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  :العلمية الدرجة

  .المتحدة المملكة في ويلز جامعة من الدكتوراه درجة

  .االمريكية المتحدة الواليات في كولورادو والية جامعة من الماجستير درجة

 .(عامة رياضة و فيزياء تخصص) سعود الملك جامعة من الشرف مرتبة مع بامتياز البكالوريوس درجة

 :العام التخصص

 فيزياء 

 :الدقيق التخصص

 واألطياف الليزر فيزياء

 :والتخصص البحث جمال

 الحيود محززات ، رامان تشةةتت ، بريليون األطوار،تشةةتت مزاوجة) بالليزر المسةةتح ة الغيرخطية الظواهر دراسةةة  

 .( والبوليمرات والبلورات السوائل في المح ة

 بالليزر المسةةةتح  االنهيار اسةةةتخدا  من الناتجة األطياف دراسةةةة (LIBS)  بالليزر المسةةةتح ة والفلورة (LIFS) 

 .والبيئية والطبية الصناعية للتطبيقات (PA)والضؤصوتية 

 رامان تشتت باستخدا  النانونية الكربون وأنابيب النانو وجسيمات بالبوليمر والمطعمة الرقيقة األغشية دراسة. 

 الشبحي والتصوير الطب في الليزر تطبيقات  (Holography  )الغازي واالحتراق . 

 الليزرات من أنواع وإنشاء وتصمي  دراسة.  

 الليزر بواسطة االصطناعية األقمار رصد. 

 ومؤخراً:

  بالتعاون مع معهد ماكس بالنك للبصريات الكمية[الليزرات فائقة السرعة )الفيمتو انية واألتو انية( تقنية[. 

  ماكس بالنك للبصريات الكميةبالتعاون مع معهد [أطياف األتو انية[. 

 لتوجيةةا الحركةةة  ة) األوتو ةةانيةةة( وتفةةاعةةل المجةةاالت العةةاليةة تطوير مصةةةةةةةةادرقصةةةةةةةيرة الطول الموجي المترابطةةة

  .]بالتعاون مع معهد ماكس بالنك للبصريات الكمية[ نيةفي األنظمة الجزيئية والنانو االلكترونية

 الحمراء بالتعاون مع باح ين من كلية العلو  وكلية الطب وكلية  الكشف المبكر عن السرطان باستخدا  ليزر مادون

الصةةيدلة وكلية علو  الحاسةةب في الجامعة وباح ين من جامعة لودفيك ماكسةةميليان ومعهد ماكس بالنك للبصةةريات 

 0الكمية بالمانيا وباح ين من جامعة انسبورق بالنمسا
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 : الوظيفي التاريخ

 0الرياض – سعود الملك جامعة – العلو  كلية – والفلك الفيزياء بقس  مشارك أستاذ 

 0 والتقنية للعلو  عبدالعزيز الملك مدينة -الفضاء بحو  معهد –( معار) مساعد بح  أستاذ 

 0الرياض – سعود الملك جامعة – العلو  كلية – الفيزياء بقس  مساعد أستاذ 

 0 علمي معيد  

 

 : اجملتمع وخدمة واألكادميية اإلدارية األنشطة

 :اإلدارية األنشطة -1

 

  0هـ حتي اآلن 23/11/1435من  جامعة الملك سعود –المشرف علي معمل علو  األتو انية 

  هـ. 24/10/1435حتى هـ   25/10/1433من  جامعة الملك سعود –عميد معهد الملك عبدهللا لتقنية النانو 

  2013-11فورزبورق ماكسميليان بألمانيا من جامعة الملك سعود وجامعة منسق التعاون البح ي بين  

  2013-11بألمانيا من  )ميونخ( ماكسميليان جامعة الملك سعود وجامعة لودفيكمنسق التعاون البح ي بين    

 ات الكمية بألمانيا رئيس الفريق البح ي السعودي للتعاون المشترك بين جامعة الملك سعود ومعهد ماكس بالنك للبصري

 .  حتى اآلن 1/11/2008من 

  علـو  الفوتـون المتقـد   في رئيس مجموعة بح ية ضمن مدرسـة ماكس بالنك العالميـة  للبحـو(IMPRS-APS) 

  هـ  1/12/1431هـ حتى  5/5/1429من  جامعة شقراء -شقراءبعميد كلية العلوم واآلداب. 

 هـ 4/5/1431هـ حتى  17/8/1429من  جامعة شقراء – بشقراء  للبنات المشرف علي كلية العلوم الصحية. 

