9
/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

/جامعة ام القرى  فيزياء ذرية 10 الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

اشباه مواصالت 2فيزياء الجوامد  11 /جامعة ام القرى   ةالكلية اجلامعية ابلقنفذ   

/جامعة ام القرى  عملي اشباه مواصالت 2فيزياء الجوامد  12 الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 الضوء                           13
 

/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 1ميكانيكا كالسبكية  14
 

/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 1 الكترونيات 15
 

/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 عملي 1الكترونيات  16
 

/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 2الكترونيات  17
 

/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 عملي 2الكترونيات  18
 

/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 حرارة وديناميكا حرارية 19
/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 كهربية مغناطيسية 20
/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 عملي كهربية مغناطيسية 21
/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   

 2كهرباء ومغناطيسية 22
 

/جامعة ام القرى  امعية ابلقنفذةالكلية اجل   

 عملي2كهرباء ومغناطيسية 23
 

/جامعة ام القرى  الكلية اجلامعية ابلقنفذة   
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 ضوء متقدم 24
 جامعة ام القرى / الكلية اجلامعية ابلقنفذة

2كم 25  
 جامعة ام القرى / الكلية اجلامعية ابلقنفذة

 كهربية 26
 جامعة ام القرى / الزاهر

 الزاهر /ام القرى جامعة  فيزياء تقليدية 27

 كهربية مغناطيسية 28
/جامعة ام القرى  الزاهر   

1كم 29  
/جامعة ام القرى  الزاهر   

30 General Physics 
 جامعة ام القرى / الكلية اجلامعية ابلقنفذة

 

 االداريةالعلمية  و خبرات المناصب
 

 التاريخ جهة العمل الوظيفة م

ية بالقنفذةالكلية الجامع رئيسة قسم الفيزياء 1  1423 

 1426 الكلية الجامعية بالقنفذة وكيلة الكلية 2

7142 الكلية الجامعية بالقنفذة عضو اللجنة التاديبية 3  

7142 الكلية الجامعية بالقنفذة رئيسة لجنة الكنترول 4  

 1426 الكلية الجامعية بالقنفذة رئيسة اللجنة االجتماعية 5

لجامعية بالقنفذةالكلية ا رئيسة لجنة المصلى 6  1426 

 1427 الكلية الجامعية بالقنفذة عضو التعاقد المؤقت بالكلية 7
 

 

 االنتاج العلمي والمؤلفات
 

نوع االنتاج)بحث  العنوان م

علمي، كتاب، اوراق 

 عمل(

 

 سنة النشر اسم المجلة

1 Growth and transport 

properties of the 

quaternary 

chalcogenides 

compouns 4TeGaIn2Tl 
 

 Journal Life بحث علمي

Science 

2014  /19    /2        

2 On the preparation and 

thermal transport 

 Journal of بحث علمي

American 

2014   /10   /5            
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properties of a 

quaternary thallium 

dichalcogenide 

compounds 4GaInTe2Tl 

science  
 

3 Growth and memory 

switching effect in the 

quaternary thallium 

chalcogenide 

4 
GaInTe

2
Tl

semiconductor 

compound 

 International بحث علمي

Journal of 

Scientific & 

Engineering 

Research 
 

2014 -  
September 

4 Growth and 
characterization of 

some ternary 
chalcopyrite from 

 Vl
2ClllBlAthe group 

semiconductor 
compound 

 ( IRJET بحث علمي
)International 

Research 

Journal of 

Engineering and 

Technology 

2016    /Jan      

5 INVESTIGATION OF 
THE SWITCHING 
PHENOMENA IN 

SOME THALLIUM-
BASED III-V-VI2 

TERNARY 
CHALCOGENIDES 
SINGLE CRYSTAL 

 

 Journal of Ovonic بحث علمي

Research 
 

2016   / January 

- February 

6 Negative-differential 
resistance effect in 

ternary chalcogenide 
semiconductorInGaTe

2
 

 

 International بحث علمي

Journal of 

Scientific & 

Engineering 

Research 

2015  /January 

7 INHIBITIVE EFFECT 
OF AZINE AND 

DIAZINE 
DERIVATIVES ON 

THE CORROSION OF 
CYCLIC STRESSED 
316L SS IN ACIDIC 

MEDIA 

 International بحث علمي

Journal of 

Scientific & 

Engineering 

Research,  

November-2014 
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8 Transport properties of 

hexaindium Heptasulfide 

single crystals 

 Australian ةورقة علمي

Journal of Basic 

and Applied 

Sciences 

6-13, 2011 
 

9 Synthesis, Structural, 

Electrical and Dielectical 

Properties of ZnO 

Nanoparticles Synthesized 

by Sonochemical Route 

  تحت النشر  بحث علمي

10 Conduction and scattering 

mechanisms of the wurtzite 

In2Se3 crystals 

  تحت النشر بحث علمي 

11 Investigation of 

thermoelectric power of 

 CuInGaTe2 single crystals 

  تحت النشر بحث علمي 

12     

13     

14     

15 

 