 ( 4/5/1429-هـ  9/3/1429رئيس اللجنة التأسيسية لكلية العلوم واآلداب في شقراء )هـ. 

 13 من الفترة خالل الشعبية الصين جمهورية إلى الخليجية العلمية الزيارة في السعودية العربية المملكة وفد رئيس-

 .هـ 25/7/1421

 دولة في أقي  والذي ، آسةةيا قارة في العلمية لألنشةةطة األول الدولي المؤتمر في السةةعودية العربية المملكة وفد رئيس  

 العلمية األنشطة" عن الشباب لرعاية العامة الرئاسة عمل ورقة وتقدي  هـةةةةةةة 8/7/1419-6 الفترة في الدوحة -قطر

 ."السعودية العربية المملكة في العلو  ومراكز  المنهجية غير

 من و هـةةةةةةةةةة 8/8/1425 - هـةةةةةةةةةة 9/5/1423 من والتقنية للعلو  عبدالعزيز الملك مدينة مع متفرغ غير مسةةةتشةةةار 

  . هـ 26/12/1420 حتى هـ 26/12/1419

 هـةةةةةةةةةةةةة 9/5/1422) والتقنية للعلو  عبدالعزيز الملك مدينة -الفضةةةةةةةاء بحو  معهد – الليزر تطبيقات مركز مدير - 

 .( هـ 8/8/1425

 هـ 9/5/1421 من عامين لمدة والتقنية للعلو  عبدالعزيز الملك لمدينة إعارة .    

 هـ 22/10/1416  - هـ22/5/1413 منذ الفيزياء قس  رئيس . 

 هـ 22/10/1416 – هـ 21/4/1416 منذ الفلك قس  على المشرف . 

 هـ 5/1419 – هـ 5/1418 و هـ 1411 -هـ 1408  الفيزياء بقس  واألطياف الليزر مجموعة  رئيس. 
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 هـ 1412 إلى هـ 1409 عا  منذ العلو  بكلية االجتماعية اللجنة رائد. 

 هـ 1418 حتى  هـ1412 من الطالب شئون لعمادة التابع العلمية الهوايات و االبتكارات مركز على العلمي المشرف   

 

 :األكاديمية األنشطة -2

 :والماجستير البكالوريوس مستوي على المقررات تدريس إلى باإلضافة

 

 الحالي علي رسالة ماجستير بعنوان: اإلشراف 

“Effect of Fe and Fe2O3 Dopants on the Optical Properties of TiO2 Thin Films Prepared 

by Pulsed Laser Deposition Methods” 

لترسيب ابطرق غشية ثانى اكسيد التيتانيوم المحضرة تأثير تطعيم الحديد وأكاسيده علي الخواص الضوئية  أل"

 "بالليزر النبضي
 

  رسالة ماجستير بعنوان:لالمشرف الرئيسي 

“The heat dissipation in the enhancement cavity optics” 

 "تبديد الحرارة في بصريات التجويف التعزيزي"
 (  2015) هـ 1436 عا  ةللطالب الماجستير درجة على الحصول ت       

 : ممتحن ومشرف علي رسالة دكتوراة بعنوان 

“Development of an optically synchronized seed source for a high-power few-cycle OPCPA 

system” 
  0 2011-7-11بالمانيا ت  مناقشتها   (LMU)ماكسيميليان  في جامعة لودفيك

  لرسالة ماجستير بعنوان:المشرف الرئيسي 

“Photoacoustic Properties of silver nanoparticles in soluions” 

 في المحاليل" يةالنانو الفضة جسيماتصوتية ل الخواص الضوء "

 0(  2011) هـ 1432 عا  للطالب الماجستير درجة على الحصول ت 

 :المشرف الرئيسي لرسالة ماجستير بعنوان 

“Statistical Properties for Parametric Quantum Systems” 

 "يةالكم ةالبارامتري لألنظمة اإلحصائية الخواص"

 0(  2008) هـ 1429 عا  للطالب الماجستير درجة على الحصول ت 

 بعنوان ماجستير لرسالة الرئيسي المشرف: 

“Stimulated Raman Scattering from Water and Some Vegetable Oils” 

 " تشتت رامان المستح  من الماء وبعض الزيوت النباتية "

 0(  2008) هـ 1429 عا  للطالبة الماجستير درجة على الحصول ت 

 بعنوان ماجستير لرسالة الرئيسي المشرف: 

“Dynamics of Cold flow by using Laser Induced Fluorescence (LIF)” 

 "بالليزر المح ة الفلورة باستخدا  البارد التدفق ديناميكا"

 0(  2007) هـ 1428 عا  للطالب الماجستير درجة على الحصول ت 
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 بعنوان ماجستير لرسالة الرئيسي المشرف: 

“Coherent light generation by Stimulated Raman Scattering (SRS) from carbon dioxide gas” 

 " الكربون أكسيد  اني غاز  من المستح  رامان تشتت بواسطة مترابط ضوء توليد"

 0(  2007) هـ 1428 عا  للطالب الماجستير درجة على الحصول ت 

 بعنوان ماجستير لرسالة الرئيسي المشرف: 

“Physical Properties of Laser Induced Gratings formed in some Polymers Doped with Organic 

Dyes.” 

 "عضوية اتبصبغ المطعمة البوليمرات بعض في والمتكونة بالليزر المستح ة للمحززات الفيزيائية الخصائص"

 0(  2006) هـ 1427 عا  للطالبة الماجستير درجة على الحصول ت 

 بعنوان ماجستير لرسالة الرئيسي المشرف: 

“Generation of Discretely Tunable Lasers from some gases and liquids using Stimulated 

Raman Scattering (SRS)" 

 "تح المس رامان تشتت باستخدا  والسوائل الغازات من المنغمة الليزرات توليد"

 0(  2006) هـ 1427 عا  للطالب الماجستير درجة على الحصول ت 

 بعنوان ماجستير لرسالة الرئيسي المشرف: 

"Quantitative elemental determination of industrial alloys by Laser induced breakdown 

spectroscopy (LIBS)" 

 "بالليزر المستح ة االنهيار أطياف بواسطة الصناعية السبائك لعناصر الكمي التقدير"

 0(  2005) هـ 1426 عا  للطالب الماجستير درجة على الحصول ت 

 بعنوان ماجستير لرسالة المشارك المشرف: 

“Study of the physical properties of laser exposed liposomes" 

 "الليزر ألشعة المعرضة لليبوزومات الفيزيائية دراسةالخواص"

 0(  2000) هـ 1420 عا  للطالب الماجستير درجة على الحصول ت 

 بعنوان ماجستير لرسالة الرئيسي المشرف: 

“Optimization of Transient Gratings Formed in Dichromated Sugar Solutions” 

 "الكرومات  نائية المحاليل في المتكونة اإلنتقالية المحززات في الخواص تحسين"

  0(  1997) هـ 1417 عا  للطالب الماجستير درجة على الحصول ت 

  جامعة الملك سعود –عضو في عدة لجان كممتحن لعدة رسائل مقدمة للحصول على درجة الماجستير. 

 

  العلو  بكلية البحو  مركز قبل من الممول األبيض الضوء ليزر وتشغيل بناء و تصمي . 

  لك جامعة من مقدمة علمية بحو  تحكي كاديمية القرى أ  وجامعة عبدالعزيز الم ية نايف وأ ية لعلو ل العرب  األمن

 .والتقنية للعلو  عبدالعزيز الملك ومدينة

  يتخصص في تطوير التقنيات  -إعداد تقرير عن جدوى فكرة إنشاء مركز أبحا  فيزياء الليزر في إطار القوات المسلحة
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ات داخل المملكة ويركز على التخصصات النادرة م ل هندسة العسكرية بالتعاون مع المراكز المتخصصة في الجامع

هـ الموافق 10/11/1418الرادارات وفيزياء الليزر بطلب من صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والمفتش العا  )

9/3/1998) 0  

  هـ  26/7/1416-25إعداد تقرير علمي عن الظاهرة الضوئية التى ُشوهدت في المدينة المنورة مساء يو  األحد

ـ الموافق 1/9/1416  بطلب من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية )18/12/1995-17الموافق   ( 21/1/1996ه

0   

 سعود الملك عةجام/الطب وكلية  والمعادن ترولللب فهد الملك جامعة في الليزر في متخصصة علمية محاضرات إلقاء 

 .والتقنية للعلو  عبدالعزيز الملك ومدينة للعيون التخصصي خالد الملك ومستشفي المدني والدفاع

 والمقاييس تللمواصفا السعودية العربية للهيئة التابعة( مواصفة18) المواصفات بعض إعداد في ومشاركة إعداد .   

 

 : األنشطةاألخرى -3

 :العلمية الجمعيات – أ

 الفيزيائية للعلو  السعودية العلمية الجمعية عضو  

 للبصريات األمريكية الجمعية في عضو(OSA ) 

 الفيزياء معهد في عضو(IOP ) ـائيفيزي خبـير درجـة منـح وت ) Chartered Physicists(  5/9419 فى   

 .المعهد نفس من

 العالمية البصرية المهندسين جمعية في عضو ( SPIE ). 