 

16 

    

 
 المشاركة في الرسائل العلمية

 

 نوع المشاركة )اشراف، مشرف مساعد، مناقشة( عنوان الرسالة العلمية م

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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10   

11   

12   

13   

 

 الجوائز العلمية، و المنح البحثية، و شهادات التقدير 
 

 المناسبة نوع الجائزة م

 

 مصدرها تاريخ الحصول عليها

1     

2     

3     

4     

 
 هنية )الحضور و المشاركة  في  المؤتمرات  و الندوات و الحاضرات  و الدورات  وورش العمل(التنمية الم

 

 الجهة المنظمة المكان التاريخ مؤتمر/ ندوة/ ورشة العنوان م

1 Growth and 

memory 

switching 

effect in the 

quaternary 

thallium 

chalcogenide 

Tl2GaInTe4 

semiconductor 

compound 
 

April  th6 - th5 مؤتمر

2017 

New York International 

Conference 

on 

Healthcare, 

Applied 

science and 

Engineering 

الملتقى العلمي  2

لكلية  الخامس

 العلوم للبنات
 مشاركة ببحث

Transport 

properties of 

hexaindium 

Heptasulfide 

single crystals 

جامعة الملك عبد  جدة    هـ10/1/1435-8 ملتقى

 .العزيز
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المؤتمر العلمي  3

 الرابع

 22/6/1434-19 مؤتمر

 هـ

 جامعة أم القرى مكة المكرمة

الندوة العالمية  4

لالستخدامات 

السلمية للتقنية 

النووية بدول 

مجلس التعاون 

 الخليجي

ذو القعدة  -7-5 مؤتمر

نوفمبر  5الموافق 

2008 

قاعة  جدة

االحتفاالت ومركز 

ت بجامعة المؤتمرا

 الملك عبدالعزيز

جامعة الملك 

 عبدالعزيز

الرخصةالدولية  5

 لقيادة الحاسب

ICDL 

م21/3/2010 دورة -شركة الخليج  جدة الروضة 

 نيوهورايزن

التحليل االحصائي  6

باستخدام برنامج 

spss 

هـ 1430 دورة  كلية التربية بجدة جدة 

كيف تجتازين  7

 المقابلة الشخصية

هـ83143\13 محاضرة  \جامعة ام القرى القنفذة 

الكلية الجامعية 

 بالقنفذة 
 \جامعة ام القرى القنفذة هـ31438\13 ورشة عمل كيف تختارين مهنتك 8

الكلية الجامعية 

 بالقنفذة 
ادارة الضغوط في بيئة  9

 العمل

جامعة الملك  جدة هـ1438\3\8 دورة

 عبدالعزيز

استحداث تجارب عملية  10

 1امد لمادة فيزياء جو

(2903371-3) 

 \جامعة ام القرى القنفذة هـ1438\4\4 تجارب

الكلية الجامعية 

 بالقنفذة 
التطبيق العملي لمادة  11

في حياتنا  1جوامد 

 اليومية

 \جامعة ام القرى القنفذة هـ1438\4\4 تجارب

الكلية الجامعية 

 بالقنفذة 
العجاز بعنوان ا 12

 العلمي 

 \ة ام القرىجامع القنفذة هـ1435 محاضرة

الكلية الجامعية 

 بالقنفذة 
 جامعة أم القرى مكة هـ1433\12\26 فعاليات جسمك امانة 13

 \جامعة ام القرى القنفذة هـ1436\4\15 دورة االرشفة االلكترونية 14

الكلية الجامعية 

 بالقنفذة 
  online 2016-8-8 لقاء تدريبي التحفيز الذاتي 15

 
تدريبي لقاء الخرائطالذهنية 16  2-8-2016 online  

  online 2016-7-18 لقاء تدريبي كوني قائدة 17

القيادة وسبل التأثير  18

 على االخرين

  online 2016-8-11 لقاء تدريبي
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  online 2016-5-24 لقاء تدريبي حققي اهدافك 19