 اإللكترونيات و للكهرباء المهندسين معهد في عضو ( IEEE ). 

 الفيزياء لمدرسي األمريكية الجمعية في عضو(AAPT) . 

 

 :اللجان – ب

 عضو في عدة لجان داخل القس  والكلية والجامعة وخارجها. 

 :المجالس – ج

 هـ. 24/10/1435حتى هـ   25/10/1433من  الملك سعود عضو مجلس جامعة 

 هـ. 24/10/1435حتى   هـ 25/10/1433من  الملك سعود جامعةب العمداء عضو مجلس 

 هـ 1/12/1431هـ حتى  24/2/1431من  المجتمع بالقويعية مجلس كلية  عضو. 

  هـ 1/12/1431حتى  0هـ 1/1/1430من  شقراء جامعةعضو مجلس. 

  هـ 1/1/1430هـ حتى  5/5/1429من  الملك سعود جامعةعضو مجلس. 

  هـ 1/12/1431هـ حتى  9/5/1430رئيس مجلس كلية العلو  واآلداب بشقراء من. 

 (هـ 12/10/1428 - هـ 13/10/1427) سعود الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء نادي إدارة مجلس عضو 

 اآلن حتى - هـ 1408 من  والفلك الفيزيـاء قس  مجلس عضو. 

 هـ 22/10/1416 حتى هـ22/5/1413 من العلو  كلية مجلس عضو . 

 هـ 22/10/1416 حتى هـ22/5/1413 من الفيزيـاء قس  مجلس ورئيس عضو . 
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 هـ 22/10/1416 حتى هـ 21/4/1416 من الفلك قس  مجلس ورئيس عضو .   

 هـ 1/7/1419 من عامين لمدة العلو  بكلية البحو  مركز إدارة مجلس عضو . 

 هـ10/1/1421 من عامين لمدة العلو  بكلية البحو  مركز إدارة مجلس في الفيزياء قس  مم ل عضو . 

 

 :والمجتمع الجامعة خدمة – د

 

  جامعة  -في العال   الفرع السادس لمعهد ماكس بالنك للبصريات الكمية  –معمل علو  األتو انية تأسيس وإنشاء

 .الملك سعود

 هـ 1/12/1431هـ حتى  5/5/1429شقراء من جامعة  -  عميد كلية العلوم واآلداب. 

  هـ 4/5/1431هـ حتى  17/8/1429جامعة شقراء من  –المشرف علي كلية العلوم الصحية للبنات  بشقراء. 

 ( 4/5/1429-هـ  9/3/1429رئيس اللجنة التأسيسية لكلية العلوم واآلداب في شقراء )هـ. 

  ماكس بالنك للبصةةةةريات الكمية رئيس الفريق البح ي السةةةةعودي للتعاون المشةةةةترك بين جامعة الملك سةةةةعود ومعهد

 .  حتى اآلن 1/11/2008بألمانيا من 

  "21 في الفترة – والتقنيةةةة للعلو  عبةةةدالعزيز مةةةدينةةةة الملةةةك –المشةةةةةةةةةاركةةةة في  "أسةةةةةةةبوع العلو  والتقنيةةةة-

 .أهمية الفيزياء في حياتنا"  وتقدي  محاضرة بعنوان " 6/12/2007-1هـ الموافق 26/11/1428

 الفترة في سةةةةةةةعود الملك جامعة في والمنعقد التعلي  ومصةةةةةةةممي المحتوى لخبراء التدريبي البرنامج في المشةةةةةةةاركة 

 .(هـ 8/1428/-2 - هـ 29/6/1428)

 أسةةةةيسةةةةهات على عاما خمسةةةةين بمرور سةةةةعود الملك جامعة إحتفال بمناسةةةةبة العلو  كلية جناح إعداد في المسةةةةاهمة 

 .(هـ 4/1427) /

 المصاحب المعرض لخال والتقنية للعلو  عبدالعزيز الملك بمدينة الفضاء بحو  معهد جناح وتنظي  إعداد في المشاركة 

 . (هـ 5/2/1423-3) -السعودية الملكية الجوية القوات – المقاتالت وتوجيا الجوية المراقبة لندوة

 فعاليات منضةةة والمقا  سةةةعود الملك لجامعة التعريفي المعرض في العلو  كلية بجناح الخاصةةةة التجارب بعض إعداد 

 بن بدهللاع األمير الملكي السةةمو صةةاحب برعاية  هـةةةةةةةة 11/7/1420-7 الفترة في التأسةةيس بمئوية الجامعة احتفال

 .عبدالعزيز

 عا  منذ سنتين كل والمقا  العلو  بكلية العلمية الظواهر معرض في للمشاركة الفيزياء بقس  الخاصة التجارب إعداد 

  .( 2000) هـ1421 حتى(  1992) هـ1412

  والطيران لدفاعا وزارة ، المسلحة القوات مستشفى في الطبية الفيزياء استشاري لوظيفة للمتقدمين خارجي ممتحن 

 .( 16/2/1994 الموافق هـ4/9/1414) الرياض ،

  جامعة في المنعقد الخليجي التعاون مجلس دول لجامعات األول ال قافي األسبوع في العلمية المبتكرات مسابقة تحكي 

 .  29/4/1994-24 الموافق هـ 17/11/1414-12 الفترة في والمعادن للبترول فهد الملك

  13 الموافق هـ29/8/1413-22) األول العلمي المعرض في سعود الملك جامعة جناح إعداد في المساهمة-

(  1997 الموافق هـ1417) وال ال (  10/5/1994-2 الموافق هـ29/11/1414-21) وال اني(  20/2/1993

 .الشباب لرعاية العامة الرئاسة تنظما الذي
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   ( هـ29/11/1414-21) وال اني( هـ29/8/1413-22) األول العلمي للمعرض والتحكي  اإلعداد في المساهمة

 .الشباب لرعاية العامة الرئاسة تنظما الذي(  هـ1417) وال ال 

 في لعلو ا كلية بافتتاح عبدالعزيز بن سةةةةلطان األمير الملكي السةةةةمو صةةةةاحب تكر  حفل ضةةةةمن للعلو  معرض إعداد 

 .   6/9/1998 الموافق هـ 15/5/1419 يو  القصي 

  الجامعي الدراسي عا لل الطالب شئون بعمادة والفني العلمي النشاط إدارة تنظمها التى العلمية البحو  مسابقة تحكي 

  .( 1988/1989) هـ1408/1409 الجامعي الدراسي واالعا  ( 1997/1998)هـ1417/1418

  16 لفترةا في الطالب شةةةةئون لعمادة السةةةةنوي المعرض في المشةةةةاركين للطالب العلمية المبتكرات مسةةةةابقة تحكي-

 .هـ20/11/1412

 الرياض إلذاعة العلمي البح  دائرة في برنامج تقدي  في المساهمة. 

 0(حلقتين) العل  ظالل في -2 0علمية محاور-1: خالل من السعودي للتلفزيون علمية حلقات تقدي  في المساهمة 

 0أفكار ومجلة الجيل مجلة ، عكاظ جريدة الرياض، جريدة من كل في علمية بمقاالت  المساهمة 

 :واجلوائز املنح

  ير المعايرأفضل عشرة باح ين وفق إجمالي معامل التأ  –   2010للعا   مدير الجامعة للتميز البح يجائزة. 

  اينسالناشرين في مجلتي النيتشر والس -   2010للعا   مدير الجامعة للتميز البح يجائزة. 

 والدكتوراة الماجستير درجتي لتحضير سعود الملك جامعة من دراسية منحة. 

  سعود الملك جامعة – رئيسي كباح  العلو  بكلية البحو  مركز من مدعمة بحو: 

 "الم ار رامان تشتت بواسطة عالية قدرة ذات ومنفصلة للمناغمة قابلة ليزرات إنتاج"  (1)

“Generation of discretely tunable high power lasers, by Stimulated Raman 

Scattering”,(Phys/1422/04) 

 "البلورات في ستوك لتشتت والمضاد المترابط رامان تشتت" (2)

“ Coherent antistokes Raman scattering (CARS) of Crystals”, (Phys/1412/02)   

 "المستمر المعدن بخار ليزر"   (3)

“ Continuous Wave Metal-Vapour Laser”, (Phys/1409/32) 

 لدراسة(  22/7/1999 الموافق هـةةةةةةة 9/4/1420) األمريكية المتحدة بالواليات كاليفورنيا في سانديا لمعامل زيارة 

 االحتراق أبحا  اسةةةدر في والتقنية للعلو  عبدالعزيز الملك مدينة – الفضةةاء بحو  معهد مع العلمي التعاون إمكانية

 . الليزر باستخدا 

 األلمانية األكاديمي التبادل هيئة من دعوة (DAAD  )19/7/1994 الموافق هـ11/2/1415 خالل شهرين لقضاء  

 الرقيقة يةاألغش خصائص لدراسة ألمانيا في هيدلبيرغ جامعة معامل في    8/9/1994 الموافق هـ3/4/1415 حتى

 .العالية القدرة ذات الليزر أجهزة بواسطة المستح ة الصوتية النبضات باستخدا 

 (  1976) هـ1396 البكالوريوس مرحلة في الشرف مرتبة. 