  online 2016-7-31 لقاء تدريبي كيف يفكر الناجحون 20

  online 2016-6-3 لقاء تدريبي رمضان وبناء االمة 21

  online 2016-6-2 لقاء تدريبي صيفي انجاز 22

 7/11/1438-24/10 دورة دورة تدريب المدربين 23

 هـ
معهد وظيفتي 

 النسائي للتدريب 

 القنفذة

دورة التدريب  24

 الشخصي

مركز صناعة  هـ 8/2/1439-5 دورة

العبقرية للتدريب 

 بجدة

 جدة

25 Practitioner 

Coaching 

Training 25-28 /10/ 2017 Internationl 

Foundation 

For Coaching 

And 

Consulting 

Professional 

England 

المشاركة في انشطة  26

 الكلية 

الكلية الجامعية  هـ1439 نشاط

 بالقنفذة

 القنفذة

الكلية الجامعية  هـ1440 نشاط التصوير الطبي 27

 بالقنفذة

 القنفذة

ادارة التعليم  هـ1440 تحكيم لبحوثتحكيم ا 28

 للبنات

 القنفذة

الكلية الجامعية  هـ1440 ورشة  التعليم االلكتروني 29

 بالقنفذة

 القنفذة

الكلية الجامعية  1436 دورة الفصول االفتراضية 30

 بالقنفذة

 القنفذة

الكلية الجامعية  هـ1440 تحكيم كوني قدوة 31

 بالقنفذة

 القنفذة

 تراتيجيةالخطة االس 32

 معا من اجل التمكين

الكلية الجامعية  هـ1440 ورشة

 بالقنفذة

 القنفذة

الكلية الجامعية  هـ1440 ملتقى الرؤيا والتحول 33

 بالقنفذة

 القنفذة

جامعتي خطوات واثقة  34

 نحو الرؤية 

الكلية الجامعية  هـ1440 ملتقى

 بالقنفذة

 القنفذة
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 المشاركة في خدمة المجتمع
 

 الجهة المستفيدة نوع المشاركة المكان تاريخها المشاركة م

القاء محاضرة  1

االنماء بعنوان 

البلوري والمالمح 

المميزة لمركبات 

اشباه الموصالت 

سداسي االنديوم 

 سباعي السيلينيوم

 الجزء االول

 

هـ 27/4/1434  

جامعة أم القري 

 قاعة الجفالي

 جامعة أم القرى القاء  محاضرة

بعنوان  اضرةمح 2

العجاز العلمي ا

)الفيزياء في 

(1القرآن  

هـ 1434/ 5/  25 جامعة أم القري  

 قاعة الجفالي

 جامعة أم القرى القاء محاضرة 

القاء محاضرة  3

االنماء بعنوان 

البلوري والمالمح 

المميزة لمركبات 

اشباه الموصالت 

سداسي االنديوم 

 سباعي السيلينيوم

 الجزء الثاني

 

 

هـ 6/6/1434  

جامعة أم القري 

 قاعة الجفالي

 جامعة أم القرى القاء محاضرة 

بحوثتحكيم  4 هـ1433  جامعة أم القري  

 قاعة الجوهرة

 ملتقى شباب مكة تحكيم

 جامعة أم القرى
تحكيم بحوث  5

 لموهبة

هـ1434 االرشاد -القنفذة 

 التربوي

 عن قسم االبتكار تحكيم

 تعليم القنفذة
محاضرة +  6

 مشاركة 

عجاز العلمي في اال

 قفزة فيليكس

هـ 1434 محاضرة +  جامعة أم القرى 

 مشاركة

 جامعة أم القرى

هـ1438\4\6 القاء محاضرة 7 التنمية االجتماعية  تفعيل برنامج القنفذة 

 بالقوز
هـ  1435\1434 تحكيم  8 تحكيم لمسار ابتكار  القنفذة 

علمي في االولمبياد 

 العلمي الوطني

ادارة التربية 

لتعليم بالقنفذةوا  

هـ  1435\1343 تحكيم 9 فعاليات تصفية  القنفذة 

شباب مكة الرابع 

على مستوى 

المحافضات فرع 

 ابتكار

ادارة التربية 

 والتعليم بالقنفذة
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 محاضرة بعنوان 10

الظواهر الكونية 

بين االيات القرانية 

والتفسيرات 

 الفيزيائية

هـ1438\2\8 د بن ثابتمعهد زي القاء محاضرة القنفذة   

تحكيم بحوث  11

 لموهبة

هـ9143 االرشاد -القنفذة 

 التربوي

 عن قسم االبتكار تحكيم

 تعليم القنفذة
تحكيم بحوث  12

 لموهبة

هـ4014 االرشاد -القنفذة 

 التربوي

 عن قسم االبتكار تحكيم

 تعليم القنفذة
تحكيم مشاريع  13

 صنع في مكة

هـ1434\7\1 لقرىجامعة أم ا تحكيم  مكة المكرمة   

 

 اللجان
 

 الجهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة م

 الكلية الجامعية بالقنفذة عضو 1437 لجنة التخطيط االستراتيجي 1

 الكلية الجامعية بالقنفذة عضو 1437 لجنة التطوير 2

 الكلية الجامعية بالقنفذة عضو 1435 لجنة اعداد الجداول 3

الجمعية السعودية للعلوم  4

 2ئيةالفيزيا

 المملكة العربية السعودية عضو 1438

     

 
 

 االسم

جازي عبدهللا 

محمد 

 عبدالواحد

 هـ1440\11\11 التاريخ  التوقيع الفيزياء القسم

 