  الملحق من متيازا بتقدير الدراسةةةةة في والتقد  للجهود العليا الدراسةةةةات خالل وتقدير شةةةةكر وخطابات مالية مكافآت 

 .األمريكية المتحدة والواليات بريطانيا في التعليمي
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 21/2/2016ي ف والتقنية للعلو  عبدالعزيز الملك المشاركة في ورشة عمل البصريات والضوئيات والتي عقدت بمدينة   
 وتقدي  محاضرتين:

1- Attosecond Facility at KSU 
  انعكاساتها علي المجتمع والتقنية –فيزياء البصريات والضوء  -2

 المشاركة في معرض ومؤتمرNANOKOREA2014   5والذي عُقد بالعاصمة الكورية سيؤول خالل الفترة-
 :بمحاضرة  4/7/2014-2هـ الموافق 7/9/1435

KAIN Leadership of Nanotechnology Research in Saudi Arabia: Perspective & Vision  

  مؤتمر الليزر والبصريات اإللكترونية المشاركة في(CLEO) ية ومؤتمرعل  الليزر واإللكترونيات الكم(QELS)   المنعقد

  . 21/5/2010-16هـ الموافق  7/6/1431-2الواليات المتحدة األمريكية في الفترة –كاليفورنيا  –في سان هوزيا 

  " ملك عبدالعزيز للعلو  مدينة ال -المؤتمر السعودي الدولي لتقنيات االلكترونيات واالتصاالت والضوئيات "المشاركة في

ريق البح ي رئاسة الجلسة األولى من المؤتمر لمشاركة الف –   24/4/2011هـ الموافق  22/5/1432-20والتقنية 

 .الضوئيات"والمشترك بين جامعة الملك سعود و معهد ماكس بالنك للبصريات الكمية بعنوان "حدود لاللكترونيات 

  حضور مؤتمر عال  الضوئيات(World of Photonics Congress) ي الفترة والمنعقد في مدينة ميونخ بألمانيا ف

 .  19/6/2009-14هـ الموافق 21-26/6/1430

 7-5وافق  هـةةةةةةةةةةةة  الم 11/4/1430-9لصةةةةةناعات تقنية النانو المنعقد في الرياض في الفترة  حضةةةةةور المؤتمر العالمي 

/4/2009 . 

 العالمي الكمية اإللكترونيات ومؤتمر اإللكترونية والبصريات الليزر في األوروبي المؤتمر حضور 

(CLEO/Europe-IQEC) 17 الموافق هـ7/6/1428-2 الفترة في بألمانيا ميونخ مدينة في والمنعقد-

22/6/2007  . 

 مدينة فى   13/3/2007-10 الموافق هـةةةة23/2/1428-20 الفترة فى والمنعقد للعلو  ال ال  السعودي المؤتمر حضور 

 :بعنوان مقالة وتقدي  الرياض

“Physical Properties of Laser Induced Gratings formed in Xanthene dye photopolymers”, 

Abdallah M. Azzeer and Kawthar K. Alfares 

 7 قالمواف هـةةةةةةةةةةةة5/8/1423-1 الفترة فى والمنعقد الليزر بواسةةةةةطة للرصةةةةةد العالمي عشةةةةةر ال ال  المؤتمر حضةةةةةور-

 :بعنوان مقالتين وتقدي  األمريكية المتحدة بالواليات واشنطن مدينة فى   11/10/2002

 " Status of KACST SLR program – past, present and future", Turki S.  M.  Al-Saud, 
Abdallah M. Azzeer, Attieh A Al-Ghamdi. 

 “Improving SALRO accuracy", Abdallah M. Azzeer, Turki S.  M.  Al-Saud, Attieh A Al-
Ghamdi. 

 27 الموافق هـةةةةةةةةةةةةة11/6/1422-8 الفترة فى والمنعقةةةد( 2001 ليزر) والطةةةب الجراحةةةة فى لليزر العةةةالمي اللقةةةاء-

 :مشتركة مقاالت ب ال  والمشاركة ، بالهند مدراس مدينة فى  30/8/2001



 17 من 15 صفحة

 “New, Inexpensive, Efficient Laser Source at 630 nm for PDT", V. Maslimani, A. 
M. Azzeer, M.S. Al-Salhi, A. Al-Dwayyan. 

 
 “Recent Trends in Photodynamic Therapy", V. Maslimani, M.S. Al-Salhi, A. M. 

Azzeer, A. Al-Dwayyan. 
 

 “Diabetic Wound Healing by Lasers", V. Maslimani, A. Al-Dwayyan, A. M. Azzeer, 
M.S. Al-Salhi. 

 

 لدولي المؤتمر حضةةةةةةةور تا الليزر فى الرابع ا قا  هـ11/1/1422-6 الفترة فى والمنعقد والتقنية والطب العلو  فى وتطبي

 :بعنوان مقالة وتقدي  العربية مصر بجمهورية القاهرة مدينة فى  5/4/2001-31/3 الموافق

“Stimulated Scattering and Photoacoustics”,  A. M. Azzeer 

 والمنعقد الحيوية ةوالتقني والبيئة الطب فى والضةةؤحيوية الليزر تطبيقات فى الرابع المتوسةةطي األوروبي المؤتمر حضةةور 

 مقالة ي وتقد العربية مصر بجمهورية القاهرة مدينة فى  16/2/2001-13 الموافق هـةةةةةةة22/11/1422-19 الفترة فى

 :بعنوان

“Efficient High Power Laser for Dermatological Applications” ,  A. M. Azzeer 

 هـ10/4/1420-5 الفترة فى والمنعقد الضةةةةةوئية للهندسةةةةةة الدولية للجمعية واألربعون الرابع السةةةةةنوي اللقاء حضةةةةةور 

 .االمريكية المتحدة بالواليات دنفر مدينة فى  23/8/1999-18 الموافق

 يا قارة في العلمية لألنشةةةةةةةطة األول الدولي المؤتمر حضةةةةةةةور -6 الفترة يف الدوحة -قطر  دولة في أقي  والذي ، آسةةةةةةة

 العلو  اكزومر  المنهجية غير العلمية األنشطة" عن عمل ورقة وتقدي     28/10/1998-26 الموافق هـةةةةة 8/7/1419

 ."السعودية العربية المملكة في

  مدينة فى  19/9/1996-16 الموافق هـةةةة7/5/1417-4 الفترة فى والمنعقد وتطبيقاتا الليزر في ال اني الدولي المؤتمر 

 :بعنوان مشتركة بمقالة والمشاركة العربية مصر بجمهورية القاهرة

“ Temperature dependence of the low frequency fluctuation in semiconductor lasers with 

optical feedback ” Al-Dwayyan, A.S., Al-Salhi, M.S., Azzeer, A.M., Redha, M.A. and Harith, 

M.A 

 هـ26/3/1415-21 الفترة في والمنعقد الكمية واإللكترونيات والكهروضةةةةةةةوئيات الليزر في األوروبي المؤتمر حضةةةةةةةور 

 .بهولندا أمستردا  مدينة في  2/9/1994-28/8 الموافق

 13 الموافق ـةةه21/11/1407-17 الفترة في والمنعقد المتأينة الغازات ظواهر في عشر السابع الدولي المؤتمر حضور-

 .التنظي  في والمشاركة المتحدة المملكة في  17/7/1987

 مدينة فى  12/3/1982-8 الموافق هـةةةةةة17/5/1402-13 الفترة فى والمنعقد األمريكية الفيزيائية الجمعية لقاء حضور 

 :بعنوان مقالة وتقدي  األمريكية المتحدة بالواليات داالس

" Contactless Measurements of the Resistivity of Carbon Fibers Using Microwave 

Techniques",  A. M. Azzeer 

 فى  23/5/1980-19 الموافق هـ9/7/1400-5 الفترة فى والمنعقد الُمدخلة الجرافيت لمركبات الدولي المؤتمر حضور 

 .االمريكية المتحدة بالواليات ماساشيوتس والية



 17 من 16 صفحة

 

 :وورش العمل الندوات – 5

 الواليات  –وريدا أتالنتيك جامعة فلجامعة الملك سعود في القيادات األكاديمية التي ت  تنظيمها من قبل  برنامج المشاركة في

  . 2013يونيو  28 – 24الموافق   1434شعبان  19 – 15في الفترة المتحدة األمريكية 

  "هـ الموافق  21/5/1432 الملك سعودجامعة  -المشاركة في ورشة عمل "معايير التميز البح ي في الجامعات العالمية

25/4/2011   . 

 ا والبح  العلمي " المشاركة في ورشة عمل عن " التحليل الرباعي للخطة اإلستراتيجة لوكالة الجامعة للدراسات العلي- 

 .   4/10/2010هـ الموافق  25/10/1431 جامعة الملك سعود

 في الفترة   -ماليزيا –مبور في كواالل شقراءجامعة الفعالة التي ت  تنظيمها من قبل  القيادة األكاديمية المشاركة في برنامج

13-17/9/2010    . 

  اقة الذرية والمتجددة" " ورشة العمل اإلستشارية األولى لتطوير الخطة الرئيسية لمدينة الملك عبدهللا للطالمشاركة في- 

 .  6/7/2010الرياض  –مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة التي ت  تنظيمها من قبل 

 23/11/1430-22رة في الفت جامعة الملك سعودمهارات إدارة اإلجتماعات التي ت  تنظيمها من قبل  المشاركة في برنامج 

 . 11/11/2009-10هـ الموافق 

 في نيوزيلندا في الفترة  ندأوكالوجامعة جامعة الملك سعود التي ت  تنظيمها من قبل  القيادة األكاديمية المشاركة في برنامج

20-31/7/2009    . 

  في جامعة الملك سعود  والمنعقدة ورشة عمل حول تطوير البرامج )األقسا ( األكاديمية وتهيئتها لالعتماد األكاديميحضور

 . 1/2/2009 -31/1هـ ، الموافق 6/2/1430-5 في الفترة

  عقدة في جامعة الملك والمن( )أولويات البح  في تعلي  العلو  والرياضيات في المملكة العربية السعودية ورشة عملحضور

 . هـ 23/1/1430 سعود في

  28 عود في الفترةسوالمنعقدة في جامعة الملك ورشة العمل الدولية )الجامعات بين التصنيف العالمي واالعتماد حضور-

 .  2/6/2008-1الموافق  هـ29/5/1429

  " 20لفترة افي  والمنعقدة في جامعة الملك سعودحضور ورشة عمل بعنوان " التجربة الصينية في صناعة النانو-

 . والمساهمة بأبحا  مع الفريق الصيني   هـ 22/5/1429

   (17/2/2008-16) والتقنيةمدينة الملك عبدالعزيز للعلو   -حضور ورئاسة جلسة للندوة العالمية لبصريات الك . 

 جامعة في نعقدةوالم" الشريفين الحرمين خاد  رؤية تحقيق نحو الطريق: "الجامعات في النانو ابحا  عمل ورشة حضور 

 .   29/10/2007-28 الموافق هـ 17/10/1428-16 الفترة في سعود الملك

 الملك مدينة - الفيزياءو للرياضيات الوطني المركز –"  الفيزيائية للعلو  العلمية للجمعية ال ال  اللقاء" في المشاركة 

 .( 12/2006/ 20-18 الموافق هـ29/11/1427-27) والتقنية للعلو  عبدالعزيز

 عبدالعزيز الملك مدينة - والفيزياء للرياضيات الوطني المركز –"  الضوئيات مجال في للباح ين األول الملتقى" في المشاركة 

 : محاضرة وتقدي (  10/2006/ 31 الموافق هـ9/10/1427) والتقنية للعلو 

 “Laser Induced Breakdown Spectroscopy & Nonlinear optics researches at KSU” 



 17 من 17 صفحة

 هـ27/1/1421-21) نيةوالتق للعلو  عبدالعزيز الملك مدينة – وتطبيقاتها االصطناعية األقمار تقنيات ندوة في المشاركة 

 .( 2/5/2000-26/4 الموافق

 السادسة الجلسة لرئيس نائب (6A) الملك ومدينة وديةالسع الكيميائية الجمعية – المواد لعل  األولى الوطنية للندوة 

 .( 2/12/1998-30/11 الموافق هـ13/8/1419-11) سعود الملك جامعة – والتقنية للعلو  عبدالعزيز

 هـ21/8/1422-17 رةالفت فى والمنعقد الليزر بواسطة المستح  االنهيار أطياف في األولى المتوسطية األوروبية الندوة 

 :بعنوان مشتركة بمقالة والمشاركة العربية مصر بجمهورية القاهرة مدينة فى  6/11/2001-2 الموافق

“Study of the Physical Properties of Laser Exposed Liposomes”, Magdy M. Ghannam, 

Mohammed S. Al-Talhan, Mohammed S. Al-Ayed & Abdullah M. Azzeer.  
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